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InhoudVan de 
redactie 
Een bijzonder nummer van De Hessencombinatie ligt nu voor u. 

Onze zilveren uitgave, nummer 25! Daar zijn we best trots op. In 

december 2010 werd het allereerste nummer van dit magazine 

door voetbalvereniging HC’03 gepresenteerd. De club wil graag 

een bindend element zijn in de gemeenschap van de oude 

gemeente Hummelo en Keppel en daar is dit magazine al zes 

jaar een voorbeeld van. 

Ieder kwartaal brengen we u gratis dit magazine, voor en over 

inwoners van Drempt, Hummelo en Keppel. Iedere drie maan-

den bedenken we de inhoud van een nieuw nummer, onder het 

motto ‘Achter ieder mens schuilt een verhaal’. Bij de een is dat 

zijn niet-alledaagse beroep, bij de ander zijn bijzondere hobby, 

verre reis of opvallende talent. En ook in deze 25e editie, een 

echt winternummer, kunt u die verhalen uiteraard lezen. Met de 

geur van oliebollen en appelfl appen in het vooruitzicht blikken 

we even terug naar de prachtige appeltaarten die begin oktober 

tijdens onze wedstrijd ‘Heel D-H-K bakt… een appeltaart’ zijn 

ingeleverd. De jury had het niet gemakkelijk, maar uiteindelijk 

zijn de prijswinnaars vastgesteld en konden de bewoners in de 

zorgcentra genieten van een heerlijk stuk appeltaart.

We weten natuurlijk niet of we ons dit jaar kunnen verheugen 

op een witte Kerst, maar het prachtige reisverhaal naar Spits-

bergen met ijsschotsen en besneeuwde heuvels brengt ons in 

ieder geval al enigszins in de stemming. Ook de mannen van 

het eerste voetbalteam van HC’03 zijn in voorbereiding op de 

feestdagen. In feestelijke kleding hebben de voetballers zich 

door onze fotograaf laten vereeuwigen. En wat denkt u van de 

ontberingen die onze Elfstedentochtschaatsers in 1963, 1985 en 

1986 hebben moeten doorstaan om de eindstreep in Leeu-

warden op tijd te bereiken. In een interview wordt door enkele 

veteranen uitvoerig verteld over de tocht van 1985. Kunnen 

we ons de komende winter opnieuw verheugen op een heuse 

Elfstedentocht?

Natuurlijk zijn er nog veel meer bijzondere artikelen en columns 

in dit nummer. Maar we willen u ook aan het werk zetten. U treft 

namelijk een speciale fotopuzzel aan. Achttien foto’s die kriskras 

door Drempt, Hummelo en Keppel zijn gemaakt en die u moet 

herkennen en benoemen. Onder de goede inzenders worden 

enkele aardige prijzen verloot. U kunt uw oplossing inzenden 

tot uiterlijk 31 januari 2017. Dus mocht het gaan sneeuwen, 

vriezen of ijzelen dan hebt u toch nog enkele weken de tijd…

De redactie wenst u hele fi jne feestdagen en alle goeds voor het 

komende jaar.
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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, 

Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Eldrik, Hummelo, 
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De volgende editie van De Hessencombinatie 
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telefoon: 0314-38 25 33 (Josée Postmaa)

Abonnement 
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De Hessencombinatie of wenst u het magazine 
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e-mail sturen naar: dehessencombinatie@hc-03.nl
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Column Mart de Kruif
Voorzitter HC‘03

Na de kille ontvangst van de ‘losers’ op de naar hen vernoemde vlucht, werden de Nederlandse medaillewinnaars bij de Olympische 

Spelen glorieus ontvangen door de vrijwel volledige Haagse wedstrijdleiding. In Ridderzaal en Paleis werden kosten noch moeite 

gespaard om onze nationale trots te tonen en te belonen. En terecht, want deze sporters hadden wereldprestaties geleverd. Er kan 

daarom geen woord teveel worden besteed aan deze ware kampioenen, die ons allemaal een beetje fi er maakten op ons kleine land. 

Maar toch had ik een ietwat dubbel gevoel toen ik die mooie beelden tot mij nam. Want ik stelde mij de vraag: waarom hebben deze 

sporters een dergelijke topprestatie kunnen leveren? En daar werd ik onrustig. De baas van onze mensen in Rio, Maurits Hendriks, 

had als doel gesteld dat ‘we’ een medaille meer moesten winnen dan in London. Dat is niet gelukt, maar wel bijna. En dat is mooi. 

Maar waar is die doelstelling op gebaseerd? Is het pure wiskunde die uitdrukt dat we iedere vier jaar beter willen worden, of moet er 

een diepere betekenis achter worden gezocht? Want een doelstelling (aantal medailles) staat nooit op zichzelf, maar moet zijn geba-

seerd op een visie. En een visie geeft niet aan wat je moet doen, maar wie je wilt zijn. En daar werd het stil. Want ik denk dat we een 

sportland willen zijn, maar niemand wil dat hardop zeggen. Want sport kost geld en daar wringt de schoen. 

Dezelfde politiek die lichamelijke opvoeding op school heeft gekort en omgeschoold tot bezigheidstherapie, staat te glunderen 

naast blinkend eremetaal. Sport werd gezien als een luxeartikel, en daarom rijp geacht voor bezuinigingen. Om toch een beetje 

topsport te kunnen bedrijven moeten we onze toevlucht nemen tot een vrij imbeciele loterij om geld te genereren voor topsport. 

Provincies bulken van het geld, maar doen weinig met sport. En als ze het doen, dan voor dingen waar je mee kunt scoren, er wordt 

nauwelijks geld geïnvesteerd in de basis, de verenigingen. Dat geldt ook voor onze provincie. Zo heeft het programma ‘Gelderland 

sport 2016-2019’ ongeveer 25 miljoen euro te besteden in de komende vier jaren, maar daar gaan wij weinig van zien. Het gaat op 

aan evenementen zoals Nationale kampioenschappen en internationale wedstrijden. Wat er dan nog over is wordt eerst besteed aan 

zes ‘Gelderse Kernsporten’ te weten atletiek/wandelen, judo, paardensport, tennis, volleybal en wielersport. Dat dan weer wel. En op 

gemeentelijk niveau trekt iedereen de handen af van sport. De verenigingen krijgen een bruidsschat mee als afkoop, maar moeten 

daarna niet meer zeuren. 

In de ‘programmabegroting 2016-2019’ van de gemeente Bronckhorst moet je zoeken naar het woord sport. In het  deel ‘Programma 

3 Ontspannen’ staat uiteindelijk vermeld: ‘Missie: Bronckhorst ondersteunt en stimuleert een samenleving waarin voor alle inwoners, toe-

risten en recreanten voldoende mogelijkheden zijn om zich te ontspannen’. Klinkt mooi, maar in de praktijk betekent dit dat er alleen geld 

naar bibliotheken gaat. Ben ik dus boos? Ja. Want wij zijn een vereniging met 600 leden die onmiskenbaar bijdraagt aan de gemeen-

schap. Wij verbinden mensen, houden en maken mensen gezond en dragen bij aan het besef dat sport zonder respect niets voorstelt. 

Wij leren kinderen wat het is om in een team te spelen en hoe je kunt omgaan met tegenslagen. We doen heel veel zelf, zonder dat 

we daarover nölen. Alles wat we vragen is een beetje erkenning en steun.

Leve de burgemeester en partij in de raad die dat gaat invullen. Dat is pas echt visie.  

Foto: Wim van Hof

Over ambitie, missie, 
notabelen en voetbal

Alles wat we vragen is een beetje erkenning en steun

7De Hessencombinatie | december 2016



In ons vorige nummer hebben we u uitgenodigd deel 

te nemen aan onze bakwedstrijd. Geïnspireerd op het 

populaire televisieprogramma konden thuisbakkers 

deelnemen aan ‘Heel Drempt, Hummelo en Keppel 

bakt… een appeltaart’. Op zaterdag 8 oktober jl. werden 

12 appeltaarten ingeleverd en al heel snel ontstond in 

’t Hessenhuus een heerlijke geur van vers gebakken ap-

peltaart. Ouders van voetballende kinderen informeer-

den zelfs al naar appeltaart bij de koffie.

De jury, Silvie van Rijn, Leo en Anke Ebbers en Elisabeth 

de van der Schueren, had het niet gemakkelijk. De di-

versiteit van de appeltaarten was erg groot. Er werd op 

twee criteria beoordeeld, smaak en uitstraling, waarbij 

smaak uiteraard de doorslag zou geven voor de eind-

overwinning. Na anderhalf uur beoordelen en proeven 

werden de verschillende opmerkingen (teveel noten, 

dikke korst, zeer smeuïg, niet helemaal gaar, professio-

nele uitstraling, heerlijke spijs, smaakvolle combinatie, 

erg origineel, echte traditionele vorm, etc.) verwerkt in 

de volgende uitslag.

 

Heel D-H-K bakt…
een appeltaart 

De beste appeltaarten op basis van smaak waren van:

1. Marjan van de Steeg, Drempt

2. Ilse Luimes, Hummelo

3. Dianne Mullink, Hummelo

Voor de uitstraling werden prijzen toegekend aan:

1. Dick Garretsen, Hummelo

2. Anne Steintjes, Drempt

 

Na de jurering werden de appeltaarten, minus uiteraard de proefhap, 

aangeboden aan de bewoners van Zorgcentrum Hyndendael in Hum-

melo, Zorghotel De Gouden Leeuw in Laag-Keppel en Woonvoorzie-

ning De Hessegracht in Doesburg. Daar waren de bewoners en het 

personeel blij verrast en lieten ze zich de taart op zondagmorgen bij de 

koffie uiteraard goed smaken. 

Bijzonder was overigens dat de bewoners van Zorgcentrum Hynden-

dael zelf ook met twee taarten hebben deelgenomen aan de bakwed-

strijd. Een activiteit waarbij de tradities van vroeger weer helemaal 

terug kwamen want over de beste appels voor de taart werd vooraf 

langdurig ‘gediscussieerd’. 

Tekst: Rinus G.M. Rabeling

Foto’s: Rinus G.M. Rabeling

Ouderen verrast met traktatie…

De inzendingen

Sophie Meijer Dianne Mullink Dick Garretsen Harry van Amerongen Toos en Loes van Hyndendael Marjan van de Steeg
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Appelgebak bij de koffie in Hyndendael

De jury had het niet gemakkelijk

Winnares Marjan van de Steeg

Recept van de winnende appeltaart van

Marjan van de Steeg, Drempt

Benodigdheden: 

taartvorm 24cm

125 gram roomboter

125 gram basterdsuiker 

250 gram zelfrijzend bakmeel 

1,5 kg rode goudrenetten

sap van een halve citroen

75 gram rozijnen

kaneel, iets zout

abrikozenjam

150 gram amandelspijs

1 ei

25 gram kristalsuiker voor het appelmengsel

Voor het strooisel:

50 gram roomboter

50 gram suiker

50 gram zelfrijzend bakmeel

Wel de rozijnen in warm water. Schil de appels in mooie 

dunne plakjes en vermeng dit met de 25 gram kristalsuiker 

en de kaneel. De hoeveelheid suiker hangt af van de zuur-

graad van de appels. Vermeng deze zogenaamde ‘smort’ met 

de rozijnen en laat dit geheel goed doortrekken. Smelt de 

roomboter iets en doe de basterdsuiker erbij.

Meng het geheel goed door en voeg citroensap en zout toe. 

Voeg hierna nog een eetlepel water toe totdat een egale 

massa ontstaat. Voeg het gezeefde bakmeel toe en meng dit 

goed door elkaar.

Voeg al naar gelang eventueel nog een eetlepel water toe. 

Laat dit deeg rusten in de koelkast.

Vet het bakblik in en bestuif dit met bloem. Verwarm de 

oven voor op 175 graden.

Haal het deeg uit de koelkast en bekleed hiermee het 

bakblik. Vermeng het amandelspijs met het ei en breng deze 

laag eerst aan op de bodem om te zorgen dat het appel-

mengsel de bodem niet klef  maakt. Doe hierover het appel-

mengsel en strijk de bovenkant mooi glad. Vermeng voor 

het strooisel de harde boter met de suiker en het meel. Snijd 

dit met twee messen in kleine stukjes zodat er kleine blokjes 

ontstaan vermengd met suiker en meel. Strooi dit strooisel 

egaal uit over de appeltaart en duw dan de randen even iets 

terug zodat er een gelijkmatige zijkant ontstaat.

Bak de appeltaart in ongeveer 75 minuten. Zet de laatste 

10 minuten de oven iets warmer voor een mooie gloed op 

de taart. Als de taart is afgekoeld kan de bovenkant worden 

bestreken met iets verdunde abrikozenjam.

Anne Steintjes Wim Steintjes Toos van Lit Gerda Hakvoort Ilse Luimes Wilma Leenders
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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 verhaal van Ger 

van Veen uit 2005, in ons dialect opgeschreven door Rinus Rabeling.

Kleine Garrit drukt zien neuze tegen ’t raam. ’t Vrös en ’t sneejt. 

De bloemen staot op de ruten.

’t Menneken hef niks van Sinterklaos gekregen maor zien 

kameräödje wel, die steet te pochen met een ni-je MP3-

spöller. Garrit had nog wel een grote winterwortel veur ’t 

peerd bi-j de leerzen gelegd. Maor de andere dag lag den 

wortel d’r nog net zo.

Zien olders zeggen maor altied dat Sinterklaos niet besteet, 

maor hi-j wet wel better. ’s Nachts hef hi-j zelf den olden keerl 

een paar keer aover ’t dak heuren lopen. Maor hi-j is now weer 

vot, naor huus in Spanje.

Now is ’t bienao Kesmes en hopt hi-j dat de Kesman wel 

langes kump, maor zien olders zegt maor altied dat dat 

gewoon verzonnen fl auwekul uut Amerika is.

Hi-j hef een hele lieve va en moe, maor de letste tied bunt 

ze ’n betjen anders geworden. Zien va werkt niet, woorum 

wet Garrit eigenlek niet. ’t Is meestieds kold in huus en de 

verwarming geet niet völ meer an. Gelukkeg krig e wel elke 

dag een paar sni-jen brood met pindakaes en hagelslag. Da’s 

ook wat ‘m ’t beste smik.

Garrit hopt niet dat zien va en moe aover drie maonden ook 

nog gaon vertellen dat verjaordagen niet bestaon. 

Hi-j drukt zien neus weer tegen ’t raam en hopt in de 

neervallende snee de Kesman te zien. Met al zien krach döt 

e ’t raam lös en kik naor buten. Inens vuult e iets nats in zien 

gezich, net of e deur ’n hond wödt gelikt of zo.

Benejen maken va en moe zich beheurlek zörgen. Ze willen 

hun Garrit wel wat geven, maor ’t kan gewoon niet. Ze 

kriegen bienao iederen dag een incassokeerl an de deur. Ze 

hebt völ te ruum gelaefd… Ze wilt zo graag hun zoon ook ’n 

dreumwereld geven, maor dat zit d’r helemaol niet in. Ze hebt 

niet ens een kesboom. D’r blif niks anders aover dan um Garrit 

te vertellen dat d’r geen olde keerls met lange grieze baarden 

bestaon…

Dan zöt e opens ’n rooie neus en heurt e ’n olde deftige stem. 

’Rudolf, af.’ ’Het is een heel groot hert met ’n rooie neus,’ röp 

’t keerltjen bli-j. ’Kö’j eff e opzied gaon, dan kom ik d’r in.’ 

Garrit geet natuurlek meteen opziet. Een olde kregele kerel 

met grieze baard en in ’n knalrood pak kump deur ’t raam 

naor binnen. ’Rudolf, now gao’j eers liggen, anders krieg i-j 

vanaovend geen keskrans. Zo, mien jong, ik dach ik kom ‘s eff e 

bi-j ow langes. Gelukkeg slaop i-j nog niet. Ik had al vrogger 

willen kommen, maor ’n endje achter Dörrekum he’k een 

hötje stil gestaon in ’n fi le. Door kwam nog bi-j dat Rudolf 

vanaovend ook een betjen lastig was, hi-j vlaog elke keer weer 

de andere kant op. ’t Is ’n sodemieter, die Rudolf.’

De olders van Garrit hebt toch nog een kesmaol veurbereid. 

’n Rollade van de vleisboerderi-j, die is alderbastend lekker en 

ook niet zo duur, spruten en slaat. Veur Garrit een zak patat 

uut de diepvries met ’n frikandel; eff e de zörgen vergetten. 

’Bu’j God?’ vrög Garrit. ’Dat zo’k wel willen,’ zeg den olde man. 

’Nee, ik bun gewoon de Kesman.’ ’Dus i-j bestaot.’ Anders zol 

ik hier niet zun. I-j mag een cadeautje uutkiezen.’ Garrit hoef 

niet lang nao te denken: ’Dat mien moeder niet meer zo völ 

hoef te hulen en mien vader geen verdriet meer hef.’ ’Door za’k 

veur zörgen,’ belaoft de olde baas. ’Rudolf, kom wi-j gaon maor 

weer. Wi-j hebt nog völle meer te doen.’

De olde man stapt weer deur ’t aopen raam naor buten en zet 

zich in de slee. Ze zwieren deur de loch, ’t geet beheurlek hen 

en weer. Rudolf is nog altied een betjen tegen de draod, maor 

dat kump vas wel weer goed. Garrit rent met een noodgang 

de trap af. ’Moe, va, ik heb net de Kesman gezien en ook nog 

met ‘m gepraot.’ De olders lachen, wat een fantasie hef dén 

jong toch!

En dan, de andere dag met Kesmes…: Opens kieken ze alle 

drie met aopen mond naor ’n prachtige kesboom. Met ’n 

piek, ballen en lichjes. En op taofel een heus kesontbijt. En 

onder de kesboom, kedeautjes… veur moeder ruukgerei, 

veur Garrit een leren voetbal en veur vader… ligt d’r een vette 

diepvrieskalkoen op zien bord en ’n envelop van de bank. 

Va mik de enveloppe meteen aopen. Euro 0,00 steet d’r op 

de raekening, geen schulden meer en in de koelkas lekkere 

amparte dingen als carpaccio, krab, tiramisu en natuurlek 

patat met frikandellen veur Garrit.

Het sneejt nog altied volop en a’j goed tussen de dichte 

vlokken deurkiekt, dan zie’j ’n slee vliegen, kriskras deur de 

loch. Nee, de Kesman is niet angeschaoten, het is nog altied 

dat bees met die rooie neus die weer ’s niet wil luusteren!

De Kesman besteet ech…

Tekst: Rinus G.M. Rabeling

Beeldmateriaal: archief
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Eigenaar Alex Koenders begon 

zijn loopbaan als twaalfjarige met 

vakantiewerk bij Antoon Snelder 

Schildersbedrijf aan de Zomerweg 

in Drempt. Het vak van schilder 

sprak hem direct aan en vanaf 

zijn zestiende, na het behalen van 

zijn diploma, was hij er fulltime 

werkzaam. ‘Ik leerde er veel. Van 

onderhoud tot nieuwbouw, van 

behangen tot glaszetten en van 

zelfstandig werken tot materiaal-

kennis’, zegt Alex die inmiddels 

kan terugkijken op ruim 35 jaar er-

varing. Van de Zomerweg verhuis-

de het bedrijf in het jaar 2000 naar 

een mooi en ruim bedrijfspand 

aan de rand van het dorp waar 

net als op de oude locatie een 

winkel en spuiterij werden geves-

tigd. Alex werd in 2005 eigenaar 

van het bedrijf dat sinds 1 novem-

ber 2016 ook zijn naam draagt.

Kwaliteit en een goed advies

‘Onze naam, het logo en de 

website zijn vernieuwd en hebben 

nu een frisse, moderne uitstraling’, 

vertelt Alex verder. ‘En natuurlijk 

hebben we de werkkleding van 

onze twaalf medewerkers daarop 

aangepast. Maar verder is er niets 

veranderd. We zijn nog steeds voor 

zowel particulieren als bedrijven 

een vertrouwd adres en streven bij 

iedere klus naar mooi en duur-

zaam schilderwerk’, benadrukt 

de eigenaar. ‘We hechten veel 

waarde aan kwaliteit en een goed 

advies waar de klant echt wat 

aan heeft. En dat kost niets bij 

ons.’

Een frisse start voor
Alex Koenders Schildersbedrijf
Al ruim vijftig jaar is Antoon Snelder Schildersbedrijf een begrip in de regio.

Sinds 1 november 2016 heeft het Dremptse schilder- en glaszetbedrijf een nieuwe 

naam, een nieuw logo en een nieuwe website. Veel veranderingen maar ook bij 

Alex Koenders Schildersbedrijf staan kwaliteit en vakmanschap nog steeds hoog 

in het vaandel.

advertorial
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Zomerweg 37C, 6996 DP Drempt

T: 0313-47 21 07

F: 0313-47 93 02

E: info@alexkoenders.nl

I: www.alexkoenders.nl

Gratis complete inspectie 

Alex Koenders Schilderbedrijf is 

specialist in binnen- en buitenschil-

derwerk van hout, staal, kunststof 

of steen. Het Dremptse bedrijf werkt 

uitsluitend met hoogwaardige 

producten van onder andere de 

merken Trimetal, Sigma, Sikkens, His-

tor en Wijzonol. Wanneer u twijfelt of 

uw woning of uw bedrijfspand toe 

is aan een nieuwe verfbeurt, voert 

Alex op uw verzoek een vrijblijvend 

en complete inspectie uit zodat u 

precies weet waar u aan toe bent. 

Ook voor glaswerk kunt u bij het be-

drijf terecht. Van isolatieglas tot vei-

ligheidsglas en van voorzetramen 

tot zonwerend glas. Het schilder- en 

glaszetbedrijf dat al sinds 1963 

bestaat, levert en plaatst ook glas 

met een authentieke uitstraling, het 

zogenaamde monumentaal glas.

Verf op maat

De ruime winkel van Alex Koenders 

Schildersbedrijf geeft veel dorps- en 

streekgenoten de gelegenheid 

om op hun gemak inspiratie op 

te doen om hun huis een nieuwe 

uitstraling te geven.  ‘Wij bieden 

een uitgebreid assortiment verf 

voor binnen en buiten, verschil-

lende soorten behang in allerlei 

kleuren en dessins, glaswerk en 

alle verfbenodigdheden. En met 

onze mengmachine kunnen we 

elke gewenste verfkleur op maat 

maken’, somt Alex het aanbod op. 

Kleurenwaaiers, monsterkoffers met 

glas en behangboeken mee naar 

huis nemen om thuis een keuze te 

maken, behoort uiteraard ook tot 

de mogelijkheden. De winkel is elke 

werkdag geopend van 09.00 uur 

tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 

17.00 uur. Alex en zijn medewerkers 

staan ook onder de nieuwe be-

drijfsnaam graag voor u klaar. 

Laag btw-tarief

Is uw woning ouder dan twee jaar? Dan breng Alex Koenders 

Schilderbedrijf voor binnen- en buitenschilderwerk over het 

arbeidsloon het lage btw-tarief van 6% in rekening in plaats van 21%. 

Daarmee wordt het nog aantrekkelijker om uw woning een nieuwe 

uitstraling te geven. 

Winterpremiekorting

Iedere winter ontvangt u van november tot maart 25,00 euro per 

schilder per dag terug bij binnenschilderwerk van minimaal drie 

dagen. Wilt u profi teren van deze actie, maak dan een afspraak voor 

een vrijblijvend advies of een offerte.

Projectbegeleiding

Wilt u zelf uw woning schilderen maar heeft u niet alle kennis in huis? 

Ook dan staat Alex Koenders Schildersbedrijf voor u klaar door u 

te helpen bij de materiaalkeuze, te voorzien van een uitgebreid 

kleurenadvies en u te begeleiden waar u dat wenst. 
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Na 1963 kwam...1985

Tekst: Henk ten Zijthoff

Foto’s: collectie Henk Frederiks en Eb Schierboom, Rinus G.M. Rabeling

De schrijver George Orwell koos voor zijn beroemde boek over de toekomst de titel ‘1984’. 

Elfstedentochtschaatsers hielden zich elk jaar na 1963 ook bezig met de toekomst van 

de Tocht der Tochten. Het kon nadien weliswaar stevig vriezen maar de dooi was altijd 

sneller dan de rayonhoofden. Tot ‘1985’! 

Toch zat Orwell er met zijn titel niet zo erg ver naast toen hij 

in 1949 zijn boek schreef. Want op donderdag 17 januari 1985 

breekt in Nederland toch echt de Elfstedentochtkoorts uit. Het 

is 22 jaar na de zwaarste Elfstedentocht ooit, die van 1963. Het 

zou in januari 1985 de dertiende keer sinds 1909 worden. Maar 

de Tocht wordt te elfder ure afgelast vanwege de invallende 

dooi. Godlof komt de vorst iets later weer terug en opnieuw 

breekt de koorts uit. Dan wordt het maandag 18 februari. 

Op die dag valt definitief het besluit dat de 13e editie van de 

Elfstedentocht wordt verreden en wel op donderdag 21 februari 

1985. De afstand is deze keer ruim 196 kilometer. Om precies 

te zijn: de afstanden kunnen per Elfstedentocht iets verschillen 

door de routes over de meren en die zijn weer afhankelijk van 

de weersomstandigheden en de ijscondities in de route.

December 2016 is een mooie maand voor herinneringen en 

toekomstverwachtingen als het om de Tocht der Tochten gaat 

dus laten we herinneringen van 1985 ophalen.

Veteranen uit Hummelo en Keppel over de tocht van 1985

Op een mooie herfstdag in oktober 2016 spreken we bij De 

Gouden Karper in Hummelo met twee veteranen van de Elfste-

dentocht 1985. Henk Frederiks (73) en Eb Schierboom (77) uit 

Laag-Keppel reden als toerrijders deze dertiende tocht. Henk 

heeft een album met foto’s meegenomen. Echtgenote Willy 

heeft een lijst gemaakt van Elfstedenrijders uit de gemeente 

Hummelo en Keppel die meededen aan de Elfstedentochten 

over de jaren 1985, 1986 en 1997. Henk heeft een kopie van de 

brief uit 2013 met de ministeriële beschikking dat het Elfste-

dentochtkruisje als een officiële onderscheiding kan worden 

gebruikt. En Eb heeft zijn startbewijs van 1985 bij zich plus ook 

een lijst van deelnemers van 1985. Maar Eb is het draaginsigne 

van de Elfstedentocht kwijt. Hij had die een poosje geleden op 

zijn colbert gespeld maar het insigne raakte los en verdween 

spoorloos. Eb baalt daar gruwelijk van.

Hoe verging het jullie bij de tocht in 1985? 

De mannen gaan er eens goed voor zitten en Eb begint te 

vertellen: ‘Ik kende het echtpaar Hubert en Gerry Winters-Drent. 

Zij woonden begin jaren 80 in Laag-Keppel. Hubert was een 

jonge onderwijzer in Zevenaar en raakte zijn baan kwijt door 

Henk Frederiks Eb Schierboom
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krimpverschijnselen. Toen al. Maar ze zaten niet bij de pakken 

neer en verhuisden naar een behoorlijk groot houten huis in 

Leeuwarden. Hubert werd daar directeur van een Jenaplan-

school. Maar de banden tussen Leeuwarden en Laag-Keppel 

bleven intact. Ik sprak met ze af dat we daar met een ploeg 

schaatsers uit onze gemeente Hummelo en Keppel de nacht 

voor de start mochten logeren. We vertrokken woensdagavond 

naar Leeuwarden en het werd een grandioze logeerpartij. Om 

02.00 uur in de ochtend werden de eersten al wakker (mogelijk 

van de zenuwen) en om 4.00 uur zaten we in onze schaatspak-

ken aan de gebakken eieren met koffie en thee om daarna door 

nachtelijk Leeuwarden naar de Frieslandhal te lopen.’

Henk Frederiks vult aan: ‘De stad en haar bewoners zinderden 

van spanning. Overal waren de lichten in de huizen aan en men-

sen stonden voor hun woningen om de rijders een hart onder 

de riem te steken. En toen moesten we het ijs nog op. Twee 

kilometer lopen naar de Zwette (de waterverbinding tussen 

Sneek en Leeuwarden, red.) vanaf de Frieslandhal. Het weer was 

omgeslagen en het dooide een beetje.’ 

We spreken na ruim 31 jaar met Hubert en Gerry die inmid-

dels in Goutum vlak onder Leeuwarden wonen. Zij herinneren 

zich 1985 en de ploeg uit Hummelo en Keppel als de dag van 

gisteren. Hubert: ‘We woonden pas twee jaar in Friesland en dan 

gebeurt er zoiets. We leerden Friesland ineens kennen als een 

provincie waar ze kunnen organiseren en feesten! We vonden 

het fantastisch dat we deze ploeg met een mix van goede vrien-

den en voor ons onbekenden uit Hummelo en Keppel mochten 

ontvangen.’ 

Wat er aan vooraf ging

Dat blijkt een interessant verhaal. Eb vertelt dat hij op 17 januari 

1963 met zijn buurman Eschauzier in Laag-Keppel klaar stond 

om naar Friesland te vertrekken om de Elfstedentocht te rijden. 

Maar Eschauzier had vlak voor het vertrek op de radio gehoord 

dat de weersvoorspelling beroerd slecht was en hij besloot 

het voor gezien te houden. Eb bleef dus ook maar thuis maar 

hij werd wel lid van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf 

Steden. En hij begon te trainen voor de volgende tocht. Henk 

Frederiks sloot zich aan en nam met Eb en nog een aantal men-

sen uit de gemeente Hummelo en Keppel deel aan de training. 

In de zomer werd er gefietst en in de winter werd er geschaatst 

op de kunstijsbaan in Deventer. En als ze maar even op natuurijs 

konen schaatsen, was deze groep te vinden op de Weerribben 

of op andere plekken waar het ijs het hield. Of in het buitenland 

op de Weissensee. Henk Frederiks herinnert zich dat de groep 

ooit in Sneek de auto had neergezet en op de bonnefooi de 

Friese meren opschaatste. ‘We kenden de routes toen nog niet 

zo erg goed. We lagen op volle snelheid en zagen ineens een 

behoorlijke groep watervogels zwemmen: zat er een gigantisch 

wak dat we pas op het laatste moment opmerkten.’ De groep 

rijders uit Hummelo en Keppel was door deze ervaringen goed 

getraind en loerde op deelname aan de eerstvolgende Elfste-

dentocht. En toen die maar steeds niet mogelijk bleek, werd de 

routine erin gehouden door deel te nemen aan diverse edities 

van de Elfmerentocht, de tochten over de Weissensee in Oos-

tenrijk en andere liefst zware tochten op Nederlands natuurijs. 

Vaassen februari 1985

De Tocht zou dus doorgaan. Toen de kogel eenmaal door de 

kerk was en de organisatie in no-time van de grond kwam, 

moesten er startbewijzen komen. En die konden vanuit de 

gemeente Hummelo en Keppel worden afgehaald in Vaas-

sen op de Veluwe. Ik spreek met Gerrit Harenberg (80) die ook 

meedeed in 1985, zij het met een andere groep uit Hummelo. 

Gerrit schaatste met Harm en Henk Veeneman. Ook zij hadden 

een logeeradres in Leeuwarden: bij de dochter van de familie 

Schuurman (destijds bakkerij Schuurman in Hummel, red.). 

Gerrit Harenberg vertelt: ‘Ik had tot kort voor de Tocht een jaar 

of tien niet meer geschaatst. Ik was toen een jonge boer met 

een jong gezin en ik had er gewoon geen tijd meer voor. Maar 

toen de kinderen iets groter werden, ben ik een keertje mee 

geweest naar de ijsbaan in Laag-Keppel. Ik heb een kleine voet 

en probeerde de schaatsen van onze zoon. Ik was meteen weer 

gepakt door de sport en hield het vanaf dat moment weer bij. Ik 

had van de Elfstedenkoorts in 1985 niet zoveel meegekregen en 

had er totaal niet aan gedacht om zelf mee te doen. Maar mijn 

echtgenote hoorde dat Harm en Henk van plan waren om een 

startbewijs te gaan halen in Vaassen en zij zei tegen me dat ik 

maar met die jongens mee moest gaan. Had zij dat niet gezegd, 

dan was de Tocht echt aan me voorbijgegaan. Maar man! In 

Vaassen was het me toch een chaos! Rijen dik en iedereen lette 

op elkaar’, schatert Gerrit. ‘Er waren mannen die probeerden 

voor te dringen. Die werden nog net niet vermoord. Het ging 

er hardhandig aan toe en als je even naar het toilet moest, dan 

was het zaak om je plekje goed te markeren met de makkers in 

de rij. Deed je dat niet, dan kon je zonder pardon achter aanslui-

ten, want ze lieten je er niet meer tussen.’

En dan het ijs op

De groep rond Henk Frederiks en Eb Schierboom bestond uit 

Henk Schouten, Ko Wijers, Ben Mertens, Arie Veenink, Harry 

van den Toorn, Ton van Bokhoven (de Bok), Bertus Brussen, 

Bernard Baerends, Jan Kees Post en Ton van Schaik. De groep 

start om 05.45 uur, rent twee kilometer naar de Zwette, bindt de 

Noren onder en schaatst dan de Zwette op. Arie Veenink komt 

in het donker bij Sneek zwaar ten val, maar de groep blijft tot 

Bolsward redelijk bij elkaar. De tocht blijkt zwaar omdat er veel 

moet worden gekluund. Gerrit Harenberg herinnert zicht dat ze 

elkaar onderweg op de been hielden met een grap: ‘Och jonges, 

dat klûnen stelt niks veur, maor ja: dat schaatsen d’r tussendeur… 

door wo’j toch zo alderbastens muu van…!’ ‘Maar we hadden de 

pech dat we in het laatste blok starters stonden. En dus ook erg 

laat binnenkwamen.’ Henk Frederiks vult aan: ‘Tot Harlingen 

hield ik het tempo goed bij maar toen ging het me net iets te 

hard af. Na Harlingen hield ik mijn eigen tempo aan.’ Er is nog 

een schaatser uit Laag-Keppel die de Tocht in 1985 in zijn uppie 

doet: Wim van Hof. Ook hij haalt als goed getrainde sporter 

zonder grote tegenslagen de finish.
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Garage Berns BV
Rijksweg 21

6996 AA  DREMPT

T: 0313 - 47 44 68

I: www.garageberns.com

E: info@garageberns.com

·   APK-keuringsstation, RDW-erkend

·   In- en verkoop

·   Reparatie

·   Onderhoud

·   Schadeherstel

·   Bandenservice

·   Aircoservice

·  Universeel en onafhankelijk

Garage

Fijne feestdagen en een gezond 
en duurzaam 2017

De bouwmarkt met vele specialiteiten.

- Persoonlijke bediening en goede service

- Wij denken met u mee en geven graag advies

- Ook uw adres voor propaangasvullingen

- Hout en Plaat op maat

- Vele artikelen per stuk/ per meter verkrijgbaar

- Ongelooflijk veel materialen tegen scherpe prijzen

Emmerikseweg 17

7227 DG Toldijk

T:  (0575) - 45 16 55

F:  (0575) - 45 26 79

E: detolbrug@12move.nl

www.bouwmarktdetolbrug.com

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 
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Ondertussen bij de supporters

Hubert en Gerry Winters kenden mensen die in het plaatsje 

Ried pal naast het parcours woonden. Ried ligt tussen Frane-

ker en Bartlehiem in de Friese Bouwhoek, ook wel kleistreek 

genoemd. De groep schaatsers uit Hummelo en Keppel was 

bang voor stuifzand op het ijs. Dat zou de schaatsen snel stomp 

kunnen maken. Dus werd uit voorzorg de schaatsenslijpspul-

lenkist meegenomen. Henk ten Zijthoff  uit Hummelo stond 

met die kist in Ried aan de vaart samen met Gerry Winters. Ze 

zagen heli’s aankomen en de quads met cameramensen langs 

stuiven. Dat bleek de begeleiding van de kopgroep van de 

wedstrijdrenners te zijn. In een fl its was dit hele circus uit het 

zicht verdwenen. Henk haalde Joke Vrieze en Leida Schierboom 

op uit Leeuwarden en toen was het in Ried wachten op de toer-

rijders. Hij weet het nog goed: ‘De enige die we in Ried zagen 

passeren, was Arie Veenink. En zijn schaatsen waren nog prima. 

Tja, mobiele telefoons waren er toen niet dus na een paar uur 

zijn we naar Birdaard vertrokken en daar zagen we de meeste 

rijders uit Hummelo en Keppel langskomen.’

Van Bartlehiem naar Dokkum en terug

‘Ik kon de tocht fysiek en mentaal goed schaatsen. Natuurlijk 

maakten we veel valpartijen mee, maar ik heb nooit het idee 

gehad om te stoppen. Geen moment. Ook Bartlehiem gaf bij 

mij geen afknapper. Je ziet Leeuwarden rechts liggen, maar je 

moet eerst linksaf. Het hele eind naar Dokkum en dan weer te-

rug via Bartlehiem naar de fi nish op de Bonkevaart bij Leeuwar-

den. Maar Dokkum, ik kan er nog emotioneel van worden hoe 

daar de ontvangst was. De tranen stroomden me echt over de 

wangen toen we daar aankwamen. Wat een spontaniteit van de 

toeschouwers! Niet te beschrijven en het Dokkum van toen zal 

me mijn hele leven bijblijven’, legt Eb Schierboom uit terwijl hij 

het moment van ruim dertig jaar geleden herbeleeft. Na Dok-

kum schaatst een kwartet uit Hummelo en Keppel gezamenlijk 

richting de fi nish. Het zijn Harry van den Toorn, Jan Kees Post, 

Arie Veenink en het kopwerk wordt vooral gedaan door Eb 

Schierboom. Eb had er geen moeite mee. Hij deed het graag en 

kon fysiek en mentaal het kopwerk goed doen.

 

En toen zat het er op

De aankomst is sinds 1956 niet meer in het centrum van Leeu-

warden. In 1985 was de fi nish op de Bonkevaart en Evert van 

Benthem kwam als eerste binnen. Daarna was er voor de rijders 

vervoer naar de Frieslandhal waar de stapels kleren en schoe-

nen nog lagen die waren gedumpt bij de start. Arie Veenink 

kan bijna niet meer lopen. Hij wordt met een auto opgehaald 

en meteen even naar een bevriende dienstdoende huisarts in 

Leeuwarden gebracht omdat de Keppelse huisarts Ben Mertens 

nog niet binnen is. De Friese arts spreekt vermanende woorden: 

‘Als je vanochtend in Sneek bij me was gekomen dan had ik je 

van het ijs gehaald!’ Als Ton van Schaik binnenkomt, belt hij zijn 

echtgenote die thuis aan de Tolstraat wacht op bericht. Als hij 

vol trots meldt dat hij de Tocht heeft uitgeschaatst en binnen is, 

zegt zij: ‘Nu pas…?’ In de huiskamer van Hubert en Gerry Win-

ters in Leeuwarden stijgt gehuil op van inmiddels binnenge-

komen mannen als Ton het echtelijke commentaar openbaart: 

‘Ton, i-j mot ow een ander wief zuuken’ raast ‘t door de kamer in 

Leeuwarden. Even voor de statistiek: er waren 16.000 schaatsers 

gestart. Daarvan haalden 13.000 de fi nish. De schaatsers uit 

Hummelo en Keppel haalden allemaal de fi nish. Eb weet nog 

precies zijn tijd: ‘De start was om 05.45 uur en om 16.45 uur was 

ik op de Bonkevaart.’ Henk ten Zijthoff  herinnert zich dat hij de 

volgende dag weer moest werken, dus voor hem tijd om na de 

binnenkomst van de eerste rijders uit Hummelo en Keppel en 

na de erwtensoep huiswaarts te gaan. Hij neemt op de terugreis 

Bernard Baerends mee. Samen met Bernadien Drent, de zus van 

Gerry. Bernard dommelt in de buurt van Heerenveen in. In een 

lekker warme Mercedes 200D en bijna 200 kilometer Fries IJs in 

de benen. Op dat moment schaatst de groep Veeneman/Haren-

berg nog steeds door de Friese nacht op weg naar de fi nish....

Bernard Baerends heeft net een zware herniaoperatie achter 

de rug en mocht van zijn echtgenote eigenlijk helemaal niet 

meedoen. Op de A50 bij Heerde wordt Bernard wakker. Of hij 

afgezet kan worden bij een familiefeestje in Drempt. Er worden 

pogingen ondernomen om Bernard met zijn medische verleden 

en de krachtsinspanning van die dag naar zijn boerderij in de 

Broekstraat in Hummelo richting bed te dirigeren. Maar Bernard 

laat zich niet naar bed sturen en rond 23.00 uur verdwijnt hij in 

het Dremptse feestgedruis. 

Wat is het geheim voor succes bij een Elfstedentocht? 

Hierbij een paar adviezen aan de jonge garde in Hummelo, 

Keppel en Drempt: een goede schaatstechniek is belangrijk en 

daar kun je op trainen bij bijvoorbeeld de Hessenrijders. Maak 

vooral veel kilometers en pak als het even kan elke meter mee 

die je op natuurijs kunt maken. En is dat niet voorhanden, ga 

dan trainen in Deventer. Iedereen komt zichzelf een keer tegen 

tijdens die 200 kilometer, dus zorg dat je mentaal tegen een 

tegenvaller kunt. Valpartijen zijn niet te voorkomen, dus houd 

er rekening mee dat zoiets jou ook kan overkomen. Kleding is 

belangrijk, niet teveel en niet te weinig. Zorg voor zeemleer in 

je broek. Eten en drinken is uiteraard een uiterst belangrijk aan-

dachtspunt. Zonder goede voeding en goed drinken haal je de 

fi nish niet. En zorg dat je je eigen tempo rijdt. Zoek aansluiting 

bij een groep die jouw tempo aanhoudt als je je vaste maatjes 

kwijt bent geraakt.
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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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Tot slot

Eb Schierboom schaatst nu nog één keer per week in Deventer. 

Net als Gerrit Harenberg. Gerrit doet in 2017 bij leven en welzijn 

voor de dertigste keer mee aan de alternatieve tocht op de 

Weissensee. Hij rijdt nu de route van honderd kilometer maar 

antwoordt op de vraag Stel dat de Elfstedentocht in 2017 wordt 

verreden. Doe je dan weer mee? ‘Nou, als mijn gezondheid het 

toelaat dan overweeg ik zeker om weer mee te doen. In 1997 

was ik uitgeloot. Mijn dochter Hetty deed mee en och wat vond 

ik het erg dat ik niet mee mocht…’ Eb benadrukt nog eens hoe 

zeer de Elfstedentocht leeft: ‘Een paar jaar geleden waren we 

weer dicht bij een Elfstedentocht. Toen belde Jan Kees Post mij 

uit Washington. Hij werkte daar voor het IMF. Als het doorgaat, 

doe ik weer mee, Eb. Zorg ervoor dat ik met jou mee kan doen.’ 

Hubert en Gerry Winters laten uit Goutum weten dat bij een 

volgende Tocht de schaatsers uit Hummelo en Keppel wederom 

van harte welkom zijn. ‘Zodra de strijdkreet ‘it giet oan’ of ‘it sil 

heave’ door Friesland davert, is voor ons het moment om ruim 

Beerenburg in te slaan en liters erwtensoep te koken.’ Kortom, 

de Tocht van 1985 heeft vriendschappen voor het leven opge-

leverd. 

Een rekensommetje als prognose. De laatste Elfstedentocht was 

in 1997. De langste periode zonder Elfstedentocht was 22 jaar. 

Pas na 2019 gaan we over deze 22 jaar heen. Dus nog drie jaar 

een kans dat ‘it sil heave’ klinkt voordat een elfstedentochtloos 

record definitief sneuvelt.

Controle van verlichting, banden, remmen,

versnelling, spaken en wielen en ketting.

En uw fi ets wordt geheel gepoetst
en gesmeerd voor € 49,00*

Atb, Race & Hybride € 63,00*

*exclusief onderdelen

Bel voor een afspraak, uw fi ets is binnen 2 dagen
weer klaar. Leenfi ets ter beschikking!

Fietshuis Jansen Zelhem weet wat fi etsen is!

Stationsstraat 20
7021 CK Zelhem
T. 03 14 - 62 13 79
info@fi etshuis-jansen.nl
www.fi etshuis-jansen.nl

Uw fi ets in Topconditie voor de winter!!

OPRUIMING:  Giant en Sparta elektrische fi etsen met kortingen tot 30%
Tevens aanbod gebruikte E-bikes.

Ook voor onderdelen en acessoires o.a. fi etshandschoenen en computers.

Verkoop, onderhoud en reparatie
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Ik ben geen dokter. Integendeel. Op de middelbare had ik een 

zogenaamd pretpakket. En dat was mijn redding, want exacte 

vakken waren niets voor mij. Maar ik ben wel gek op sport, 

altijd geweest. Dat begon toen ik in Rheden lid moest worden 

van de gymnastiekvereniging Willen Is Kunnen (WIK), door lo-

kale grootheden ook wel Westelijk Invalide Karretje genoemd. 

Moest, want ik wilde eigenlijk op voetbal maar dat mocht nog 

niet van mijn ouders. In Rheden hadden we een voetbalclub 

die landelijk bij de top hoorde, maar ik mocht alleen op zater-

dag spelen. Omdat zoiets alleen in Velp kon bij DVOV moest ik 

wachten want ik moest groot genoeg zijn om zelfstandig naar 

Touwtje springen, voetballen, zwemmen, in bomen klimmen of toch liever met de playstation 

en gameboy spelen? De basis om later sportblessures te voorkomen wordt vaak al in de jeugd 

gelegd. HC’03 streeft daarom voor al haar leden naar een uniforme en dynamische warming-

up die spelers sterker maakt. 

Over gameboyrug, 
gymnastiek en goed 
voetbal

Velp te kunnen fietsen. En weer terug. Maar mijn ouders von-

den lichamelijke ontwikkeling wel belangrijk dus zeiden ze: ga 

eerst maar op gym.

Aan dat verhaal moest ik denken toen ik een aantal jaren 

geleden op bezoek was bij het Korps Commando Troepen in 

Roosendaal. Dit is de eenheid die is gespecialiseerd in de uit-

voering van speciale operaties, vaak diep in vijandelijk gebied 

en met een hoog risico. De opleiding die deze mensen krijgen, 

is dan ook van wereldklasse. Zowel fysiek als mentaal. Niet 

voor niets behoren Marco Kroon en Gijs Tuinman (allebei Rid-

Tekst: Mart de Kruif
Foto’s: Archief

Blessurepreventie begint al bij de jeugd
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ed 

ders Militaire Willemsorde) tot deze eenheid. Maar toch was er 

iets vreemds. Hoewel deze mensen zich helemaal wezenloos 

sportten, nam het aantal ernstige blessures alleen maar toe. 

Vooral spierscheuringen van de hamstrings, kuitspieren en 

biceps waren vrijwel dagelijks aan de orde. 

Tegelijkertijd startten we bij de krijgsmacht met een program-

ma waarin jongens en meisjes op Regionale Opleidingscentra 

(ROC) zich gedurende twee jaren kunnen voorbereiden op 

een beroep in uniform. Deze opleiding op mbo-niveau bestaat 

uit drie weken op school en een week in het veld bij een mi-

litaire eenheid. En wat zagen we daar? Hetzelfde verschijnsel. 

Veel blessures door (ernstige) spierscheuringen. Vooral bij 

iedere bovenmodale belasting regende het uitvallers en vaak 

langdurig.

Tijd voor onderzoek. We hebben er iedereen bijgesleept die 

ook maar iets verstand had van fysiologie en trainingsleer. 

We hebben rondgekeken in andere landen en zijn uitgebreid 

gaan testen op spierkracht, houding en flexibiliteit. En we 

zijn de geschiedenisboeken ingedoken om te kijken of licha-

melijke opvoeding op school vroeger anders was dan nu. En 

wat bleek: wij trainden helemaal verkeerd. Simpel gezegd: 

we trainden spierkracht, maar geen flexibiliteit en stabiliteit. 

We hadden mannen, jongens en meisjes met fenomenale 

armspieren die goed te zien waren voor de spiegel in de sport-

school, maar een koprol maken, konden ze niet. We hadden 

mannen met enorme sixpacks, maar ze konden nog geen hek 

over springen zonder alles te scheuren. Al onze proefpersonen 

hadden bovendien een verkeerde houding van de rug en rug-

gengraat. 

Verbijstering alom. Hoe kwam dit en wat moeten we eraan 

gaan doen? Wat blijkt, de gameboy of de playstation nekt 

ons, evenals het lichamelijke onderwijs op school. Ik zal pro-

beren weer te geven wat de professoren mij hebben geleerd. 

Een lichaam dat veel buiten speelt, ontwikkelt zichzelf. Door 

touwtje te springen, te voetballen, maar ook te zwemmen 

en in bomen te klimmen wordt ons lichaam evenwichtig be-

last en ontwikkeld. Een jonge boom heeft voldoende water, 

voeding en zon nodig, maar kan alsnog scheef groeien als de 

wind maar van één kant komt. En dus is het mooi dat we glu-

tenvrij brood hebben en de schijf van vijf, maar als kinderen 

hun lichaam niet evenwichtig ontwikkelen helpt het weinig. 

Vroeger hadden ze daar een scherp oog voor. Gymleraren 

werden geschoold in de zogenaamde ‘heilgymnastiek’, waarbij 

het lichaam in balans werd getraind. Maar de bezuinigingen 

in de jaren zeventig en tachtig veranderden het vak lichame-

lijke opvoeding in sport en de principes van heilgymnastiek 

verdwenen voor een deel achter de horizon. Daarvoor in de 

plaats kwam de gameboy en later de playstation. Op zich 

mooie apparaten en niets mis mee maar als kinderen alleen 

maar zitten, groeit het lichaam wel maar niet in verhouding. 

Het hoofd wordt zwaarder, de buik soms ook, maar de rug-

spieren blijven achter in het fluweel van de ligstoel. Dat is de 

gameboyrug. Maar als de rug niet is ontwikkeld en dus niet 

krachtig en flexibel is, worden ook de hamstrings te veel be-

last want die moeten bij staan en lopen het gebrek aan kracht 

van de rugspieren compenseren. Dat lukt niet altijd en dan 

ontstaan blessures. Goed dat we weten hoe we die hamstrings 

moeten genezen, maar de oorzaak nemen we zelden weg. De 

echte oplossing is immers een gezonde levensstijl.

Nu denkt u vast: waar houdt die voorzitter zich mee bezig? 

Goede vraag, ik ga Koos (verzorger HC’03, red.) zeker niet 

opvolgen want dan gebeuren er ongelukken. Maar we zijn 

als bestuur wel aan het kijken hoe we bijvoorbeeld kennis 

van een goede warming-up binnen de club kunnen introdu-

ceren en verspreiden. Een dynamische warming-up van het 

hele lichaam voorkomt blessures en maakt mensen sterker. 

Maar u kunt ook zelf iedere dag in een boom klimmen of in 

de kleermakerszit televisie kijken. Nuttig en aangenaam. Dus 

het mooie van dit verhaal is dat u er niets mee hoeft te doen. 

U kunt het vorstelijk negeren en doorgaan met waar u mee 

bezig was. Ik heb daar geen enkel probleem mee, ieder zijn 

vrijheid. Maar wat zou het mooi zijn als een paar lezers nu 

denken: hé, misschien praat deze man geen totale onzin en 

kunnen we er wat mee. Misschien krijgt Koos of zijn opvolger 

het dan minder druk, vegen we iedere tegenstander fysiek van 

het veld en maken we na afloop nog een koprol van vreugde 

of doen we een vogelnestje in ‘t Hessenhuus. Dan wordt het 

nòg gezelliger. 

Koos Bloemendaal is de verzorger van HC’03. Dat 

betekent dat hij voor alle leden van de club, van de 

F-pupillen tot aan de recreanten, wat kan betekenen bij 

de verzorging van blessures of de preventie daarvan. 

Heb je een blessure of wil je weten hoe je een bepaalde 

blessure kunt voorkomen? Stel je vraag aan Koos en hij 

helpt je verder. Iedere dinsdag- en donderdagavond en 

op zondag is hij op het sportpark aanwezig.

Heilgymnastiek omstreeks 1920
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Henk en Antoinet Barends uit Achter-Drempt bieden 

dit appartement in Oostenrijk in de verhuur aan. In 

het prachtige ski- en wandelgebied Mittelberg ligt 

hun ruime zespersoonsappartement bestaande uit 

een modern ingerichte woonkamer met slaapbank, 

een keuken met afwasmachine, badkamer met 

toilet, twee slaapkamers en een balkon dat uitzicht 

biedt op de skipiste.

Aparthotel Kleinwalsertal is een zeer geliefde vakan-

tiebestemming en beschikt onder andere over een 

uitstekend restaurant, bar, afhaalservice, kegelba-

nen, poolbiljart, sporthal, wellnessruimte, wasse-

rette en een overdekt zwembad met een fantastisch 

uitzicht op de bergen. Het hotel heeft bovendien 

een eigen ski- en snowboardschool en verhuurt ski’s, 

snowboards, langlaufen en toebehoren. 

Het gebruik van het zwembad, de sauna, sporthal, 

parkeergarage, de skikast in het souterrain en de 

bus zijn bij de huurprijs inbegrepen. Kijk voor meer 

informatie over het appartement, de fraaie om-

geving, beschikbaarheid en prijzen op de website 

www.aparthotelmittelberg.nl.

Jouw vakantiehuis, mijn vakantiehuis

Wilt u uw vakantiehuis ook 

in deze rubriek?

Neem dan contact op met 

Patrick Verheij via telefoon-

nummer 06 –204 438 10 en 

vraag naar de voorwaarden.

Een lodge in de Zwitserse Alpen. Een appartement aan de Middellandse Zee. Een vakantiehuis aan de Zeeuwse 
kust. Of een stacaravan op een camping in de Brabantse bossen. Velen van u hebben een vakantiehuis in ons eigen 
land of over de grens waar u één of meerdere keren per jaar naar toe gaat. Maar in de tussenliggende periode 
staat het vakantiehuis vaak leeg. Zonde, want u kunt anderen er vast heel blij mee maken. Daarom introduceert 
De Hessencombinatie de rubriek ‘Jouw vakantiehuis, mijn vakantiehuis’. Maak kennis met vakantiehuizen van uw 
dorpsgenoten op bijzondere, mooie en soms verrassende plekken in binnen- en buitenland en boek direct uw eigen 
vakantie met een aantrekkelijke korting. 

advertorial

Reserveer direct
Exclusief voor u als lezer van De Hessencombinatie 

bieden wij een korting op de huurprijs van
€ 50,00. Heeft u interesse in dit ruime appartement 
voor 6 personen? Reserveer dan direct uw vakantie 

op www.aparthotelmittelberg.nl
o.v.v. De Hessencombinatie.

Aparthotel Mittelberg 
(Oostenrijk)
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Stel je voor een echtpaar uit Hummelo, laten we ze Joke en 

Dick noemen. Puur hypothetisch, want ze bestaan natuurlijk 

niet echt, maar stel je voor dat ze een supermarkt van de ke-

ten Super hadden en dat Dick daarom ‘Super Dick’ genoemd 

werd. En stel dat die naar Amerika zouden gaan en bij Donald 

Trump zouden dineren en Donald zou zeggen: ‘Well Dick, 

that’s really your name?’ ‘Yes, but in Hummelo they call me 

Super Dick’ ‘Super Dick? Mwoehahaha! Is that a joke?’ ‘No, 

Joke is my wife! Joke means grap in Dutch, you know?’ ‘Grap? 

Ah, grab! Where do you grab your wife Joke, Super Dick? You 

sound like an even greater caveman than me! I bet you’re gon-

na be the next president of the United States of Europe!’ En 

het werd nog een gezellige avond vol jolijt, zoutjes en limo-

nade. We hebben er weer een jaar opzitten, dus ik dacht laten 

we het jaar 2016 luchtig afsluiten met een luchtig grapje. 

Precies drie weken geleden (bij het schrijven van deze co-

lumn) is in de Hummelse hei onze zoon Jan geboren. Wat 

is dat mooi zeg. Op het 

journaal zie je dagelijks een 

hoop slecht nieuws voorbij 

komen, maar gelukkig is er 

heden ten dage ook nog 

echt goed nieuws. Nieuw 

leven! Zonder er te veel 

clichés aan te wijden en 

koetjes en kal� es over te 

vermelden, probeer ik me 

voor te stellen hoe deze 

jongeman op zal groeien. Zal hij op school vriendjes krijgen 

die als hij volwassen is nog zijn vrienden zijn? Wat zou dat 

mooi zijn. Wat zouden zijn talenten zijn en waar gaat zijn hart 

sneller van kloppen in de verschillende levensfasen? Mijn opa 

zei dat het de kunst is om de wereld ‘een betjen better achter 

te loaten as da’j ‘m angetroff en hebt’. Zou hem dat lukken? 

Gaat hij zijn dromen najagen? Zou hij verliefd worden? Zou 

hij kinderen krijgen? Wat een bijna niet voor te stellen magie 

als je zo’n tere baby vasthoudt. Want wat een onschuld zit er 

in zo’n klein mens. En de kleine Jan lijkt mijn vragen ook echt 

te begrijpen. Nee geintje, hij begrijpt er helemaal niets van. 

In deze fase betekent dromen najagen enkel zo hard mogelijk 

zuigen aan een tepel. 

Ik probeer te verzinnen wat ik hem het meeste gun en ook 

hier moet ik de clichés, zoals gezondheid, liefde en geluk 

proberen te mijden. Het eerste wat in me opkomt is: niet 

bang zijn. Ik wens de kleine jongen toe dat hij in zijn leven 

zo weinig mogelijk angst heeft. Ja, een leven lang zo veel 

mogelijk dingen meemaken en je zo weinig mogelijk zor-

gen maken. Angst is niet alleen een slechte raadgever en 

het kan ook ongelukkig maken, maar angst kan je leven ook 

nadelig beïnvloeden doordat je bepaalde keuzes niet maakt 

of dat je de juiste beslissingen niet durft te nemen. Daar-

naast is angst bijna altijd zinloos; ergens tegen opzien, er-

gens nerveus voor zijn, lopen piekeren en onzekerheid; het 

kan aan je vreten en is negatieve energie. Dat is makkelijk 

gezegd, maar het is wel waar. Achteraf denk je dat het ei-

genlijk helemaal niet nodig was om je daar en daar zorgen 

over te maken. Precies, doe het dan ook niet! De mens lijdt 

vaak het meest van het lijden dat hij vreest. Jan, je hoeft 

helemaal nergens bang voor te zijn in je hele leven. Zo ga ik 

je op proberen te voeden. 

Mensen die niet bang zijn, 

laten zich niet klein krijgen. 

Door niemand. Kijk maar 

naar die ouwe Douw van 

der Krap, zie elders in dit 

magazine, 14(!) keer ont-

snapte hij uit een kamp in 

de Tweede Wereldoorlog. 

Elke keer werd hij gepakt en 

gestraft, net zolang tot het 

hem lukte en toen was hij vrij! Dan ben je niet bang. Ik weet 

niet of je zoveel ballen zult krijgen Jan, maar ik ben al trots 

als je later je eigen pad kiest. En dat je zelf aan het roer van 

je eigen schip mag staan. En eigenlijk is dit mijn advies voor 

iedereen. Wees niet bang voor je ontslag, dat je niet genoeg 

opdrachten krijgt, wees niet bang voor een aanslag, niet 

bang voor buitenlanders en niet bang voor binnenlanders, 

voor niemand! De slogan van de Zwarte Cross 2016 was: 

Say yes to Apartigheid! Het adagium voor 2017 is: Vaak bu-j 

te bang!

Fijne feestdagen allemaal! En knap d’r goed op met dat 

carbid en dat vuurwerk! 

van Gijs
Kleine jongen

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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Zo voorkom je sportblessures

Verhuizing 

HC’03 defi ntief. 

Jan van Dillen: 

‘Ik ga ook mee’ 

De Hessencombinatie

en verder in dit eerste nummer o.a.

Het kerstdiner 
van Hummelo en Keppel

De werkweek 
van Klaas Jan

1e jaargang nr. 1 | december 2010 Magazine voor Voor-Drempt, Achter-Drempt, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Hummelo en Eldrik

Monique Eugelink

doet boodschappen in Wehl.

Marinus Trentelman: 

“Ik wil winnen”

De Hessencombinatie
uitgave 2 | maart 2011 

en verder in dit nummer o.a.:

Bugemeester Aalderink:

inwoners moeten mouwen 

opstropen.

De week van 

Gijs Jolink

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

De eetcultuur 

van de familie Sjamojani

Joanne: 

jong multitalent 
met twee passies 

De Hessencombinatie
uitgave 3 | juni 2011 

en verder in dit nummer o.a.:

Gerrit Harenberg, 

wie kent hem (nog) niet …

De week van 

Piet Oudolf

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

De legendarische tocht van 

Derk Netjes in 1941

Jonge Dremptenaar zet zich in 

verre landen in voor de medemens 

De missie van 
Jasper Nickmann 

De Hessencombinatie
uitgave 4 | september 2011 

en verder in dit nummer o.a.:

Nieuw groot 

melkveebedrijf 

aan de Tolstraat

De week van 

Loes Hazelaar

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

Gloria Langeweg ook volgend 

seizoen bij De Graafschap

Ronald Pelgrom:

‘Aanschaf peperdure ijsmachine 

was m’n beste zakelijke beslissing’

De Hessencombinatie
uitgave 7 | juni 2012

en verder in dit nummer o.a.:

Hanny Braakhekke neemt 

afscheid van haar bibliobus

Guinevere Wolvetang:

‘Woensdag is 

mijn allerleukste dag’

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

De Hessencombinatie | september 2012 1

Het tv-gedrag van Peter en 

Riet Bannink

De week van Pieternel, Diva Dichtbij:

‘Het menselijke contact 

tijdens het zingen raakt 

me diep’

De Hessencombinatie
uitgave 8 | september 2012

en verder in dit nummer o.a.:

Tim Schuitema : ‘Het liefst houd ik de 

kaarten op zak’ 

 

‘ Bij de Bikkeltjes staat het voetbal-

plezier centraal’

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

Arie Makkink:

de Willy Wortel van Voor-Drempt 

Akkerbouwer Ben Minkhorst:

De Hessencombinatie
uitgave 9 | december 2012

en verder in dit nummer o.a.:

Hans Bruggemann:

Oud-dorpsgenoot in  den vreemde

 

‘HC’03 is heel toegankelijk voor 

damesvoetbal’

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

‘Een rustige tijd 

hebben we op ons 

bedrijf niet meer’

Henk Peddemors:

‘Mijn Donkervoort 

zet ik ook in voor 

het goede doel’

De ezels 

van Hermien Schierboom 

De Hessencombinatie
uitgave 13 | december 2013

en verder in dit nummer o.a.:

De miskoop van Ineke Ruijsch Voetbaltrucjes van Wiebe Kets

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

Willem baron van Lynden:

‘Landgoedvisie 

vormt de basis voor 

de toekomst van het 

Landgoed Keppel’

De Hessencombinatie
uitgave 15 | juni 2014

en verder in dit nummer o.a.:

’t Hessenhuus: 

van iedereen, voor iedereen

Hummelse adelaars doen de 

Pyreneeën

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

De laatste oorlogsjaren en de 

bevrijding van Hoog-Keppel

John Hillhorst, 

belangenbehartiger 

van jonge agrariërs 

Sandra Derksen voelt zich 

thuis in Hoog-Keppel

De Hessencombinatie
uitgave 16 | september 2014

en verder in dit nummer o.a.:

Autocrossers Overbeek en 

Pasman zijn elkaars fan

Bij Henk Hulsof schijnt altijd 

de zon

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

Marthijne Bochhoven,

nieuwe hoofdtrainer HC’03

uitgave 19 | juni 2015

en verder in dit nummer o.a.:

Echtpaar Toonen al bijna

25 jaar verzot op vliegeren

Nienke Regelink over kopen 

en verkopen via internet 

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

De Hessencombinatie

Dremptenaar Toby Boers 

schrijft verhaal over zijn 

Duitse schoonfamilie

Het dagboek van Natalie 

Westerbeek van Eerten-Faure

uitgave 20 | september 2015

en verder in dit nummer o.a.:

Een bijzonder kijkje in het leven 

van een dokterspraktijk

De Hoppenreyders, een

bijzondere vriendengroep

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

De Hessencombinatie

Tradities bij de 

kermisviering in Drempt, 

Hummelo en Keppel 

Het nauwkeurige handwerk 

van Theo Koele

uitgave 21 | december 2015

en verder in dit nummer o.a.:

Melkveehouders hebben 

het moeilijk

Nieuwe HC’03 voorzitter 

stelt zich voor

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

De Hessencombinatie

Nieuwe dorpeling

Faya Farrakhova:

‘Hummelo is nu mijn thuis’ 

Hobbycentrum ’t Kerkje sluit 

de deuren

en verder in dit nummer o.a.:

Herinneringen aan de reis 

naar Roswell

HC’03 B1, een team met 

ambitie

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

De Hessencombinatie

Burgemeester

Marianne Besselink:

‘Ik wil de leefbaarheid 

graag op niveau houden’

uitgave 22 | maart 2016
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De Hessen-
combinatie

nummer 25
Dit is inmiddels de 25e editie van De Hessencombinatie. Het 

allereerste nummer werd in december 2010 door HC’03 ge-

presenteerd. De club wil graag een bindend element zijn in de 

gemeenschap van de oude gemeente Hummelo en Keppel en 

daar is dit magazine een voorbeeld van. Ieder kwartaal beste-

den we aandacht aan de persoonlijke verhalen van inwoners en 

allerlei ontwikkelingen in de afzonderlijke kernen. Bijzondere, 

verrassende, interessante maar ook moedige, sportieve en voor-

uitstrevende artikelen passeerden in de afgelopen 25 nummers 

de revue. Wilt u een vorig nummer nog een keer inzien, dan kan 

dat via www.hc03.nl onder het kopje De Hessencombinatie. 

Binnenkort plaatsen we hier ook een overzicht van alle tot nu 

toe verschenen artikelen zodat u makkelijk iets terug kunt lezen. 

Ons zilveren jubileum is een feit maar wij hopen over zes jaar 

ook ons gouden jubileum samen met u te vieren. 

De redactie

Rob Ruikes: ‘Kwaliteitsinjectie 

jeugdbeleid HC’03’ 

gepensioneerd, maor geet gewoon deur…

Bennie Jolink

De Hessencombinatie
uitgave 5 | December 2011 

en verder in dit nummer o.a.:

Kunstenaar Mariëtte Schouten: 

‘Alles hier inspireert me’

Casper de Gier:

‘Ik ben niet bang om te vallen’

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

Student Nils Paar:

‘Ik ben geen keukenprins.’

Motorclub JoPie

Even stokbrood halen 
in Frankrijk

De Hessencombinatie
uitgave 6 | maart 2012

en verder in dit nummer o.a.:

De week van Elisabeth: 

90 jaar De Gouden Karper

HC’03-trainer Theo van Londen: 

‘Ik kan straks zelf mijn dagen 

invullen.’

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

Hagenaar Theo van der Klaauw:

‘Het landschap hier 

is zo mooi’

Campinginspecteur Henk Klein:

de ogen en oren van de ANWB 

De Hessencombinatie
uitgave 11 | juni 2013

en verder in dit nummer o.a.:

Vier huishoudens, 

waarvan drie met zonnepanelen

 

Kaily Mullink:

‘Mijn vader is een topchef’

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

Nieuwe dorpeling

Annemiek Siebers:

‘Ik wil graag 

maatschappelijk 

actief zijn’

De oud-klasgenoten van 

Herman Bolwiender

De Hessencombinatie
uitgave 12 | september 2013

en verder in dit nummer o.a.:

De passie van bamboekweker 

Robbert van Til

Zwemjuf Mien Boumeester 

nog steeds actief

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

Drempt: twee dorpen,

één gemeenschap

en verder in dit nummer o.a.:

‘Ik voel me niet alleen,

ik heb boeken’

Reis per boot van Zeeland 

naar Spitsbergen

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

De Hessencombinatie

Jongeren en

vrijwilligerswerk:

Ellen Stottelder

uitgave 25 | december 2016

De familie Stortelder 

laat de middeleeuwen 

herleven 

Sylvia Kemperman:

‘Je moet je hond kunnen ‘lezen’’

De Hessencombinatie
uitgave 17 | december 2014

en verder in dit nummer o.a.:

Hoe is het toch met

Jur Raatjes?

Epco Schierboom,

webmaster van HC’03 

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

Sporttalent Sacha Teunissen:

‘Het tempo ligt

hoog maar daar 

word ik alleen

maar beter van’ 

Charles Naves houdt

vooral van nachtvlinders

uitgave 18 | maart 2015

en verder in dit nummer o.a.:

HC’03 hecht veel

waarde aan positief coachen

De jaarlijkse

Dodenherdenking op 4 mei 

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

De Hessencombinatie

Bijzondere vriendengroepen: 

de Zandbakclub

en verder in dit nummer o.a.:

De stamboekpony’s van 

de familie Van Os

Vriendinnenteam HC’03 

Meisjes B kampioen

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

De Hessencombinatie

Ellen Spanjers,

ervaringsdeskundige

in de zorg:  ‘Ik wil alles 

eerst zelf meemaken’

uitgave 23 | juni 2016

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
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Vrijwilligersorganisaties willen dolgraag jongeren bij acti-

viteiten betrekken. Om hen te motiveren proberen ze uit te 

gaan van hun belevingswereld en klussen te vinden die jonge-

ren aanspreken zoals ondersteuning van verenigingswerk, 

organisatie van festivals, begeleiden van jeugdteams, assisten-

tie bij buurtwacht en EHBO. Maar erg succesvol zijn ze daarin 

niet. Een kwestie van desinteresse, laksheid, egocentrisme of 

gebrek aan betrokkenheid? Schiet de jeugd in sociaal opzicht 

te kort? Jongeren zijn vaak zo druk dat zij hun dag wel twee 

keer kunnen vullen met hun eigen bezigheden: hun baan, hun 

contacten en geld verdienen om hun toekomstdromen te ver-

wezenlijken. Maak kennis met Celine Bloemers, Floris Meijer, 

Ellen Stortelder en Jasper Oudhuis die desondanks de sociale 

uitdaging zijn aangegaan.

Celine Bloemers (25), Voor-Drempt

Vrijwilliger bij Focus

‘Ik ben er gewoon ingerold.’

‘Het is echt niet zo dat ik door mijn vrijwilligerswerk geen 

tijd meer overhoud voor andere leuke dingen. Ik moet alleen 

heel goed plannen. Als het nodig is, probeer ik een aanpas-

sing in mijn werkrooster voor elkaar te krijgen, maar dat lukt 

niet altijd. Ik ben verpleegkundige en werk 32 uur per week 

in het Slingeland Ziekenhuis. Ja, nachtdiensten horen daarbij. 

Bovendien volg ik een specialisatie oncologie. Een opleiding 

die ik over vier maanden hoop af te sluiten. 

Over mijn motivatie om jeugdtrainer te worden bij de vol-

leybalvereniging Focus ga ik niet ingewikkeld doen. Ik ben er 

gewoon ingerold. Ik werd ervoor gevraagd toen ik 18 werd. 

Sindsdien slijp ik bij meisjes tussen de 6 en 12 jaar de basis-

technieken in. Daar heb ik een trainerscursus voor gevolgd. Ik 

kan enorm genieten van de jongsten, hun onbevangenheid 

en het plezier dat ze hebben in het leren van vaardigheden als 

vangen en gooien. Bij de oudsten is het mooi om te zien dat 

allerlei technieken geautomatiseerd zijn. Ook boeiend is het 

beginnend fanatisme bij deze prepubers. De zaterdagochten-

den geven de meeste drukte. De meisjes spelen dan thuis of in 

de regio een ‘toernooi’ van vier wedstrijdjes. Het vervoer moet 

geregeld worden, er moet een coach aangewezen worden, de 

administratie moet kloppen enzovoort.

Ik zou dit werk niet kunnen doen als volleybal niet mijn passie 

was. Maandagavond, na de training van 18.00 tot 19.00 uur 

aan de kinderen, moet ik zelf aan de bak om te trainen. Ik 

speel tweede klasse. Het geeft mij veel voldoening dat vooral 

onze jeugdafdeling de laatste jaren flink is gegroeid. Dat is 

voor een deel ook te danken aan initiatieven van de jeugd-

commissie waarvan ik deel uitmaak. Om maar eens wat te 

noemen: het volleybalkamp, het ouder-en-kindtoernooi en de 

sinterklaasavonden.  

Ik krijg voor mijn werk een kleine onkostenvergoeding, maar 

ook zonder deze zou ik me blijven inzetten. Het is misschien 

wel grappig te vertellen dat bij mij het aspect ‘vrijwillig’ 

Jongeren en
vrijwilligerswerk

Tekst: Herman Pelgrom

Foto’s: Henk den Brok, Wim van Hof

Meer dan de helft van het vrijwilligerswerk in Nederland wordt verzorgd door senioren. En hoe 

zit dat met de jongeren?  De Hessencombinatie ging op onderzoek uit en sprak vier jongeren die 

zich vrijwillig inzetten voor hun vereniging.

Celine Bloemers geeft uitleg aan de jeugdige volleybalsters.
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nauwelijks leeft. Het is een soort aangeboren verantwoorde-

lijkheidsgevoel, denk ik, waardoor ik vind dat ik dit werk moet 

doen. En ik geniet er geweldig van. Iets maatschappelijks doen 

geeft gewoon veel voldoening. Dat jongeren te laks zouden 

zijn of alleen maar willen consumeren, wil er bij mij niet in. Het 

is de onbekendheid en de schroom om de eerste stap naar 

vrijwilligerswerk te zetten die hen ervan weerhoudt.’

Floris Meijer (18), Hummelo

Vrijwilliger bij o.a. Oranjevereniging Hummelo en Stich-

ting Openluchtspel Hummelo 

‘Geen tijd? Als je wilt, kun je altijd tijd maken.’

‘Ik denk dat het wel degelijk iets uitmaakt of je ouders het 

goede voorbeeld geven’. Floris ziet hoe vader Leo in zijn jas 

schiet en in het duister van de avond op weg gaat naar een 

vergadering. Veel van de vrije tijd van de Meijers gaat op aan 

vrijwilligerswerk. Vooral aan toneel. ‘Ik heb intussen al aan een 

aantal uitvoeringen meegewerkt. In Hummelo is daarvoor 

gelegenheid genoeg. Eén keer in de twee jaren brengt ‘Het 

Enghuizen’, de Stichting Openluchtspel in Hummelo, een stuk 

op de planken waar toeschouwers uit de verre omgeving 

op af komen. Daarnaast zorgt de Oranjevereniging voor een 

voorstelling, het liefst jaarlijks.’ Floris noemt een paar uitvoerin-

gen waarin hij een aandeel had: ‘De Indiëgangers’ en ‘De grote 

vriendelijke reus’.

Toneelspelen kost meer tijd dan de meeste mensen denken. 

‘Reken maar na. Voor het openluchtspel van augustus zijn we 

al in maart begonnen met de repetities. Het stuk van de

Oranjevereniging, De grote vriendelijke reus , nam drie maan-

den voorbereiding in beslag. Gemiddeld ben je dan toch twee 

avonden per week onder de pannen.’

Als eerstejaars student journalistiek reist Floris dagelijks naar 

de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Dat zijn drie reisuren 

per dag. Toch klaagt hij niet over tijdgebrek. Hij houdt zelfs 

nog tijd over om af en toe te vlaggen bij wedstrijden waarin 

zijn zus voetbalt. Zelf trapt hij een balletje in het vierde van 

HC’03. Tegen een kleine vrijwilligersvergoeding assisteert 

hij om de andere week bij Parkeerbeheer op de Vijverberg. 

Als hij dan ook nog over zijn trainingsavond begint en zijn 

baantje - de schoorsteen moet roken, nietwaar? - in de keuken 

van De Gouden Karper rijst de vraag of hij wel eens geen tijd 

heeft voor  al die dingen. ‘Geen tijd? Als je wilt, kun je altijd tijd 

maken.’ 

Het meest motiverend vindt Floris het groepsgebeuren. 

‘Vooral bij toneel leer je elkaar goed kennen. Op de bühne 

ben je zo kwetsbaar. De vertrouwensband die daar ontstaat, 

is zelfs voorwaarde om goed te acteren.’ Voor geen van zijn 

vrijwilligersactiviteiten meldt hij zich met een smoes af. ‘Dat 

gaat gewoon niet. Er wordt op je gerekend. Bovendien geeft 

het een geweldige kick wanneer je merkt dat je inzet op prijs 

wordt gesteld. Bijvoorbeeld door een compliment van zomaar 

een dorpsgenoot, het applaus na een geslaagde voorstelling 

of het pilsje met de crew na een repetitie.’ 

Ellen Stortelder (23), Voor-Drempt

Vrijwilliger bij Scoutinggroep Sweder van Voorst

‘Complimenten zijn fijn, vooral die van kinderen voor wie 

je het allemaal doet.’

‘Door de week ben ik postbezorger en oppas. Op de zater-

dagen had ik nog tijd genoeg over en omdat ik zelf al vanaf 

mijn negende lid ben van de scoutinggroep Sweder van 

Voorst, wist ik al gauw hoe ik die uren zou gaan invullen. De 

liefde voor scouting is me met de paplepel ingegoten. Zowel 

mijn vader als mijn moeder is daarin actief geweest. Ik ben 

al sinds mijn veertiende leidster. Na mij werd mijn zusje dat 

ook. Zij bij de welpen - jongens en meisjes tussen de zeven 

en elf jaar - en ik bij de scouts, elf- tot vijftienjarigen. Speciaal 

daarvoor heb ik de cursus voor scoutingleiders gevolgd. Ook 

heb ik een kamptraining achter de rug.  Binnenkort volgt nog 

een EHBO-cursus voor allen die in de leiding zitten.

Floris Meijer (l) tijdens het openluchtspel.
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Iedere zaterdagochtend fietsen we naar ons home bij de 

familie Van Zadelhoff aan de Torenallee in Hummelo. Men-

sen verkijken zich soms lelijk op de hoeveelheid tijd die het 

vraagt. Want behalve de tweeëneenhalve uur waarin je met 

de kinderen actief bent, moet je rekenen op een paar uur 

voorbereiding. En dan is er nog het overleg met de rest van 

de leiding. Ook gaan er heel wat uurtjes zitten in de organisa-

tie van het kamp dat binnenkort plaatsvindt. De organisatie 

daarvan is grotendeels in handen van mij en mijn zusje. Maar 

die inspanningen heb ik er graag voor over. Ik geloof wel dat 

ik van mezelf kan zeggen dat ik nogal een sociaal type ben. Ik 

vind dan ook niet dat vrijwilligerswerk betekent dat je op ieder 

moment het bijltje erbij neer kunt gooien. Dat druist echt in 

tegen mijn gevoel van verantwoordelijkheid. 

Ik werk graag met kinderen en vind het fijn om hun iets te

leren. Na het hijsen van de vlag vertellen we hun wat er voor 

die dag op het programma staat. De volgende basisvaar-

digheden nemen daarbij steeds een belangrijke plaats in: 

knopen, pionieren, werken met kompas, kaartlezen, koken op 

houtvuur en dergelijke. Kinderen vinden de buitenactiviteiten 

avontuurlijk en spannend, maar ook gezellig wat de saamho-

righeid weer bevordert. 

Complimenten zijn fijn, vooral die van de kinderen voor wie je 

het allemaal doet. De motivatie om dit werk te blijven doen, 

haal ik vooral uit mijn contacten met andere vrijwilligers 

en het besef dat je kinderen spelenderwijs iets waardevols 

bijbrengt.’

Jasper Oudhuis (18), Hummelo

Vrijwilliger bij HC’03

‘Netjes met elkaar omgaan, plezier beleven aan de sport.’

‘Spijtig, maar dit jaar kan ik me het niet meer veroorloven. 

Ik zit op het Ludger College in de examenklas van het vwo. 

Ik ben ruim die jaar scheidsrechter geweest bij de jongeren 

onder de elf jaar. Alles bij elkaar was ik daar toch wel een paar 

uur per week mee bezig. Toen mij later gevraagd werd of ik 

leider wilde worden, heb ik direct ja gezegd. Dat betekent op 

zaterdagmorgen mee naar de wedstrijden. Weer een uur of 

drie. Ik heb het heel graag gedaan, maar ik moet nu kiezen. 

Zelf voetbal ik in de A1; dat blijf ik wel doen. 

Ik denk dat mijn ‘geval’ heel goed de bijzondere positie van de 

jongere vrijwilliger illustreert.

Als je jong bent, treden er nu eenmaal meer veranderingen in 

je leven op dan bij ouderen die al  gesetteld zijn. Ik kan zelfs 

nog niet zeggen of ik na mijn examen weer beschikbaar ben. 

Ik wil namelijk gaan studeren. 

Wat ik zo leuk aan dit werk vind, is de spontaniteit van de 

jonge kinderen. Die kan soms omslaan in al te impulsief 

gedrag. Dan moet je regulerend optreden, maar ik heb nooit 

vervelende dingen meegemaakt. Het belangrijkste voor mij is 

dat de sfeer in het team goed is. Netjes met elkaar omgaan en 

plezier beleven aan de sport. Bij dat laatste hoort ook dat je 

af en toe eens een wedstrijd wint. Een team dat wekelijks met 

grote cijfers verloor, hebben we in overleg een klasse lager 

laten spelen. En zie: ze kregen er weer schik in.

Onkostenvergoeding? Welnee, en dat hoeft ook niet. De belo-

ning die ik op prijs stel, zit niet in de paar consumptiebonnen 

voor de zaterdagmorgen of de barbecue aan het einde van 

het jaar. Wat me echt plezier doet, is te merken hoe goed de 

zaken geregeld zijn bij HC’03 en de betrokkenheid van de

ouders. Het is ook prettig wanneer je bij evaluerende gesprek-

ken in de jeugdcommissie kan vertellen hoe spelers vooruit 

zijn gegaan. Maar niets kan natuurlijk op tegen een compli-

mentje van de kinderen zelf of hun ouders. 

Zelf heb ik in mijn vader – ook hij doet veel voor HC’03 – een 

goed voorbeeld van wat het betekent om vrijwilliger te zijn. 

Ik heb wel eens een wilde vrijdagavond  – annex nacht  –  met 

vrienden aan mijn neus voorbij moeten laten gaan, omdat ik 

op zaterdagochtend moest coachen en ’s middags zelf moest 

voetballen. Zelfdiscipline, niet om een wissewasje afzeggen en 

goed  plannen zijn van belang. 

HC’03 kan steeds vrijwilligers gebruiken. Wie tijd heeft en 

gemotiveerd is, moet maar eens kijken op de site, onder het 

kopje ’Vacatures begeleiding en coördinator’.’

Ellen Stottelder onderaan de ladder.

Jasper Oudhuis in actie als grensrechter.
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Gezondheid, zorg 
en welzijn centraal 
in Hoog-Keppel

Tekst: Henk ten Zijthoff

Foto’s: Wim van Hof

Door de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2005 werd het gemeentehuis van de 

gemeente Hummelo en Keppel buiten gebruik gesteld. Het pand aan de Van Panhuijsbrink 

werd verkocht aan Sité Woondiensten en het werd een verzamelgebouw voor dienstverlening 

op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Medio 2005 startten de huisartsenpraktijken 

van Hummelo en Laag-Keppel als een geïntegreerde praktijk als eersten in een hele nieuwe 

ruimtelijke omgeving.

Het thema bij de ingebruikname van het gebouw was One 

stop > go! De dienstverlening in de eerstelijnszorg aan de be-

woners van de kernen in de voormalige gemeente Hummelo 

en Keppel moest laagdrempelig zijn en passen in het streven 

om die zorg in de dorpen veilig te stellen. Ik neem een kijkje 

in het pand aan de Van Panhuijsbrink om te zien wat daar al-

lemaal gebeurt.

 

Het tableau 

Het is best druk op de parkeerplaats. Maar een plekje vinden, 

lukt er altijd. Aan de buitenkant van het gebouw staat een 

tableau met daarop vermeld de dienstverleners die in het 

gebouw te vinden zijn. Met het vertrouwde logo van de oude 

gemeente Hummelo en Keppel staat de huisartsenpraktijk bo-

venaan. In de praktijk zijn ook praktijkondersteuners actief met 
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de specialisaties ouderzorg, somatiek en GGZ. Op het tableau 

staan verder: Apotheker Benu, Sensire, Logopediepraktijk 

Hummelo en Keppel, Fysioplus, de Stichting Welzijn DHK en de 

Dagverzorging van de Gouden Leeuwgroep. En dan hebben 

we nog niet alle dienstverleners gehad, want in het gebouw 

zelf zijn ook nog een podotherapeut en een medisch pedicure 

actief. Plus de praktijk van Jacqueline Wolvetang voor Yoga, 

Mindfulness en Individuele Consulten in de omgeving van 

Hummelo en Keppel. Ook het Sociaal Team Bronckhorst-Zuid 

opereert vanuit deze locatie. Tot medio 2016 was het bureau 

van de wijkagent Bronckhorst-Zuid ook hier ondergebracht 

maar dat is inmiddels verplaatst naar het gemeentehuis in 

Hengelo. De wijkagent kan voor overleg in voorkomende 

gevallen nog wel gebruik maken van de ruimte die het Sociaal 

Team ter beschikking heeft.  

Hoe werkt het in de praktijk

We spreken in het gebouw met enkele dienstverleners. De 

fysiotherapeuten Coen Sloot en Erik Fransen zijn blij met de 

huisvesting. Het gebouw waarin zij voordien in Hoog-Keppel 

de praktijk hadden, werd te klein. Dus moesten ze afwegen 

hoe ze verder wilden: verbouwen en uitbreiden of iets anders. 

Het werd een nieuwe ruimte aan de Van Panhuijsbrink. Coen 

leidt mij rond. Bij de verbouwing is er uiteraard heel veel 

aangepast en de ruimte is geschikt gemaakt voor de nieuwe 

functies. Coen vindt dat het vooral een heel praktisch gebouw 

is waar de lijntjes tussen de dienstverleners heel kort zijn: ‘Wij 

hebben voor interne communicatie met andere disciplines 

eigenlijk geen telefoon meer nodig. We zien elkaar als dienst-

verleners op meerdere momenten per dag en we lopen over 

en weer ook zo even bij de collega’s naar binnen als dat nodig 

is. Veel communicatie verloopt mondeling. In een mum van 

tijd kunnen hier zaken voor patiënten worden geregeld.’ Coens 

collega Erik Fransen schetst een beeld: ‘Je moet het zien als een 

voetbalelftal waar de verschillende posities en kwaliteiten het 

best tot zijn recht komen als er sprake is van soepel samenspel.’

Als we de fysiozaal binnenlopen, merk ik op dat ik hier decen-

nialang geleden ben getrouwd. De therapeuten glimlachen bij 

mijn opmerking omdat ze het heel vaak horen. Veel mensen 

uit de kernen hebben herinneringen aan de vorige functie van 

het gebouw. Gelukkig meestal goede herinneringen zoals een 

huwelijk of de aangifte van een geboorte. 

Ook de Stichting Welzijn DHK is bij monde van voorzitter Nel 

Visscher positief over de potentie die de huisvesting biedt 

voor aanvullende zorg en welzijn: ‘Onze stichting zit met haar 

activiteiten vooral in het gebied van welzijn en niet op medi-

sche of paramedische zorg. Maar we kunnen wel degelijk goed 

gebruik maken van de korte lijntjes met de disciplines hier in 

het gebouw. Veel mensen denken dat onze activiteiten zich 

uitsluitend op ouderen richten. Dat is voor ons een belangrijk 

imagopunt want het klopt al heel lang niet meer. De Stichting 

Welzijn richt zich op jong en oud. We werken nauw samen 

met het Sociaal Team Bronckhorst-Zuid. We vinden het best 

jammer dat er mensen zijn die denken ‘da’s allemaal niks voor 

mij.’ Deze inschatting kan ook in onze kleine dorpen leiden 

tot isolement en dat proberen wij te voorkomen. Daarom zijn 

we blij met de verschillende disciplines die hier actief zijn. Er 

ontstaat synergie bij de dienstverleners en die komt ten goede 

aan jong en oud in de drie kernen.’

Initiatiefnemers 

De inmiddels gepensioneerde Hummelose huisarts Hans 

Nieuwenhuisen wordt genoemd als één van de initiatief-

nemers van het concept: een gezondheidscentrum in Hoog-

Keppel. Goede reden om hem op te zoeken in Hummelo. Zelf 

relativeert hij deze rol. Hans vertelt: ‘Toen de oude gemeente 

Hummelo en Keppel opging in de nieuwe gemeente Bronck-

horst was ik nog niet met pensioen, maar ik was al wel heel 

ruim over de helft van mijn actieve carrière. En uiteraard dacht 

ik na over de continuïteit van de eerstelijns gezondheidzorg 

in de drie kernen als ik daadwerkelijk met pensioen zou gaan 

en zou stoppen met de praktijk. Collega Assink en ik had-

den apotheekhoudende huisartspraktijken in Laag-Keppel 

en Hummelo. Ik zag voor- en nadelen van deze manier om 

de praktijk te runnen. Ik maakte mij niet zozeer zorgen om 

de continuïteit van de huisartsenpraktijk als ik met pensioen 

zou gaan, maar wel over het voortbestaan van een apotheek, 

gekoppeld aan die praktijk. Maar het idee om het oude ge-

meentehuis als locatie te gaan benutten voor activiteiten in de 

gezondheidszorg komt niet van mij hoor. Die eer komt vooral 

toe aan de voormalige Wehlse huisarts, Frank Bierens (de heer 
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LUXE BROODJES

 PATAT & SNACKS

COMPLETE MENU’S

SOFTIJS

MILKSHAKES

KOFFIE & THEE

RIJKSWEG 88  |  LAAG KEPPEL  |  TELEFOON 0314 - 38 00 50

WWW.DEOLDESCHOLE.NL

Ceciel Bremer
Kruijsakker 12
6996 DL Drempt

T 0313 47 28 05
 06 - 154 453 41
E info@cbthuisintaal.nl
I  www.cbthuisintaal.nl

Professioneel, persoonlijk en snel

 Redactie

Wil je graag dat iemand jouw

scriptie, verslag of artikel 

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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Bierens woont in Hoog-Keppel, red.). Hij was in actieve dienst 

een zeer gerespecteerd huisarts en hij had een brede kijk op 

de gezondheidszorg. Hij was onder andere voorzitter van de 

Landelijke Huisartsenvereniging. Frank Bierens had een stevige 

toekomstvisie, zag mogelijkheden en zocht contact. Hij ging 

in overleg met de gemeente, met mij en met collega-huisarts 

Assink in Laag-Keppel. Vanaf dat moment is er een proces in 

gang gezet dat er toe leidde dat ik richting het einde van mijn 

carrière als huisarts nog een aantal jaren heb gewerkt in een 

voor mij totaal nieuwe omgeving. De fysieke koppeling tussen 

de huisartsenpraktijk en de apotheek bleef gelukkig bestaan. 

Door de huisvesting in Hoog-Keppel konden we met korte 

lijntjes werken en de faciliteiten voor de klein-chirurgische 

ingrepen fiks verbeteren. Kortom het was een win-winsituatie 

ook al moet ik er eerlijk bij zeggen dat het verkassen na zo’n 

lange periode waarbij ik met hart en ziel in de praktijk aan 

huis werkte, bepaald geen sinecure is geweest. Maar eerlijk is 

eerlijk: ik heb er geen spijt van gehad.’

Het tableau vivant 

Buiten staat het tableau met de logo’s van de dienstverleners 

die in het verzamelgebouw (in de volksmond: het gezond-

heidscentrum) actief zijn. Maar dat is niet meer dan een 

tableau, een bord dus. Niet alle dienstverleners in het gebouw 

staan erop. Laat staan dat een bord een beeld kan geven van 

alle mogelijkheden die in het gebouw beschikbaar zijn voor de 

inwoners van Drempt, Hummelo en Keppel. De Stichting Wel-

zijn publiceerde in oktober 2016 een huis-aan-huisgids met 

een grote hoeveelheid informatie van activiteiten en contact-

adressen. In de huisartsenpraktijk zijn nu drie huisartsen actief, 

de praktijk kent een specialisme rond ooglidcorrecties en heeft 

drie gespecialiseerde praktijkondersteuners. Informatie over 

de praktijk is te vinden op de website huisartsenhummelo-

keppel.praktijkinfo.nl. Ook de andere aanbieders hebben web-

sites zoals Fysioplus met de website fysioplushoogkeppel.nl/

praktijkinformatie. Ook zonder een huisartsenverwijzing is een 

bezoek aan Fysioplus mogelijk. Bijvoorbeeld voor advies om 

weer of meer aan sport te doen. Kortom, binnen is het gebouw 

een soort tableau vivant: een levende en levendige samenwer-

king van veel disciplines, allemaal actief voor de inwoners van 

Drempt, Hummelo en Keppel.  
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Bertus Brussen (66), Monumentenweg, Hoog-Keppel

Wat zijn of waren jouw eigen muzikale activiteiten?

‘Mijn muzikale activiteiten zijn begonnen op de lagere school, waar we met een groepje blokfl uitles hadden. 

Hierna heb ik een lange tijd fanatiek gesport en had ik geen tijd voor muziek maken. Vijftien jaar geleden heb ik 

de muzikale draad weer opgepakt en ben begonnen harmonica te spelen.

Na een fl inke periode oefenen hebben we de harmonicagroep ‘De Jongs’ opgericht, waarmee we in menig 

bejaardenhuis voor onrust hebben gezorgd. Een paar jaar geleden heb ik de groep verlaten, omdat ik me meer 

op de Steirische muziek wilde richten. Ik hou van veel soorten volksmuziek vandaar de keuze voor deze Oosten-

rijkse/Duitse muziek.’

Wat is je favoriete nummer aller tijden en waarom?

‘Mijn favoriete popmuzieknummer uit de top 2000 is I still haven’t found what I’m looking for van U2, waarin de invloed van Ierse volks-

muziek goed te horen is.’

Ben je liefhebber van U2 of heb je ook andere muziekvoorkeuren?

‘Ik ben liefhebber van heel veel soorten muziek, dialectmuziek in het bijzonder omdat dat vaak  teksten zijn met een knipoog.’

Pien Hartjes (23), Wittehemelweg, Voor-Drempt

Wat zijn of waren jouw eigen muzikale activiteiten?

‘Op mijn zevende ben ik met piano begonnen en heb daar 11 jaar lang les in gehad. Toen ik in Nijmegen ging 

wonen voor mijn studie ben ik gestopt met het nemen van lessen maar ik ben altijd piano blijven spelen. Daar-

naast zit ik in een band die, door een aantal veranderingen in de bezetting, aan het veranderen is van feestband 

met rocknummers en polonaisemuziek naar wat meer achtergrond- en dansmuziek.’

Wat is je favoriete nummer aller tijden en waarom?

‘Ik kan niet kiezen. Ik heb de top 2000 van vorig jaar nog eens bekeken maar dat maakt het alleen maar moei-

lijker. Er zijn teveel mooie en goede liedjes om er één te kiezen. Mijn muziekvoorkeur verandert nog wel eens 

maar liedjes als Satisfaction van The Rolling Stones en Rolling on the river van Tina Turner blijven voor altijd goed. 

Jong en oud herkent de nummers na de eerste vier tonen en op feestjes staat iedereen bij deze muziek op de dansvloer.’ 

Ben je liefhebber van The Rolling Stones en Tina Turner of heb je ook andere muziekvoorkeuren?

‘Afgezien van jazz, keiharde hardstyle en (teveel) Hollandse meezingers, vind ik eigenlijk alle muziek leuk. Momenteel vind ik de muziek 

van Kensington, Stromae en Mumford & sons erg goed, maar ook de golden oldies van The Beatles, Sting en Bob Marley spreken mij aan.‘

Marcus ten Zijthoff  (33), Nachtegaalplein, Laag-Keppel

Wat zijn of waren jouw eigen muzikale activiteiten?

‘Het begon met muzikale vorming op de basisschool in de vorm van blokfl uitles. Ik was geen uitblinker vol-

gens mij. Ik gooi het erop dat mijn vingers te klein waren om de gaatjes goed af te dichten. Later, tussen m’n 6e 

en 14e, kreeg ik wekelijks gitaarles van Wiebe Plantinga. Leuk, maar het had toen niet mijn grootste interesse. 

Dat werd het pas in 2000, toen we met de band Jajem begonnen. Een vriendengezelschap dat naast ouwehoe-

ren wat muziek ging maken. In het begin verschrikkelijk slecht, maar zoals bij alles: al doende leert men. Ik durf 

te zeggen dat we iets beter geworden zijn.’

Wat is je favoriete nummer aller tijden en waarom?

‘Wat een moeilijke vraag. Vroeger zou ik hier zonder twijfel gekozen hebben voor mijn eerste grote ontdek-

king: AC/DC, specifi ek Up to my neck in you. Een dijk van een nummer, daar kan geen Oosterscheldekering tegenop. Later kwam ik te-

recht bij Stevie Ray Vaughan. Ook geweldig, waarbij ik John Mayer als een soort verlengstuk ervaar. Voornamelijk zijn eerste drie albums 

vind ik goed. AC/DC was altijd nummer 1… en toen vond ik Ray Charles. Kijk zijn biografi e, Ray! Dus sorry, eigenlijk heb ik geen favoriet 

nummer aller tijden. Ik kan dit zeggen, deze maand is het Billy Stewart met Summertime (and the living is easy).’

Ben je liefhebber van deze artiest of heb je ook andere muziekvoorkeuren?

‘Afhankelijk van het moment, de locatie en de sfeer. Blues- of rockgerelateerde gitaarmuziek vind ik prachtig, maar ook jazz, soul. Waar 

je bij mij echt niet mee aan hoeft te komen is thunderdome-achtige elektro-bagger. Wat dat betreft had ik beter 30 jaar eerder geboren 

kunnen worden.’

Zeven inwoners over… 
hun favoriete popnummer aller tijden!

De top 2000 is de laatste jaren een echte traditie geworden. In het radioprogramma van NPO 

Radio 2, dat al sinds 1999 bestaat, worden de 2000 beste platen gedraaid die door de luisteraars 

zijn gekozen. De uitzending begint op Eerste Kerstdag om 09.00 uur en gaat door tot twaalf uur 

middernacht op 31 december. Wat is het favoriete popnummer van zeven muzikale inwoners?

Samenstelling en foto’s: Rinus G.M. Rabeling
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Marijke Weersink (75), Brinkenhorst, Hoog-Keppel

Wat zijn of waren jouw eigen muzikale activiteiten?

‘In de jaren zeventig heb ik tien jaar bij de Doetinchemse Bachvereniging gezongen. Vervolgens had ik het geluk dat 

ik bij het Oost-Nederlands Kamerkoor geplaatst kon worden als ik zanglessen zou nemen. Tijdens de periode bij het 

Kamerkoor heb ik circa 12 jaar privé-zangles gehad. Na mijn koorperiode, in totaal 25 jaar, ben ik weer begonnen met 

altblokfl uit. Dat had ik daarvoor ook gedaan en dat doe ik nu ook alweer 10 jaar.’

Wat is je favoriete nummer aller tijden en waarom?

Op dit moment vind ik Claudia de Breij met haar liedje Mag ik dan bij jou erg leuk en ontroerend.

Ben je liefhebber van haar of heb je ook andere muziekvoorkeuren?

‘Mijn voorkeur gaat uit naar klassieke muziek. Thuis staat meestal Radio 4 aan, dat vind ik heerlijk om naar te luisteren.’

Nienke Otten (14), De Brouwerij, Hummelo

Wat zijn of waren jouw eigen muzikale activiteiten?

‘Ik speel dwarsfl uit, al sinds mijn negende. Daarvoor heb ik AMV (Algemene Muzikale Vorming) gedaan op de 

muziekschool in Doetinchem. Ik speel bij harmonie De Vriendschap in Doetinchem.’

Wat is je favoriete nummer aller tijden en waarom?

‘Ik heb niet echt een favoriet nummer uit de top 2000 want ik houd veel van muziek uit de Top 40. Ik vind Treat 

you better van Shawn Mendes heel leuk. Ik ken de tekst helemaal uit mijn hoofd en we zingen hem nu ook 

tijdens de muziekles op school. En ik luister thuis ook vaak naar zijn muziek.’

Ben je liefhebber van Shawn Mendes of heb je ook andere muziekvoorkeuren?

‘Ik ben niet een grote fan, maar ik vind zijn muziek wel leuk. Ik luister ook veel naar andere Top 40 nummers.’

Gerdina Hesselink (46), Kruijsakker, Achter-Drempt

Wat zijn of waren jouw eigen muzikale activiteiten?

‘Wij hadden vroeger een harmonium thuis staan en mijn oma heeft mij daarop leren spelen. Daarna ben ik 

begonnen met trompet. Sinds 1982 speel ik bij muziekvereniging Nieuw Leven in Angerlo. Tevens heb ik bij 

De Houthakkers meegespeeld, een hofkapel tijdens de carnaval. Sinds 12 jaar speel ik ook bij dweilorkest Het 

Goede Leven en tevens bij het koperensemble. Toen op een gegeven moment de bezetting in ons orkest niet 

goed was, ben ik van trompet overgestapt op trombone. In totaal ben ik nu 34 jaar bij de muziekvereniging.’

Wat is je favoriete nummer aller tijden en waarom?

‘Music was my fi rst love van John Miles uit 1976. In dit nummer komt alles samen, klassiek en modern. Zonder 

muziek kun je niet kunnen leven.’

Ben je liefhebber van John Miles of heb je ook andere muziekvoorkeuren?

‘Een voorkeur heb ik niet echt. Bij Nieuw Leven hebben we een heel breed repertoire. Lekkere swingmuziek is leuk, maar ook een zwaar 

stuk staat wel op het programma. De muziek van Queen is ook een prachtig voorbeeld van klassiek en modern als combinatie.’

Ellen Severt (44), Beemsterweg, Eldrik

Wat zijn of waren jouw eigen muzikale activiteiten?

‘Ik ben op mijn achtste begonnen op de bugel bij de fanfare in Vragender. Na een verhuizing kwam ik bij de 

drumfanfare in Dichteren te spelen, toen ben ik overgestapt op trompet. Nadat ik mijn studie had afgerond 

wilde  ik meer muzikale uitdaging naast de gezelligheid van ons dweilorkest De Träöters. Die vond ik bij AMDG 

Wehl waar ik nog steeds met veel plezier speel.’

Wat is je favoriete nummer aller tijden en waarom?

‘In al die jaren heb ik vele mooie nummers gespeeld, dus best lastig om een favoriet te kiezen. Maar ik krijg 

nog steeds kippenvel wanneer ik enkele nummers afspeel die we tijdens ons 100-jarig jubileum met AMDG 

op cd hebben gezet. Music was my fi rst love van John Miles vind ik geweldig om te spelen, maar mijn favoriete 

popnummer is toch wel Bohemian Rapsody van Queen die ook op die cd staat. Er zijn ook vele toppers uit de hitlijsten die ik graag met 

ons dweilorkest speel zoals Mag ik dan bij jou, Avond, Born this way, Hello, Het Dorp, Hotel California, Cheerleader en Hey Jude.’

Ben je liefhebber van Queen of heb je ook andere muziekvoorkeuren?

‘Er is veel mooie muziek, maar een popidool of favoriete groep heb ik nooit gehad. Titels en artiesten (her)ken ik vaak pas wanneer we 

het liedje op de lessenaar hebben of ik de groep live heb gezien. Ik luister vooral naar de radio, meestal Q-music. Maar bij een nieuwe hit 

denk ik al snel, zou het een geschikt nummer kunnen zijn voor ons dweilorkest? Dan kan ik wel een stukje voorspelen of neuriën maar 

dan moet je me nog niet naar een titel of artiest vragen…’
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‘Wat is er voor kinderen nu mooier dan zwemmen 

en spelen in een zwembad dicht bij huis waar ze ook 

vriendjes en vriendinnetjes van school ontmoeten’, 

opent directeur Ingrid van Onna het gesprek. Het 

Hessenbad wil zich tijdens het hoogseizoen vooral 

richten op gezinnen met kinderen. Van Onna legt uit 

waarom. ‘We hebben een diep bad, een familiebad 

met glijbaan en nog een peuterbad afgeschermd van 

de andere baden. Er ligt een airtrampoline en er zijn 

speeltoestellen voor de kleinere kinderen, met een 

brede groenstrook gescheiden van het diepe bad. Op 

de ligweide is een grote airtrampoline voor de ou-

dere jeugd en kan er ook worden gespeeld of gewan-

deld op het blotevoetenpad. Tijdens de open dagen 

hebben we gezien dat vooral kinderen meerdere 

keren achter elkaar het pad bewandelen. Zij vinden 

het leuk om over boomstammen te lopen of met hun 

voeten door de modder te banjeren. Prima toch, als 

ze maar plezier hebben. Daar gaat het om.’ Van Onna 

geeft aan in het komende jaar de woensdagmid-

dag nog aantrekkelijker te maken voor de jeugd. ‘De 

woensdagmiddag wordt echt een kindermiddag. Dan 

willen we hier wat extra’s bieden zoals een grote 

opblaasspin van vijf meter doorsnede. Daarmee is 

de woensdagmiddag ook het ideale moment om een 

kinderfeestje te vieren.’

Het Hessenbad heeft nu voor 
iedereen wat te bieden

Buitenbad Hessenbad onderging afgelopen zomer een complete metamorfose en 

wordt daarmee voor iedereen nog aantrekkelijker zegt directeur Ingrid van Onna. 

‘De individuele sporter bieden we nog meer faciliteiten om te bewegen, lokale 

verenigingen kunnen hier een kamp of spelmiddag organiseren maar we willen er 

vooral zijn voor gezinnen met kinderen.’ 

advertorial

newater steekt ze onder het genot van een kop koffi  e Ook wandelaars of fi etsers die hiervan gebruik willen 

de fi nanciering van het bad door de lokale bevolking 

‘Op woensdagmiddag naar het zwembad wordt voor kinderen nog leuker’
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Elkaar versterken

Stichting Zonnewater wil zowel binnen als buiten 

voor iedereen activiteiten ontwikkelen die ontspan-

nend zijn en tegelijkertijd de gezondheid bevorde-

ren. De herinrichting van de ligweide die eerder dit 

jaar is doorgevoerd, heeft ervoor gezorgd dat het 

Hessenbad nu echt voor iedereen wat te bieden 

heeft. ‘Voorheen kwam je hier alleen om te zwem-

men, maar nu is er zoveel meer mogelijk’, zegt Van 

Onna overtuigend. In de ontmoetingsruimte van Zon-

newater steekt ze onder het genot van een kop koffi  e 
van wal. ‘Het verzorgingsgebied van ons zwembad 

is groot. We zijn er voor alle inwoners en we willen 

vooral dat de lokale jeugd hier plezier beleeft. Maar 

we zijn er ook voor alle verenigingen en stichtingen 

die onze gemeenschap rijk is. Ik ben ervan overtuigd 

dat we in deze tijd met elkaar moeten samenwer-

ken en bekijken op welk punt we elkaar kunnen 

versterken. Kijk, wij hebben hier buiten een enorme 

ligweide met airtrampolines en speeltoestellen waar 

je zomers een kamp of spelmiddag kunt organise-

ren voor de jeugd van je club. Andersom willen wij 

natuurlijk graag meer abonnementhouders voor het 

zwembad. Misschien is een combinatie-abonnement 

dan mogelijk, een passe-partout.’ Van Onna geeft 

aan in gesprek te zijn met een lokale vereniging 

om samen te onderzoeken wat voor beide partijen 

mogelijk is. Een vernieuwende, kansrijke maar ook 

noodzakelijke beweging om het hoofd boven water 

te houden benadrukt ze. 

Gecombineerd bewegen

Niet alleen voor groepen is het Hessenbad aantrek-

kelijk om te vertoeven. Ook de individuele sporter 

kan er zijn hart ophalen. ‘Het merendeel van onze 

abonnementhouders komt hier een paar keer per 

week banen zwemmen. Dat kan natuurlijk nog 

steeds, maar dat kan voortaan ook in combinatie met 

een wandeling over het blotevoetenpad wat al door 

een groepje zwemmers wordt gedaan. Of in combi-

natie met de beweegtoestellen voor volwassenen. 

Ook wandelaars of fi etsers die hiervan gebruik willen 
maken, zijn natuurlijk van harte welkom. Je moet het 

zien als een verlengstuk van je sportmoment. Pro-

beer het gewoon een keer uit of het wat voor je is. De 

meest gehoorde reactie tijdens de open dagen van 

het blotevoetenpad was namelijk dat het ‘verrassend 

leuk’ was’, herinnert Van Onna zich.

In het septembernummer van De Hessencombina-

tie gaf Van Onna aan vooral de eerste vijf jaar extra 

ondersteuning nodig te hebben en kondigde ze een 

oproep aan alle inwoners aan. ’In april 1970 werd het 

Hessenbad geopend. Dankzij de actie Vul de Ton is 

de fi nanciering van het bad door de lokale bevolking 
mede mogelijk gemaakt. Nu ruim vijfenveertig jaar is 

het zwembad er nog steeds voor alle inwoners. Laten 

we er met z’n allen gebruik van maken. Kom langs, 

probeer het uit, geef hier een keer een kinderfeestje 

of neem contact met me op om te kijken of we kun-

nen samenwerken. Ik sta overal voor open.’

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
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Maar wat nou zo leuk is……..voor een 
aantal favorieten van toen, kun je nu bij mij 
terecht. Wat dacht je van de welbekende 
Chocolade cake gevuld met vanillecrème. 
Voor velen roept deze cake een fi jne herin-
nering op van vroeger.  De cake die door 
moeder werd gekocht op de vrijdag om 
het weekend in te luiden. Of de overheer-
lijke hazelnoot taart?! Maar natuurlijk is er 
nog veel meer…. en zijn uw wensen altijd 
bespreekbaar.

Mijn hart voor gebak, taart en alle zoetig-
heden is en aantal jaren geleden weer open 
gegaan. Ik heb bij de banketbakker gaan 
werken en heb een aantal jaren workshops 
gegeven en boeken geschreven over de 
kunst van het taarten maken en ingrediën-
ten verkocht die je daarbij nodig hebt. 
Maar mijn liefste wens….een eigen zaak 
was nog iets wat ontbrak. Totdat ik werd 
benaderd om een banketzaak over te 
nemen. En zo is het balletje gaan rollen. 
Ik heb mijn hart gevolgd, ben gaan kijken 

naar de mogelijkheden, de locatie en de 
vraag naar ambachtelijk gebak van de 
banketbakker! Naast gebak van de beste 
kwaliteit verkoop ik ook thee, chocolade 
en cadeau pakketjes groot en klein! Welke 
altijd met zorg voor u worden ingepakt. 

Iemand heeft mij wel eens gezegt: “Het 
lijkt wel of de slagroom door je aderen 
stroomt!” Als je tussen de gebakjes bent 
groot geworden is dat misschien niet zo’n 
hele gekke gedachte. Ik ben zelf dol op 
taart en houdt ervan om het mooi te pre-
senteren en de aandacht te geven die het 
verdiend. Een mooie lekkere taart verdient 
een schaal & een plek op tafel! De taart-
doos voor mij enkel een doos om de taart 
te vervoeren van A naar B.

Op het gebied van banket gaat men ook 
met de tijd mee. Zo wordt er veel minder 
suiker verwerkt dan een aantal jaren terug 
en wordt er uitgebreid rekening gehouden 
met diverse intoleranties/allergenen. 

Het gebak wordt dagelijks vers geleverd 
en gemaakt door de vakmannen/-vrouwen 
van Banketbakkerij Mekking uit Bennekom. 
Zijn verstaan het vak al 115 jaar en zijn de 
trotse bezitters van de titel “Hofl everan-
cier”.
Ik verkoop uitsluitend kwaliteits produkten 
gemaakt van pure produkten. En dat alles 
in hartje stad van mijn eigen vertrouwde 
Doesburg…….de plek waar “mien wiegske 
het gestoan”, want daar ligt mijn hart!

Graag tot ziens,

Kitty de Wolf

In 1937 opende mijn opa en oma “Herman de Wolf en 

Jo de Wolf-Van Gemmert” hun banketbakkerij in de 

Ooipoortstraat in Doesburg. 

Hans trouwde in 1969 met zijn buurmeisje Angela 

Klawer en samen met “Opa en oma” runden ze 

Banketbakkerij De Wolf. In 1971 (terwijl Angela 

zwanger is van mij) overlijdt Opa de Wolf. Hans en 

Angela zetten de zaak voort samen met oma de Wolf. 

In 1987 vieren zij het 50-jarig jubileum.

Wegens privé-omstandigheden is in 1992 helaas 

besloten om de deuren van Banketbakkerij De Wolf te 

sluiten. Tot grote teleurstelling van velen….

De kerstfolder ligt in de winkel voor u 
klaar en vindt u ook www.hansbanket.nl

En met de feestdagen
in het vooruitzicht…..
zit er vast iets lekkers 
voor u bij!
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Geen gezellig praktijkgeval dit keer, maar gewoon concrete 

informatie. Eindelijk weer eens een echte zinnige bijdrage 

waarmee u vooruit kunt. 

Wij maken nog wel eens stukken waarvan men denkt: dat kan 

ik zelf ook wel. Een voorbeeld daarvan is een schenkingsakte. 

Een ouder mag aan een kind een bepaald bedrag per jaar 

belastingvrij schenken en daarmee uit. Hoe moeilijk kan het 

zijn. Echter, zoals de belastingdienst zelf zegt: leuker kunnen ze 

het niet maken, maar wel makkelijker. En dat geldt zeker voor 

de regeling inzake de schenkbelasting. Nog even en dan wordt 

de wetgeving omtrent de schenkbelasting één van de meest 

ingewikkelde regelingen die er is. Niet in de laatste plaats door 

de eindeloze stroom wijzigingen hierin. En deze wetgeving 

gaat per 1 januari 2017 opnieuw veranderen. 

De meesten van u weten dat je eigen kinderen jaarlijks een 

belastingvrije schenking kunt doen. Een groot deel van u weet 

ook dat u - tot het moment waarop het kind 40 jaar wordt - een-

malig een verhoogde vrijstelling kunt gebruiken (ruim

€ 25.000). Deze regeling is op een later tijdstip echter uitgebreid 

met een vrijstelling van ruim € 50.000 voor zover het verkre-

gene wordt gebruikt voor de eigen woning. Tot slot is in de 

jaren 2013/2014 deze laatstbedoelde vrijstelling - onder strikte 

voorwaarden - nog weer tijdelijk verhoogd naar € 100.000. Na 

2014 gold de vrijstelling van € 100.000 niet meer. 

Deze mogelijkheid komt echter met ingang van 1 januari 2017 

weer terug. Je zou zeggen, eenmalig € 100.000 schenken mag, 

dus als er al een grote vrijstelling is gebruikt in het verleden, 

dan trekken we die gewoon van die € 100.000 af en mag je nu 

het restant alsnog doen. Maar nee, dat zou wel ál te eenvou-

dig zijn. Men heeft overgangsrecht gecreëerd waar wel enige 

wenkbrauwen van zijn gaan fronsen. Ik zal proberen deze kort 

samen te vatten. Dit is van belang, omdat in bepaalde gevallen 

in 2016 nog actie vereist is! 

Er zijn drie perioden te onderscheiden: 

1. De periode 2015-2016

2. De periode 2010 t/m 2014

3. De periode vóór 1 januari 2010

Is nog nooit een grote vrijstelling gebruikt, dan kan in 2017

€ 100.000 belastingvrij worden geschonken, mits de ontvanger 

tussen de 18 en de 40 jaar is en het ontvangen bedrag wordt 

besteed aan de eigen woning (of afl ossing van een eigen 

woningschuld). 

Is in periode 1 al een verhoogde vrijstelling gebruikt? Dan kan 

er een aanvullende schenking worden gedaan tot een bedrag 

van € 46.984. Let op: deze mogelijkheid vervalt met ingang van 

1 januari 2019! 

Is in periode 2 al een verhoogde vrijstelling gebruikt? Dan kan 

deze vrijstelling nu in het geheel niet meer worden aangevuld. 

Voor deze periode geldt namelijk geen overgangsrecht.

Is in periode 3 al een verhoogde vrijstelling gebruikt? Dan kan 

er een aanvullende schenking worden gedaan in 2017 of 2018. 

In beginsel is de aanvulling beperkt tot een bedrag van

€ 27.567. Echter, wanneer men nu in 2016 nog een aanvullende 

schenking doet van € 27.570, dan kan in 2017 of 2018 nogmaals 

worden aangevuld met een bedrag van € 46.984. Let op: deze 

mogelijkheid vervalt ook weer met ingang van 1 januari 2019! 

Zo, bent u daar nog? De vrijwel onbegrijpelijke (maar belang-

rijke) les voor dit moment is dus: als men vóór 2010 een grote 

vrijstelling heeft gebruikt en optimaal gebruik wil maken van 

de nieuwe vrijstelling in 2017, dan zal men nog in 2016 schen-

kingen van vóór 2010 moeten aanvullen. 

Ok, ok, volgende keer weer gewoon een luchtige anekdote. 

Tekst: Jeroen te Lindert

Foto: Wim van Hof

van de notaris
Schenkingsperikelen

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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Het eerste elftal van HC’03, dat al jarenlang trouw gesponsord wordt door Pelgrom Hummelo B.V. en Slaapspecialist Drempt, poseert voor 

deze jubileumuitgave in nieuwe kleding van Only for Men uit Doesburg. 

Foto op locatie gemaakt bij Only For Men door Wim van Hof.
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Op de eerste rij van links naar rechts: Jorn Koenders, leider Alfons Geurts en Daan Koenders. Op de tweede rij van links naar rechts:

Milan Harenberg, Marko Wieland, Daan Oortgiesen, Mads Veneman, Hendrik Huntelaar, Cas Evers, assistent trainer Bertie Koenders en trainer 

Marthijne Bochoven. Op de derde rij (met rood shirt) Pim Meulenbeek, Thijs Koenders, Coen Hartjes, Jordy Lobeek, Stefan Landaal en Joep Baars 

(met rood shirt). Op de achterste rij uiterst links Luuk Haggeman, daarnaast Celvin Furtjes, Tom Haggeman, Sam Hartjes en Wiebe van Doren.
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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

Zonwering * Rolluiken * Garagedeuren * Veranda-overkapping

Somfy besturing * Raamdecoratie 

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

6996 DA  Drempt
Mob. 06 50502168
Fax. 084 2269615

. b e m u c o . n l

w w w. b e m u c o . n l

Webcreatie, Pc onderhoud, verkoop nieuwe Pc’s,

randapparatuur en installeren (draadloze) netwerken

Veldweg 5

-Yoga- -Tai-Chi-Tao- -Energetische healing-
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Enkele vrijwilligers in Hummelo hebben het geweldige initia-

tief genomen om de toekomstige Syrische inwoners aan de 

J.D. Pennenkampweg welkom te heten. Samen met de uitba-

ters van FF naar Steef en een Syrische kok werd er ‘Eten wat 

de Syrische pot schaft’ georganiseerd. Maar liefst 140 mensen, 

van jong tot oud, waren hierbij van de partij waaronder onge-

veer 20 Syriërs van onder meer opvanglocatie De Kruisberg in 

Doetinchem. Tijdens het etentje werd een schilderij gemaakt 

waaraan door bijna alle aanwezigen is meegewerkt,  nadat 

Jehad Taisan een eerste aanzet had gegeven. Het doek wordt 

aangeboden aan het nieuwe Zandewierde waar het in de hal 

komt te hangen.  Amir maakte live muziek en na het eten gin-

gen de tafels aan de kant en werd er nog lang door elkaar en 

met elkaar gedanst in de zaal. Het was een hartverwarmende 

avond met veel contacten over en weer. Voorafgaand aan het 

eten konden mensen kunst bekijken in de galerie van Fieke 

Jolink, Project1Art en in De Ruimte met schilderijen van twee 

Syrische kunstenaars.

De organisatie heeft heel goede reacties ontvangen over 

deze geweldige avond. De opvang van de nieuwe inwoners 

krijgt hiermee een vliegende start met veel steun en warmte 

bij alle betrokkenen.  De voormalige locatie Zandewierde 

wordt  verbouwd. In het pand worden ook goed betaalbare 

huurwoningen gerealiseerd voor alleengaanden en kleine 

gezinnen, met name bedoeld voor (jonge) mensen afkomstig 

uit Hummelo. Vanaf medio januari 2017 kunnen de nieuwe 

bewoners  er hun intrek nemen.

Samen kunst bekijken en maken, samen eten, samen dansen, 

samen wonen: Hummelo Together!

Hummelo Together!

Ook van de zijde van de gemeente Bronckhorst was er be-

langstelling. De wethouders Paul Seesing en Antoon Pep-

pelman met hun partners waren op deze avond aanwezig: 

‘De gemeente Bronckhorst vindt het van groot belang dat 

nieuwkomers zo snel mogelijk integreren en meedoen aan 

onze samenleving. Daarom hebben we samen met drie ge-

specialiseerde bureaus onlangs een compleet nieuw en in-

tensief inburgeringstraject opgezet.’ In dit traject ‘Bronckhorst 

heet Welkom!’ krijgen nieuwkomers intensieve Nederlandse 

taallessen, lessen in Nederlandse gebruiken en omgangsvor-

men en een beweegprogramma om mentaal en fysiek fitter 

te worden. Tot slot is er aandacht voor sport, spel en culturele 

activiteiten. Bij dit laatste krijgen vrijwilligers een rol in de 

begeleiding van de nieuwe Bronckhorsters naar een sportver-

eniging of culturele activiteit in hun nieuwe woonplaats. Op 

deze avond hebben zich hiervoor veel vrijwilligers aangemeld 

bij de Dorpsraad. 

Tekst: Marian Oosterink
Foto’s: Gerrit Kempers, Jehad Thaisan

In De Ruimte is t/m 31 december 2016 een 
expositie van het werk van twee Syrische 
kunstenaars  Jehad Thaisan en Talal Shkeifah. 
De heren verbleven eerder in de opvanglocatie 
De Kruisberg. Nu wonen ze met hun 
gezinnen in Steenderen en Almere, na tal van 
omzwervingen door Nederland. De Ruimte 
wordt op een aantal data opengesteld om de 
schilderijen te bekijken, die zeker de moeite 
van een bezoek waard zijn! Voor de data zie de 
website van de Dorpsraad.
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De Plancius is in 1976 gebouwd als oceanografisch onderzoe-

kingsschip voor de Koninklijke Marine onder de naam Hr. Ms. 

Tydeman. In 2004 werd het schip verkocht, verbouwd en kreeg 

de naam van de astronoom, cartograaf en geoloog ds. Petrus 

Plancius (1552-1622). Sindsdien maakt het expedities naar en 

in het Noord- en Zuidpoolgebied. Begin mei komt de Plancius 

vanuit het zuiden naar Hansweert (Zeeland) om in het dok een 

grote onderhoudsbeurt te krijgen. Vervolgens vaart het schip 

naar Spitsbergen om daar in de zomermaanden expedities 

te verzorgen. Deze reis sprak ons aan omdat je in plaats van 

zo snel mogelijk van A naar B te reizen nu de tijd hebt om de 

diverse landschappen op je in te laten werken. 

Reis per boot 
van Zeeland naar 
Spitsbergen

Tekst: Gerard van der Kamp

Foto’s: Marion Lagaaij

Op zaterdagmiddag 28 mei 2016 reizen we per trein van 

Dieren naar Kapelle-Biezelinge om de andere ochtend bijtijds 

in te kunnen schepen. We hebben een wat krakkemikkig 

onderkomen gevonden in een motel-restaurant niet ver van 

Hansweert, maar dat zou de komende elf dagen dik gecom-

penseerd worden. 

Al vroeg op de zondagmorgen is het een af- en aanrijden 

van taxi’s en taxibusjes richting de kaai in Hansweert. Onze 

taxichauffeuse, waarmee we gisteren de afspraak hadden ge-

maakt, laat het toch om religieuze redenen afweten. Een lichte 

paniek slaat toe want hoe dan ook vertrekt de Plancius uiterlijk 

08.30 uur om op tijd door de sluizen te kunnen. We vinden een 

Gerard van der Kamp en Marion Lagaaij uit Voor-Drempt woonden anderhalf jaar geleden 

een voorlichtingsbijeenkomst bij van de Vogelbescherming over een unieke reis naar 

Spitsbergen, een eilandengroep in de Noordelijke IJszee, zo’n 565 km ten noorden van 

Noorwegen. Ze werden als liefhebbers van de Arctische streken ogenblikkelijk gegrepen door 

de verhalen en prachtige foto’s en boekten voor de expeditie met de Plancius. 

Isfjord bij Longyaerbyen
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van groen naar rood, met laarzen door de desinfectiebak en 

afdalen naar de rubberboot. Zittend op de rubberrand in twee 

groepjes van vijf, onszelf goed vasthoudend aan de lus achter 

ons, vliegen we als het ware over het water naar dit ‘Mooi 

eiland’ of ook wel ‘Schapeneiland’ geheten.

Het had weinig gescheeld of dit vermaarde vogeleiland was 

door de Britse regering ontvolkt. Dat stuitte op hevig verzet 

van de locals die ervoor zorgden dat familieleden, uitgeweken 

naar de Orkneys en Shetlands, weer naar Fair Isle terugkeerden. 

Nu wonen er zo’n zestig mensen.

Aan land lopen we met lokale vogelonderzoekers naar Green 

Holm, een uitstekende rots, om de papegaaiduikers, alken, 

zeekoeten en drieteenmeeuwen te bewonderen. We zien ruige 

rotskusten vol met nestelende vogels en prachtig begroeide 

hellingen. Daarna struinen we door de weilanden met schapen, 

boerderijtjes, moestuintjes en oude stenen walletjes op weg 

naar het schooltje met gemeenschapshal. We horen de water-

snip en tapuit. Binnen in het zaaltje is er koffie met zelfgebak-

ken lekkernij en knitwear: truien, sjaals, mutsen en dergelijke 

van Fair Isle wol.

We lopen terug naar de landingsplaats en zijn in no time weer 

op de Plancius. We varen langs het eiland met de vuurtoren, 

het vogelstation en het witte kerkje… schilderachtig mooi, de 

rotskusten vol broedende jan-van-genten en duikende grote 

jagers. Zwarte zeekoeten en alken zwemmen naast het schip.

Op zee naar Jan Mayen: orka’s en grienden

De komende zeedagen varen we ter hoogte van de Shetland 

eilanden, Faeröer en IJsland – zonder ze te zien – op weg naar 

Jan Mayen. Ondanks de rustige oceaan zijn er de nodige zieken 

aan boord. De scheepsarts is er druk mee. We krijgen lezingen 

over herkenning van walvisachtigen, over cartografie en work-

shops fotografie. Aan dek leren we vogels spotten, vandaag in 

het bijzonder de vier soorten jagers. Er staan continu statieven 

met telelenzen opgesteld voor een ieder te gebruiken.

Dit zou het traject kunnen worden waar we walvissen en vooral 

orka’s mogen verwachten. En inderdaad na de lunch zien we 

rugvinnen tussen de golven: orka’s. De kapitein manoeuvreert 

de Plancius weer zodat we de groep van negen dieren steeds 

beter in beeld krijgen, een kolossale zwart-witte man met 

enkele kleinere vrouwtjes en kalfjes. Fantastisch! Ze jagen 

fanatiek op vis en daar profiteren veel vogels van. Met name de 

Noordse stormvogels.

Later op de dag zien we nog de haakvormige rugvinnen en 

stompe koppen van een groep grienden. Deskundigen schat-

ten het aantal wel op dertig dieren. Links en rechts zien we 

wolkjes zeewater omhoog spuiten.

Donderdag 2 juni passeren we de poolcirkel (66e noorder-

alternatief en kunnen samen met een honderdtal medepassa-

giers inchecken. Het is stralend weer en iedereen komt aan dek 

om de afvaart mee te maken. Een zeldzame bijeneter vliegt 

over het schip! 

Twee sleepboten, de Charlie en de Foxtrot, nemen de boot 

mee tot vóór de sluis om daar heel langzaam een paar rondjes 

te draaien. Niet om ons nu alvast zeeziek te maken, maar om 

het kompas opnieuw te kalibreren. Dan de sluis in en via de 

Westerschelde op naar Vlissingen en de Noordzee. We zien 

alvast de gewone en de grijze zeehond en behoorlijk wat 

vogels, onder andere een bruine kiekendief, zwartkopmeeuw 

en slechtvalk. In de loop van de dag maken we kennis met de 

voortreffelijke keuken en natuurlijk met veel van de andere 

passagiers. Naast de crew zijn er vele internationale deskun-

digen aan boord zowel van de Vogelbescherming als van de 

touroperator en rederij.

Op open water volgt de uitgebreide safety drill: het doorne-

men van alle veiligheidsvoorschriften en een echte oefening. 

Iedereen is met reddingsvest om aanwezig in de observatie-

lounge, elke naam wordt afgeroepen en tot slot lopen we naar 

de life boats waar verdere instructie volgt. Voordat de duisternis 

invalt, worden nog enkele bruinvissen, Noordse stormvogels 

en jan-van-genten waargenomen.

Op weg naar Fair Isle

De eerste volle dag op zee varen we langs Groot-Brittannië op 

weg naar de Doggersbank, een ondiepte in de Noordzee, waar 

veel vis voorkomt en dus kans op bijzondere waarnemingen 

van vogels en zeezoogdieren. Wat vogels betreft, valt het wat 

tegen maar al snel wordt een groep dolfijnen gezien. De Russi-

sche kapitein neemt het roer over en weet de boot behendig te 

manoeuvreren naar de plek waar een groep witsnuitdolfijnen 

aan het jagen is. In de loop van de dag zien we er nog meer en 

ook grijze zeehonden. ’s Middags krijgen we een uitgebreide 

instructie over de zodiaclandingen die ons te wachten staan en 

nog een interessante uiteenzetting over zeezoogdieren en het 

ontstaan van de Doggersbank.

Dinsdag 31 mei, Fair Isle

Na het ontbijt krijgen we de laarzen uitgereikt die we nodig 

hebben bij de landingen met de zodiacs (opblaasboten). We 

gaan voor anker aan de zuidkant van het eiland bij een gladde 

zee en zonnige weersomstandigheden. De gidsen en reisleider 

verkennen de kust en zoeken een geschikte landingsplaats. 

Daarna worden we opgeroepen. Naamkaartje omdraaien 

Fair Isle

De auteur
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We verzorgen o.a.

- Aanleg gas, cv, water en electra

- Vervangen van uw cv ketel of warm water toestel

- Onderhoud van uw cv ketel 

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

- Het monteren van pvc zink of koperen en regenwater afvoer

- Infrezen vloerverwarming

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

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

BLOEMBINDER

BERT

| Bloemwerk

| Workshops

| Rouw- en trouwbloemwerk

| Potterie o.a. Dutz en Michiel Drijver

| Kaarsen van Esther & Erik

| Bestellen via eigen website mogelijk

|	 Euroflorist	lid

“ Voor iedere zorgv raag 

een passende oplossing! ”

Kijk voor informatie

 op onze website !
T: 0314 - 62 82 00

www.degoudenleeuwgroep.nl

46



breedtegraad) en dat moet natuurlijk met een ceremonie 

worden gevierd; afleggen van de eed, cirkel op het voorhoofd 

en chocolademelk met rum.

Het is eerst wat mistig op zee, maar gaandeweg wordt het be-

ter en kunnen sommigen nog dwergvinvissen en butskoppen 

melden. De andere ochtend hebben we geluk. Bij het opstaan 

is er een strak blauwe lucht en met een zacht briesje en vijf 

graden is het aangenaam fris. Aan de horizon verschijnen de 

contouren van de witte vulkaan De Beerenberg die het eiland 

Jan Mayen domineert, notabene nog 180 km te gaan. Fantas-

tisch gezicht. Meestal is de top in een mistwolk verscholen, 

maar wij krijgen hem in volle glorie te zien!

Langzaamaan wordt het eiland groter en groter en neemt ook 

het aantal vogelsoorten toe zoals zwarte zeekoet, dikbekzee-

koet, alk en grote burgemeester. Aan het eind van de middag 

gaan we voor anker en worden we met de zodiacs naar een 

zwart strand gebracht. Tenslotte is dit een vulkanisch land-

schap. De Noorse commandant van het weer- en onderzoek-

station heet ons welkom en in het museumpje kunnen we 

nog overblijfselen vinden van de tijd dat Jan Mayen door de 

Nederlanders voor de walvisvaart werd gebruikt. 

Helaas gaat de wandeling naar Walrusbaai – ooit de nederzet-

ting van de Noordsche Compagnie aan de noordkant – niet 

door. We lopen over de lange zwarte gravelweg naar het vlieg-

stripje. Links en rechts vlakken sneeuw, zwart lavagesteenten, 

heel veel mos met roze tijm en een baai bezaaid met gebleekte 

boomstammen afkomstig uit Siberië. En natuurlijk de hoge 

witte berg. Fascinerend! 

Dit eiland was ooit een tweede Spitsbergen waar honderden 

zeelieden de gevangen walvissen ontleedden en de traan-

ovens volop walmden.

Naar het pakijs

Op zondagochtend 5 juni bereiken we om 04.00 uur in de 

morgen het pakijs van Groenland. Iedereen snel in de kleren 

en aan dek. Een adembenemend schouwspel van wit-blauw 

ijs, schotsen met de meest bizarre vormen. En zadelrobben, 

klapmutsen, drieteen- en ivoormeeuwen. 

De kapitein laveert het schip voorzichtig door de reusachtige 

ijsvlakte. De Plancius is geen ijsbreker maar heeft een ver-

sterkte boeg waarmee ijsschotsen worden weggeduwd of in 

stukken gebroken.

De hele dag speuren we in het bijzonder naar één dier: de 

ijsbeer. We zien wel voetprenten op de schotsen. Maar ook zon-

der beer houdt deze imponerende wereld ons in zijn ban.

Tegen de avond varen we het ijs uit en zoeken we noordwaarts 

varend langs de rand van het pakijs naar witte bewegende 

beelden. De aanhouder wint en inderdaad na een nacht varen 

met gidsen op de uitkijk – het blijft sinds Jan Mayen vieren-

twintig uur licht – volgt om 06.00 uur door de intercom de 

stem van de expeditieleider: ‘Ladies and gentlemen, we got him: 

polar bear visible’.

 

Doodstil turen alle passagiers door kijkers en telelenzen naar 

de aangewezen plek in de verte: het is een vrouwtje met jong. 

De geelachtige beren steken goed af tegen het wit en het 

blauw. Ma loopt soepel en maakt flinke sprongen van schots 

naar schots. Het kleintje rent achter haar aan. Op enig moment 

hebben zij ons in de gaten en komen nieuwsgierig dichterbij. 

De zwarte dopneuzen gaan omhoog. Het kleintje gaat af en 

toe zelfs op zijn achterpoten staan, maar moeder beer wil 

verder, op zoek naar eten.

Langzaam varen we het pakijs uit en komen in open water 

Groenlandse walvissen tegen. De spuitfonteinen en kop met 

dubbele spuitgaten zijn door de kijker prima waar te nemen.

Vanwege een zieke aan boord wenden we de steven en koer-

sen nu rechtstreeks naar Longyearbyen op Spitsbergen om de 

patiënte af te leveren voor een observatie in het ziekenhuis.

De laatste twee dagen aan boord

Na een nacht varen komen we bij de eilandengroep Spitsber-

gen (Svalbard) in de Noordelijke IJszee aan. Het is een archipel 

met drie grote en tientallen kleine eilanden. Het grootste deel 

is bedekt met gletsjers, sneeuw en ijs. In het Isfjord op weg 

naar Longyearbyen worden we verrast door een blue whale, 

IJsberen op het pakijs van Groenland

Permafrost toendra op Spitsbergen

In het pakijs met ijsberenprenten
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Toldijk - Winkelketen Welkoop is met 101 vuurwerk ver-

kooppunten wederom de grootste vuurwerkverkoper van 

Nederland. Welkoop Toldijk heeft elke jaar weer het mooiste 

vuurwerk. Daarnaast verkoopt de winkelketen onder ande-

re het zeer veilige Pyromould®  vuurwerk. De voorverkoop 

is inmiddels begonnen en loopt tot en met 28 december 

2016. Bestellen kan in de winkel én online. 

Uiteraard kunt u ook tijdens de vrije verkoopdagen (29, 30 

en 31 december) bij ons terecht. Wij adviseren u graag om 

er een fantastisch oud en nieuw van te maken. 

Professionele pakketten voor ieder budget

De complete vuurwerkpakketten zijn terug. Deze staan ga-

rant voor spectaculaire shows. De vuurwerkspecialisten van 

Welkoop hebben pakketten samengesteld voor ieder bud-

get. Vertrouwd, veilig en makkelijk. 

Vuurwerk vast vooruit bestellen zodat je het alleen nog 

maar op hoeft te halen bij Welkoop Toldijk tijdens één van 

de vrije verkoopdagen kan op www.goedvuurwerk.nl. 

Voorkom ongelukken:

veilig en betrouwbaar vuurwerk

Met Pyromould®  in het assortiment biedt Welkoop veilig 

en betrouwbaar vuurwerk. Pyromould®  heeft een gepaten-

teerde volledig machinale productie. De effecten van het 

vuurwerk zijn daarom altijd hetzelfde. En omdat het zwaar 

en stabiel is, is omvallen vrijwel onmogelijk. Pyromould®  

is ook nog eens milieuvriendelijk, het wordt gemaakt van 

100% gerecyclede materialen. Tevens heeft Welkoop Toldijk 

een uitgebreid assortiment veiligheidsartikelen. 

Kom naar onze winkel waar wij u een uitgebreid advies 

geven.

Team Welkoop Toldijk wenst u fijne feestdagen en 

een gezond 2017 toe!

Tot ziens in onze winkel.

Welkoop wederom de grootste
vuurwerkverkoper van Nederland
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de blauwe vinvis. Een reusachtig beest dat we prima kunnen 

volgen met brede rug, spuitgat en imponerende staart, goed te 

zien tijdens de duik.

Vandaag maken we twee landingen met de zodiacs. De eerste 

op Alkhornet om de permafrostvegetatie en restanten van 

de tijd van walvisvaarders en jagers te bekijken. Fijn om weer 

op vaste, in dit geval verende, grond te staan. Wel moeten we 

bijeen blijven en worden we begeleid door gewapende gidsen, 

tenslotte zijn we in ijsberenland. Er wonen er meer dan dat er 

mensen zijn. Hoog boven in de rotsspleten zien we duizenden 

vogels broeden en beneden in de blauwe zee ligt de Plancius 

met twee beluga’s (witte dolfijnen) in de buurt.

De tweede landing is op Poolepynten, een rustplek van 

walrussen. Na een korte instructie hoe we de dieren moeten 

benaderen, lopen we in een kleine groep zeer behoedzaam 

naar de plek waar de mannetjeswalrussen heerlijk liggen te 

zonnen. Eén grote trillende blubberberg. Er wordt gestoeid en 

gewaggeld, gesnoven en gebromd. Het hoofdmannetje zoekt 

duwend en wringend met zijn lange slagtanden het lekkerste 

plekje te midden van de kluwen. 

Alle toeschouwers zijn doodstil neergeknield op het kiezel-

strand met in de verte een vervallen hut en restanten van een 

houten boot.

Op Spitsbergen

Longyearbyen is een nederzetting aan het eind van het 

Adventfjorden. Niet meer dan een lintbebouwing van enkele 

kilometers langs het fjord van vliegveld naar hondenkennels 

en landinwaarts naar coal miners cabins en de fjellet. Er wonen 

ongeveer 1500 mensen die werkzaam zijn bij de laatste steen-

kolenmijn, wetenschappelijke instituten en het toerisme.

Het is even schrikken om in deze overweldigende natuur zo-

veel rotzooi aan te treffen. Tussen de eenvoudige bebouwing 

zien we overal snowscooters, bovengrondse buizen en veel 

oud meubilair en ander overtollig materiaal. Vanaf november 

verdwijnt alles onder de romantische sneeuw.

De vier dagen die ons nog resten, besteden we aan het be-

zoeken van een mijn, een tocht naar Pyramiden, het Svalbard 

museum, een excursie met een ribboot naar de Von Post-

breengletsjer en natuurlijk het spotten van bijzondere vogels. 

Honderden eidereenden, koningseiders, roze franjepoten, 

roodkeelduikers en vele andere bijzondere soorten komen op 

ons pad. 

Na de walvisvaarders en de jagers is Spitsbergen lange tijd 

het domein geweest van de mijnindustrie. De zoektocht naar 

minerale delfstoffen heeft op diverse plekken zijn sporen na-

gelaten. Rondom Longyearbyen zien we overal op de bergen 

nog de mijningangen, liften en transportbanden. Slechts één 

steenkoolmijn is in exploitatie. Voor hoe lang?

Mijn nummer 3 – direct naast de Global Seed Vault (wereldza-

denbank) – is nu voor toeristen toegankelijk en als museum 

ingericht. Een bijzondere ervaring om in overall en met helm 

op in die zwarte wereld rondgeleid te worden.

Een hoogtepunt van onze reis is het bezoek aan Pyramiden, 

een voormalige Russische nederzetting aan de Billefjorden die 

sinds 1998 is verlaten.

We stappen op de catamaran die dagelijks vaste routes aflegt 

tussen Barentsburg-Longyearbyen en Pyramiden. Na een 

prachtige tocht door een landschap met vele gletsjers worden 

we aan de vervallen kade van de nederzetting opgewacht door 

een jonge man in legerjas en geweer. Sinds enige jaren pro-

beert een groepje Russen het toerisme op bescheiden schaal 

weer nieuw leven in te blazen.

We wanen ons in de communistische tijd van de jaren vijftig: 

vlaggen met hamer en sikkel, Lenin op zijn sokkel, grote woon-

blokken. Op de achtergrond de indrukwekkende steenkool-

mijn met gebouwen en spoorlijntjes. In een oud busje rijden 

we naar de hoofdstraat om vandaar een wandeling te maken. 

Alles staat er nog net zo, alsof iedereen gisteren is weggegaan. 

Alleen wel aangetast door tijd en klimaat: de houten gymzaal, 

het gemeenschapshuis met prachtige parketvloeren, oude 

filmdozen, stoffige piano’s, posters en portretten, het mooi 

betegelde lege zwembad. Zeer indrukwekkend.

Alsof het nog niet genoeg is, komen we op de terugweg een 

blauwe vinvis tegen van ruim 20 meter; met de catamaran 

dobberen we er voorzichtig zo dicht mogelijk naar toe. Adem-

benemend mooi in deze Arctische omgeving.

Maandag 13 juni vliegen we 2200 km naar een warm en druk 

Gardmoen (vliegveld van Oslo ) en daarna door naar Schip-

hol. In het donker (!) nemen we de trein naar Dieren voor de 

laatste etappe naar Drempt. Wat een overgang: ’s morgens 

nog in een poolklimaat met immense natuur en ’s avonds in 

de volle westerse wereld. Het kost ons een aantal dagen om te 

acclimatiseren.

Plancius Spitsbergen

Wereldwijzer
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Fotopuzzel De Hessencombinatie
In deze jubileumuitgave heeft de redactie een fotopuzzel voor u samengesteld zodat u zich in de komende weken, met wel-

licht wat meer vrije tijd, in ieder geval niet hoeft te vervelen. De puzzel nodigt u uit om op pad te gaan en de verschillende 

plekken in onze voormalige gemeente op te zoeken en te benoemen met straatnaam en waar mogelijk met huisnummer. 

Stuur uw antwoorden voorzien van uw naam en adresgegevens voor 31 januari 2017 naar: dehessencombinatie@hc-03.nl 

of naar Redactie De Hessencombinatie, Torenakker 4, 6996 BD Drempt. Voor de goede inzenders is een aantal leuke prijzen 

beschikbaar. De foto’s komen uit het archief van Marian Oosterink.
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Strengsche Veld 25

6996 DK Drempt

T 06 - 12 99 60 05

E maurice@leisinkbouw.nl

I www.leisinkbouw.nl

M. LEISINK

...een eigen visie, een eigentijds karakter!

Wij zijn voor u niet alleen uitvaartverzorger,

maar vooral begeleider.

Wij staan voor u klaar,

voor, tijdens en na de uitvaart.

www.huismanuitvaart.nl

Wilt u meer informatie of een overlijden melden?

0314 - 39 22 12  of  0316 - 28 59 11
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Vanmorgen opende het nieuws ermee: ‘vallende ouderen’. 

Een specialist ouderenzorg, voorheen verpleeghuisarts, 

spreekt haar zorg uit over de toename van het aantal vallen-

de ouderen. Mensen wonen langer thuis, we vergrijzen met 

zijn allen (de verwachting is dat onze kinderen gemiddeld 

100-plus worden), de zorginstanties kunnen het niet bijbenen 

en dan gebeuren er ongelukken. Eenmaal gevallen, worden 

mensen onzeker, 

worden minder mo-

biel, gaan minder 

snel de deur uit, wat 

hun conditie niet 

ten goede komt. Ze 

raken geïsoleerd. 

Of ze breken iets, 

dan is er een acuut zorgprobleem, die de thuiszorg niet altijd 

kan invullen. Bezuinigingen maken dat er minder handen aan 

het bed zijn. ‘Dokter, moet er dan eerst iets naars gebeuren 

voordat mijn vader opgenomen wordt?’ vraagt de dochter 

van mijn patiënt wiens aanvraag voor een verzorgingshuis 

is afgewezen door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). 

Iedereen, ook familie zelf, kan een aanvraag doen voor extra 

zorg of een andere woonvorm. Het CIZ bepaalt de urgentie 

en dan is het nog de vraag of er plek is. Soms is het ook de 

wens van de patiënt om thuis te blijven. Doet mij denken aan 

één van mijn oudste patiënten tot voor kort. 

Ik mis dat oude vrouwtje in het stoffi  ge donkere kamertje. 

Haar grijs kleurige joggingbroek met geitenwollensokken 

er onder, haar gezwachtelde benen omsluitend. Haar knok-

kelige vervormde handen aangetast door de reuma, haar 

grijze boblijn, de geur van haar pijp, haar rollator dienend 

als bijzettafel voor de asbak, zelfs haar kat die tijdens mijn 

bezoekjes steevast over de tafel liep en meeat van de schaal 

met koekjes, waar ik er dan ook één van mocht pakken. Haar 

luidruchtige begroeting bij mijn binnenkomst : ‘ha, daar is 

MIJN dokter!’, haar complimenten ‘wat ben je toch een mooie 

dokter’ en ‘wat heb je mooie laarzen aan’. Ze kwam al twee 

jaar niet meer 

buiten en kon 

eigenlijk niet meer 

lopen. Ze was be-

ginnend demen-

terend, kinderlijk, 

aandoenlijk. Ze 

zou nergens heen-

gaan, want dit was haar thuis, daar was ze duidelijk in. Pak 

je zo iemand op om in een verpleeghuis te plaatsen? In ver-

pleeghuizen vallen mensen ook. Het is niet dat daar iemand 

24/7 aan je bed zit. Maar is autonomie niet alles bepalend in 

deze? Autonomie, afgeleid van het Grieks, staat voor autos 

(zelf ) nomos (wet). Het verwijst naar de capaciteit van een 

rationeel individu om eigen verantwoorde beslissingen te 

nemen, aldus Wikipedia. Was mijn patiënte een rationeel 

individu met haar beginnende dementie? De valtraining die 

menig fysiotherapeut tegenwoordig aanbiedt was ook niet 

aan haar besteed. Bij een val zou de verzorging thuis onmo-

gelijk worden. Een half jaar terug gebeurde het. Ze was haar 

hoog-laagbed uit geklauterd en ongelukkig onderuit gegaan. 

Haar sleutelbeen was gebroken. Het ging niet meer. Van de 

week werd haar dossier opgevraagd door een verzorgings-

huis. Voor hoe lang nog? Oost west, thuis best?

Uit de praktijk

Oost west, thuis best

Anouk Mast (46) 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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Goed, bent u er klaar voor? Daar komt ie:

‘Ik ben geboren in Soerabaja, Indonesië, op 13 juni 1936. 

Mijn vader was marineofficier. Toen ik drie was zijn we naar 

Nederland verhuisd, we gingen in Den Haag wonen. Mijn vader 

voer toen op een oude kanonneerboot, de Balder, die dienst 

deed als bewakingsvaartuig. De oorlog brak uit en mijn vader 

‘Ik voel me niet alleen, 
ik heb boeken’

Tekst: Maaike Harkink

Foto’s: Wim van Hof

De twinkeling in zijn ogen komt jongensachtig over en zijn energieniveau doet meer denken 

aan dat van mijn zoon van acht dan de vibe die in het gemiddelde bejaardentehuis hangt. Ook 

de manier waarop hij op zijn fiets zwiert bij De Gouden Karper na een middag met de soos doet 

zijn respectabele leeftijd van tachtig jaar niet vermoeden. Van der Krap leidt dan ook nog steeds 

een actief leven, waarover hij vertelt in dit interview. Ook vertelt hij over zijn lange carrière en 

leren we in anderhalf uur heel wat bij. Over de koopvaardij, het loodswezen en meer bedrijfstak-

ken waarvan we voordien geen benul hadden. Wat eveneens opviel was dat Hummeloër Van 

der Krap nog steeds graag aan het roer staat; in het interview waren maar weinig vragen nodig 

om hem van wal te laten steken. ‘Kunt u wat meer over uzelf vertellen?’ ‘Wat wil je weten? Alles?’ 

‘Ja, doe maar.’ 

is krijgsgevangene gemaakt. Ze moesten tekenen dat ze niet 

in opstand kwamen tegen de Duitsers. Hij weigerde en werd 

meteen afgevoerd. Mijn moeder, broer en ik werden toen 

geëvacueerd naar Oosterwolde, Friesland. Bijna 6 jaar is mijn 

vader weggeweest. Hij heeft daar ook een boek over geschre-

ven (zie kader, Contra de swastika, een aanrader!). In 1945 is hij 

Krasse Knarren: Eric Douw van der Krap
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el me niet alleen, 

teruggekomen en zijn we naar Wassenaar verhuisd, waar we 

twee jaar hebben gewoond. Opnieuw verhuisden we, ditmaal 

naar Den Helder. Tot mijn vader in 1949 werd overgeplaatst 

naar de militaire missie in Indonesië en we emigreerden. Het 

grootste gedeelte van mijn hbs-tijd heb ik dus in Indonesië 

doorgebracht. Er waren drie volledig Nederlandse middelbare 

scholen. Het was ook vrij veilig, we fietsten nog en we deden 

nog. Ik had Nederlandse vriendjes en Indonesische, Chinese en 

Arabische, maar het was een volledig Nederlandse school, ik 

zat op de CAS, de Carpentier Alting Stichting in Jakarta. Ik ben 

later nog wel eens terug geweest in Indonesië.’

‘Toen ik zestien was zei mijn vader, ‘Ga jij maar eens een paar 

maanden varen.’ Dat heb ik toen gedaan in de schoolvakantie 

met Nederlandse Koopvaardijschepen. Ik ben er vervolgens 

mee doorgegaan om te leren voor stuurman. Toen we weer 

naar Nederland gingen, ben ik naar de Kweekschool voor de 

Zeevaart gegaan in Amsterdam, één van de oudste scholen 

van Nederland. Van daaruit ben ik gaan varen bij de Koninklijke 

Rotterdamse Lloyd en daarna ben ik naar Shell Tankers gegaan. 

In totaal heb ik negen jaar gevaren bij de koopvaardij als stuur-

man. Voor het grootste gedeelte heb ik op tankers gevaren. 

Mijn eerste contract kreeg ik toen ik twee maanden getrouwd 

was. Ik ging een jaar naar Nieuw Guinea en ik werkte voor de 

Nederlands Nieuw Guineese Petroleum Maatschappij. ’Wat een 

lange tijd van huis!‘ Onze contracten duurden een jaar, je wist 

niet beter. En ik wist al helemaal niet beter, gezien mijn jeugd. 

Dat jaar in Nieuw Guinea was fantastisch. In Genua ben ik aan 

land gegaan en ik ging met de trein naar Arnhem. Na elkaar 

een jaar niet te hebben gezien kwam mijn vrouw me afhalen 

op station Arnhem. En wat denk je? We liepen elkaar straal 

voorbij! We keken daarna wel allebei tegelijk om, haha!’ 

‘Daarna ben ik nog op verschillende andere tankers gaan 

varen, maar in 1964 kon mijn vrouw er niet goed meer tegen, 

tegen de consequenties die dit soort werk had. Ik voer op een 

smeerolieboot en na een maand of vijf, zes zou ik in Marseille 

van boord gaan, waar mijn vrouw naartoe afreisde om aldaar te 

horen te krijgen dat de orders waren veranderd. Ik moest plots 

een halve dag voor Marseille over naar een andere tanker, om 

naar Japan te varen en heb daar het jaar afgemaakt, ben zelfs 

helemaal niet meer terug geweest. Dat soort dingen, daar kon 

ze niet goed meer tegen en ze vond het al niet zo leuk meer. 

Mijn oudste zoon, Eric, was toen ook al geboren.’

‘Toen ben ik aan wal gegaan en gaan werken bij de IJzergieterij 

Ubbink, zij maakten zwart smeedbaar gietijzer voor remtrom-

mels van Volkswagen. Ubbink was een vrij groot bedrijf, er 

werkte 500 man. Ik zat daar een paar maanden en moest toen 

naar Turkije om arbeiders te werven, daar ging ik een paar 

keer per jaar naartoe. In de gieterijwereld ging het op en af. 

Ubbink is toen gaan afscheiden naar plastic, het gieterijge-

deelte is overgenomen en wij zijn toen Gieterij Doesburg gaan 

heten. Toen we niet zomaar meer Turken mochten aannemen, 

je moest toen eerst aantonen dat je geen Nederlanders kon 

krijgen, heb ik een paar wervingen gedaan in Schotland. Voor 

de werving in Turkije ging je naar Ankara, waar je een afspraak 

had met het arbeidsbureau. Dan maakte je een rondreis langs 

allerlei kleine dorpjes, dat was rond 1964, dus dat waren de 

eerste Turken in Nederland. Dat waren goeie jongens hoor, 

allemaal hele serieuze jongens die veel geld overmaakten 

naar hun familie in Turkije. We brachten de Turken onder in 

kamp De Tol, samen met Vulcanus in Langerak. We hebben 

zelfs Turken bij Arfman ondergebracht, de bakker, kruidenier 

in Laag-Keppel. Bij de IJzergieterij heb ik de Sociale Academie 

in Driebergen gedaan, een opleiding van vier jaar. Daarna ben 

ik gaan studeren in Amsterdam, waar ik mijn kandidaats heb 

gehaald. Ik was bij de koopvaardij ook al gewend om te blijven 

studeren om mijn rangen te halen. Toen kwam er een functie 

vrij bij het loodswezen en ben ik bij het Nederlandse Landelijke 

Loodswezen gaan werken met als hoofdkantoor Den Haag.’

‘Het loodswezen, ik zal vertellen wat dat inhoudt. Alle zeesche-

pen die in de Nederlandse grote havens binnenkomen worden 

over het algemeen beloodst. Onder de Loodsdienst vielen ook 

de vuurtorens en de betonning, dit betreft boeien die gevaar-

lijke plekken en vaarwaters markeren. Loodsvaartuigen voeren 

in die dagen nog een week op zee en werden dan afgelost 

door een ander loodsvaartuig. Aan boord van die vaartuigen 

waren loodsen die werden afgezet op aankomende schepen of 

opgenomen van vertrekkende schepen. Het overzetten van de 

loodsvaartuigen naar de grote schepen gebeurde met sloepen. 

Rotterdam was de grootste plaats, verder waren er loodsdien-

sten in Amsterdam, Terschelling, Harlingen en Den Helder. Ik 

reisde dus nogal eens tussen die plaatsen. In Vlissingen werk-

ten ook Belgische loodsen.’

‘Bij het loodswezen heb ik mijn doctoraal gehaald, Nederlands 

Recht. Het Loodswezen ging over van het ministerie van Defen-

sie naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Vervolgens 

gingen de Loodsen privatiseren. We zijn toen immens druk ge-
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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!

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! 

	  
fam. Wunderink

Zutphen-Emmerikseweg 37

7227 DG Toldijk

Tel. 0575-451205

www.denbremer.nl

geopend van donderdag tot en met 

maandag vanaf 11.00 uur en verder 

op afspraak voor groepen

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

Atelier Zepp Gerritsen
RIJKSWEG 25, 6996 AA DREMPT

T: 0313-472601 

M: 06-13572476

E: fransgerritsen@zeppgerritsen.nl

I: www.zeppgerritsen.nl

Zepp Gerritsen verzorgt workshops, cursussen en 

bedrijfsuitjes in beeldhouwen, boetseren, 

bronsgieten en keramiek.
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weest, er moesten nieuwe cao’s worden gemaakt en er vonden 

allerlei wisselingen plaats tussen Amsterdam en Rotterdam, zo 

vielen de patrouillediensten voortaan geheel onder de verant-

woordelijkheid van Amsterdam en alle radarposten voortaan 

onder Rotterdam. De laatste twee jaar van mijn carrière bij het 

loodswezen zat ik eigenlijk alleen maar te overleggen, overleg-

gen, en te overleggen.’

‘Op een dag werd ik gevraagd om te solliciteren op een functie, 

maar ‘er komt geen advertentie in de krant’ werd er gezegd. Ik 

heb meegesolliciteerd, het bleek te gaan om de Dienst Konink-

lijk Huis, waar ik ben aangenomen als Hoofd Personeelszaken, 

dat heb ik elf jaar gedaan.’ 

‘Soms als ik wakker schrik, dan wil ik nog wel eens aan de 

brug van een schip staan’

Miste u het varen niet?

‘Nee hoor, want ik heb zo veel uiteenlopende, interessante 

dingen gedaan daarna. Maar het is wel nog steeds zo: soms als 

ik wakker schrik, dan wil ik nog wel eens aan de brug van een 

schip staan.’

‘Ik heb zoveel dingen meegemaakt en mijn carrière is zo divers 

geweest. Eerst de zeevaart, en die matrozen zijn ook niet 

zulke makkelijke jongens hoor, daarna de ijzergieters, daarna 

de loodsen, wat een heel zelfstandige groep is en daarna de 

dienst koninklijk huis. Hele andere types allemaal, maar dat 

is nu juist het leuke. De loodsen zijn individualisten. Je kunt 

ze vergelijken met medici, die ook allemaal zeer zelfstandig 

werken. Loodsen worden weinig gecontroleerd, die worden 

op een schip gezet en ze loodsen schepen naar binnen. De 

kapitein van dat schip houdt de verantwoordelijkheid, maar 

de loods moet hem begeleiden. Als individu waren ze perfecte 

kerels, maar als groep hadden ze een hele hoop macht. Geluk-

kig had ik dezelfde bloedgroep.’

Voor wat voor problemen kwam u te staan als hoofd personeels-

zaken? 

‘Hoe groter je bedrijf, hoe gemakkelijker het wordt, want dan 

heb je meer personeelsmensen in dienst, dan ben je meer op 

hoofdlijnen bezig. Bij het loodswezen werd je geïnformeerd 

door je staf in de verschillende steden, je staat erboven en bent 

meer beleidsmatig bezig. Bij de gieterij was het kleiner en ben 

je meer betrokken bij de alledaagse dingen, je gaat naar huwe-

lijken, naar begrafenissen. Meer beleidsmatig, of juist kort erop, 

allebei heeft het zijn charmes. Bij de Dienst Koninklijk Huis 

werkten niet zo erg veel mensen, rond de driehonderd man, 

maar daar was de problematiek weer van hele andere orde. 

De koningin richt haar eigen huis in, zij neemt mensen aan die 

voor haar huis werken. De thesaurier die verantwoordelijk is 

voor de financiën, de hofmaarschalk die de leiding heeft over 

alle huishoudelijke afdelingen, et cetera. Het is net een bedrijf, 

eens per maand werden de lijnen uitgezet in een vergadering. 

In 1990 kwam ik er te werken, onder Koningin Beatrix. Zij was 

mijn baas, maar alles liep via de Grootmeester, dat is de direc-

teur van de staf. In het boek Aan het hof wordt ook geschreven 

over de afdeling personeelszaken en wat zij stellen is natuurlijk 

heel waar: het meest voorname is dat je de zaken binnens-

kamers houdt. Dus bij een ontslagzaak ben je constant bezig 

om de zaken te sussen, zodat het niet de publiciteit in gaat. Je 

moest dus veel schipperen.’

Met het ‘schipperen’ bij de Dienst Koninklijk Huis bleef Van 

der Krap dus een beetje bij zijn roots als scheepvaarder. Na 

zijn pensionering ging hij niet achter de spreekwoordelijke 

geraniums zitten. Hij verving de Personeelschef van Nedcon 

in Doetinchem nog, dus hij bleef nog werken en ook privé zat 

hij niet stil. Veel sporten en veel sociale contacten hielden hem 

van de straat. Na een verdrietige periode en een lang ziekbed 

van zijn vrouw Tineke, is hij nu alleen. Met zijn drie zoons heeft 

hij een goede band, maar ze lopen elkaar de deur niet plat. Alle 

drie hebben een gezin, Charles in Zwitserland en Eric en Steven 

in Brabant. 

Hoe vergaat het u nu u alleen bent?

‘Prima. We zijn er natuurlijk naartoe geleefd, het is heel anders 

voor mensen die van de ene op de andere dag, week of maand 

afscheid moeten nemen van hun dierbare. We hebben de laat-

ste jaren moeilijke jaren gehad. Maar gelukkig hebben we de 

laatste anderhalf jaar veel hulp gehad.’ Maar daarna is het wel 

heel erg alleen. ‘Ja, dat is waar. Maar dat vind ik niet zo erg eerlijk 

gezegd. Ik heb boeken. Ik lees heel graag. Peter Cheyney (Britse 

schrijver, red.), Nevil Shute, A Town Like Alice. Ook wel geschie-

denisboeken hoor, maar als je vraagt wat lees je graag, zijn dat 

niet hele ingewikkelde boeken hoor. Wat wel grappig is, voor 

de jaarlijkse rommelmarkt van de voetbalclub kwamen ze hier 

boeken halen, maar dan liep ik over die markt en dan zag ik 

een boek staan en dacht ik ‘Verdomme, dat is toch wel een leuk 

boek.’ En dan kocht ik hem toch maar weer terug, haha!’ Tegen-

woordig lees ik veel van James Clavell, onder andere Shōgun is 

heel goed.’

‘Ik zit hier op mijn plek. En ik hoef hier ook niet meer weg’

Hummelo

‘Toen we trouwden gingen wij in Arnhem wonen, mijn vrouw 

was een Arnhems meisje. Ik kwam uit Den Haag. Vervolgens 

zijn we in Doesburg gaan wonen, voor een jaar of vier. We 

zochten een mooi nieuw huis en namen een makelaar in de 

arm. Na een avond praten zei hij, het is een beetje een pro-

bleem, want wat jullie willen dat kunnen jullie niet betalen en 
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Particuliere verkoop Elke zaterdag open van 8.00 - 12.00 uur
Voor elke diergroep b.v. honden, katten, hamsters, cavia’s, kippen, konijnen etc.  Ook klein verpakking van 1-5 kg.’
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Boekentips

Non-fictie:

Charles Douw van der Krap, Contra de swastika (1981)

** De strijd van een onverzettelijke Nederlandse Marineofficier in 

bezet Europa, 1940-1945 **

Het verhaal van wijlen Charles Douw van 

der Krap is ongelooflijk. In zijn memoi-

res verhaalt hij over onder andere de 13 

ontsnappingspogingen die hij deed uit de 

kampen Colditz en Stanislau waarin hij zat 

opgesloten. Voor zijn ontsnappingspoging 

werd hij onder andere bestraft met vijf 

maanden eenzame opsluiting. Maar 14e 

keer lukte het dan eindelijk. (Veertienmaal 

is scheepsrecht?) Gelukkig kregen ze hem 

er niet onder! Na zijn ontsnapping was de vrijheid natuurlijk 

maar relatief als je in oorlog terechtkomt. Hij duikt onder in 

Polen en eenmaal terug in Nederland sluit hij zich aan bij de 

Landelijke Knokploeg en neemt deel aan de Slag om Arnhem. 

Ook gelukkig is het dat dit boek er is opdat zijn geweldige ver-

haal niet verloren gaat. Het boek wordt voorafgegaan door een 

brief van Prins Bernhard, die het omschrijft als een ‘persoonlijk, 

bescheiden relaas van een man die door zijn vaderlandsliefde 

en onverzettelijkheid tot daden van moed, beleid en trouw 

werd gedreven.’ Het boek is niet of nauwelijks meer verkrijg-

baar, enkel tweedehands. 

Remco Meijer, Aan het hof (1999)

De hofhouding is een bedrijf, zeker onder 

koningin Beatrix. Hoe dat bedrijf precies 

is georganiseerd, wie op welke posities zit 

en wat die functies precies inhouden, staat 

in dit boek beschreven. Om te beginnen is 

er aandacht voor de werkzaamheden ten 

paleize: wat doet een grootmeester, een 

thesaurier, een kanselier der huisorden? 

Vervolgens wordt de werkwijze besproken 

van ‘bevriende diensten’ zoals de RVD en 

beveiliging om ten slotte aandacht te besteden aan de uiter-

lijkheden van de monarchie, zoals Prinsjesdag, Koninginnedag, 

en internationale bezoeken.

Fictie:

Nevil Shute, A Town Like Alice (1950)

Jean Paget is een jonge Engelse vrouw die 

verliefd wordt op een medegevangene in 

Maleisië in de Tweede Wereldoorlog. Na de 

bevrijding emigreert ze naar Australië om 

bij hem te zijn. Ze probeert aldaar om een 

kleine outback community economisch 

welvarend te maken door haar forse erfenis 

te investeren, om er zo ‘een stad zoals Alice 

van te maken’ i.e. Alice Springs. 

James Clavell, Shōgun (1975)

Shōgun is een historische roman over de 

avonturen van de Engelse stuurman Black-

thorne in Japan, met op de achtergrond 

het ontstaan van het Tokugawa-shogunaat 

(1603-1868). De avonturen van Blackthorne 

zijn gebaseerd op het leven van de Engelse 

zeeman William Adams, die in 1600 in 

dienst van een Nederlandse koopvaar-

dijvloot met het galjoen ‘De Liefde’ de 

Japanse kust bereikte en in 1620 als Samu-

rai stierf. In 1980 regisseerde Clavell Shogun tot een bekende 

televisieserie, met Richard Chamberlain in de hoofdrol.

wat ik heb, dat willen jullie niet. Maar toevalligerwijs komt er 

een heel oud huis vrij in Hummelo. Kom morgen maar kijken. 

Wij gingen samen kijken en we stonden hier in de tuin. De zon 

ging bloedrood onder en ik zei tegen Tineke: ‘Dit is het.’ We 

hadden erg leuke buren aan bakker Maandag. We gingen daar 

elke maandag een borrel drinken. ‘Op maandag naar Maandag.’ 

Wij hadden een hele goede verstandhouding en hij heeft mij 

enorm veel geleerd over Hummelo en Keppel.’ 

‘Mijn vader was marineman, dus wij zijn vaak verhuisd vroeger. 

Toen ik in Den Haag ging werken, hebben we serieus overwo-

gen om daarheen te verhuizen, maar uiteindelijk hebben we 

ervoor gekozen het niet te doen. In de eerste plaats wonen 

we hier zo mooi en uniek, dat is in het westen onbetaalbaar, 

daarnaast gedijden de kinderen hier goed, om ze nou hier weg 

te halen en in Den Haag naar school te laten gaan, dat zagen 

we niet zitten. Het reizen voor mijn werk was ik al gewend. 

We werden ontzettend goed opgenomen in het dorp. Er was 

toen nog maar weinig import in het dorp en we hoorden er 

direct bij. We gingen naar de kermis en onze kinderen gingen 

hier naar school, dat ging heel gemoedelijk. Er kwamen hier 

vaak vriendjes van onze zoons over de vloer en toen ze ouder 

werden, sliep er regelmatig iemand op de bank na het stappen. 

Wij deden nooit zo moeilijk.’

‘Ik ben lid van de soos en dat is heel gezellig. Ik heb altijd 

getennist, gesquasht en vroeger gevoetbald. Een paar jaar 

geleden heb ik tennis op moeten geven, omdat ik een nieuwe 

knie heb, maar ik golf nog steeds, twee keer in de week. We 

hebben heel lang een groep gehad waarmee we competitie 

hebben getennist, we komen nog steeds elk jaar samen en dan 

roken we paling. Toevallig zijn we gisteren nog naar Gendrin-

gen geweest, met een verhaal over de ijstijd. Hier in Hummelo 

bevalt het me nog steeds uitstekend. Ik zit hier wel op mijn 

plek, ja. En ik hoef hier ook niet meer weg.’
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‘We willen onze klanten totaal ontzorgen in communicatie’

Youprinting vaart nieuwe koers

Bas Pelgrom begon acht jaar geleden zijn eigen bedrijf in klassiek drukwerk. Hij 

bewoog mee met de markt en zag kansen liggen. Jeroen Huisintveld adviseerde hem 

begin dit jaar daarover en langzaam groeide een zakelijke samenwerking tussen de 

twee vrienden die resulteerde in een nieuwe koers. ‘We willen bedrijven in de breedst 

mogelijke zin ondersteunen in hun communicatie.’

Medio 2008. Dremptenaar Bas Pelgrom werkte als dtp’er 
en inkoper van drukwerk in loondienst. Hij signaleerde een 
duidelijke verandering in de markt: kleine drukkerijen vielen 
om en steeds meer partijen boden hun dienstverlening 
online aan. Bas zag kansen en besloot de sprong te wagen. 
Eind van dat jaar lanceerde hij zijn eigen bedrijf Youprin-
ting, intermediair in klassiek drukwerk. ‘Ik begon met een 
kantoor aan huis maar dat werd na drie jaar echt te klein. 
Youprinting verhuisde naar Zelhem waar ik met hulp van 
freelancers de dienstverlening uitbreidde met het ontwer-
pen van logo’s en dergelijke. Later kwam daar ook het druk-
ken van relatiegeschenken, signing en autoreclame bij. De 

klant vroeg om die producten en daar speelde ik op in.’ Niet 
alleen het dienstenpakket van Youprinting veranderde, het 
bedrijf veranderde mee en verhuisde in de zomer van 2014 
naar de Edisonstraat in Doetinchem. 

Vriendschap en samenwerking

Youprinting bouwde in de afgelopen jaren een goede 
naamsbekendheid op in de regio en vaste opdrachtge-
vers bleven vragen om nieuwe producten. Goede vriend 
Jeroen Huisintveld vervulde vanaf begin dit jaar daarin 
een adviserende rol en raakte zo bekend in het bedrijf. Een 
nieuwe samenwerking werd geboren. Met zijn achtergrond 
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advertorial

in commerciële economie, een master 
in bedrijfswetenschappen en ruime 
ervaring als leidinggevende in het 
bedrijfsleven had Jeroen een frisse 
en vernieuwende kijk op het bedrijf. 
‘Jeroen kwam zonder werk te zit-
ten en ik vroeg hem zakelijk met me 
mee te denken, tijdelijk’, benadrukt 
Bas. ‘Maar al snel merkten we dat het 
prettig werkte. Samen ondernemen is 
leuker.’ Jeroen vult aan: ‘Voor mij was 
het altijd al duidelijk dat ik een keer 
voor mezelf wilde beginnen. Ik wist 
alleen nog niet precies waarin. Hier bij 
Youprinting had ik een adviserende 
rol maar eigenlijk is de samenwerking 
heel natuurlijk gegroeid. We kunnen 
heel goed met elkaar maar we zijn 
totaal verschillend. Bas heeft veel ken-
nis over drukwerk, over de markt. Hij is 
een echte detaillist, heel zorgvuldig en 
neemt echt de tijd voor zijn klanten 
door er gewoon een kop koffi  e te 
drinken. Ik ben meer van de grote 
lijnen. Ik zie kansen, ben analytisch, 
zakelijk en zoek samen met de klant 
doelgericht naar een oplossing. Een 
perfecte combinatie, we vullen elkaar 
echt aan.’ 

Maatwerk in communicatie

Bas en Jeroen, beiden geboren en 
getogen in Achter-Drempt, bepaalden 

Youprinting

Edisonstraat 60

7006 RE Doetinchem

T: 088 - 044 22 22

E: info@youprinting.nl

I: www.youprinting.nl

samen de nieuwe koers van het be-
drijf en stelden zichzelf de vraag Waar 
zijn we goed in? ’Het antwoord was 
eigenlijk heel simpel. In het helpen en 
ondersteunen van opdrachtgevers in 
het midden- en kleinbedrijf. Maar met 
alleen drukwerk en signing zou dat in 
deze tijd te beperkt zijn om te blijven 
groeien. We willen onze klanten 
daarom totaal ontzorgen in commu-
nicatie’, legt Jeroen uit. ‘We zien het 
steeds meer. Ondernemers met veel 
vragen. Hoe krijg ik mijn product of 
dienstverlening aan de man? Moet ik 
met mijn bedrijf op social media? Hoe 
houd ik mijn website actueel? Hoe 
vindt men mijn website? Ze voelen de 
pijn van de concurrent die wel actief 
is op online gebied en weten dat ze 
in actie moeten komen maar marke-
ting en communicatie zit niet in hun 
systeem omdat daar hun passie niet 
ligt.‘ Youprinting wil hier op inspelen 
en bedrijven in de breedst mogelijke 
zin ondersteunen in communicatie. 
De eerste projecten hebben de heren 
succesvol afgerond. ‘Samen met de 
klant denken we na over zijn doel-
groep en hoe die het beste te berei-
ken is. Aan de hand daarvan stemmen 
we samen de structuur af. Ieder bedrijf 
is anders en vraagt daarom om een 
andere aanpak in communicatie. Wij 

leveren dus echt maatwerk en dat 
maakt dit werk zo leuk en afwisselend’, 
zegt Jeroen.

Alles onder één dak

De nieuwe dienstverlening van You-
printing - een nieuwe naam die beter 
past bij de nieuwe koers is in aantocht 
- is in drie takken onder te verdelen: 
1. Marketing en communicatie, 2. 
Websites en webshops en 3.Standaard 
drukwerk. Bas en Jeroen lichten het 
toe: ‘We kunnen logo’s en een huisstijl 
ontwerpen, we maken magazines en 
kranten, ondersteunen bij het online 
promoten van producten en diensten 
en geven social media advies maar 
nemen ook de uitvoering daarvan 
voor onze rekening als de klant dat 
wenst. Websites en webshops kunnen 
we bouwen en vullen en we kunnen 
ervoor zorgen dat ze vindbaar zijn 
en blijven voor zoekmachines zoals 
Google. En daarnaast leveren we 
natuurlijk nog steeds drukwerk, bui-
tenreclame en relatiegeschenken en 
bezorgen we dat altijd bij de klant op 
locatie.’ De Dremptenaren zijn er zeker 
van dat ze met hun team van vier 
medewerkers en een stagiair hiermee 
heel veel ondernemers daadwerkelijk 
van dienst kunnen zijn. ‘Er zijn niet 
veel bedrijven die de communicatie 
zo breed oppakken en het communi-
catieprobleem oplossen voor de klant. 
Bovendien is het prettig voor de klant 
om één aanspreekpunt te hebben. Bij 
ons kan dat, alles onder één dak. We 
gaan met elke klant vrijblijvend het 
gesprek aan, denken mee en geven 
gratis advies. In het gesprek kunnen 
we via een quick scan direct een kwa-
litatieve beoordeling van de website 
geven zodat je als ondernemer weet 
waar je online staat.’ 
De zakelijke samenwerking van de 
twee wordt versterkt door hun jaren-
lange vriendschap. Ze zijn duidelijk 
klaar voor de nieuwe koers. ‘We dagen 
ondernemers uit om hun probleem 
aan ons voor te leggen. Kom maar op, 
we zijn er klaar voor.’

√ Drukwerk en Promotie

√ Websites en Webshops

√ Marketing en Communicatie

Op korte termijn lanceren

we onze nieuwe naam!

Een naam die beter past bij

onze dienstverlening.
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Ooipoortstraat 30, Doesburg

Tel. 0313-472314

info@worstepinne.nl

www.worstepinne.nl

De Worstepinne,

HET PLATEAU
Heerlijk koud buffet met tapas - 10 personen € 150,-
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Drempt: twee dorpen, 
één gemeenschap

Tekst: Frank Bolder

Foto’s: Rinus G.M. Rabeling

Het is hem al vaker gevraagd: waarom hebben Voor-Drempt 

en Achter-Drempt beide een dorpshuis? Twee kleine dorpen 

(van samen 1800 inwoners) zijn het, met beide zo’n prachtige 

voorziening. 

Voor Wilko Pelgrom, destijds kwartiermaker en eerste 

voorzitter van voetbalvereniging HC’03, de uitkomst van de 

fusie tussen H & K en Drempt Vooruit, daarna voorzitter van 

Stichting MFA ’t Doornslag, is het eigenlijk heel logisch: ‘Het is 

heel vanzelfsprekend gegroeid. Dat is het mooie. Voor Achter-

Drempt kun je terugkijkend zeggen dat het dorp zijn school is 

kwijtgeraakt, maar er is ook heel wat voor teruggekomen.

In ’t Hessenhuus in Achter-Drempt komen de voetballers uit 

Drempt, Hummelo en Keppel en de inwoners van het dorp 

Drempt bij elkaar; we hebben wel vijftig vrijwilligers die al-

lerlei organisatorische zaken en onderhoud doen. Dat hier iets 

bijzonders is gebeurd, merken we wekelijks aan de reacties 

van bezoekers. Laten we niet te veel achterom kijken, maar 

vooral vooruit kijken.’

Wilko Pelgrom - kwartiermaker voor fusie 
HC’03 en dorpshuis Achter-Drempt - legt 
functie na 20 jaar neer
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HAARWERKBOETIEK

REINTJES

Ruurloseweg 16

7255 DH  Hengelo (Gld)

tel. 0575-45 25 24

Gespecialiseerd in haaraanvulling op maat.

Het succesvolle systeem “Dynamic”

(permanente bevestiging)

Totale haaraanvulling voor dames, 

heren en kinderen.

Is bezoek in de Haarwerkboetiek voor u 

niet mogelijk, dan kom ik naar u toe.

Privacy gegarandeerd.

Behandeling volgens afspraak.

Tel: 0575 - 45 25 24 (Dianne Roordink)

E-mail: info@haarwerkreintjes.nl

Website: www.haarwerkreintjes.nl
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Pelgrom stopt na twintig jaar met dit werk. De ontwikkeling 

van een levende voetbalvereniging loopt als een rode draad 

door deze twintig jaar. Eén van de hoogtepunten was de 

fusie van Drempt Vooruit en H & K (vooral actief in Hoog-

Keppel, Laag-Keppel en Hummelo). ‘Beide clubs hebben zich 

rond 2000 afgevraagd hoe hun toekomst eruit zou zien. Door 

de bevolkingskrimp zouden er minder leden komen en dat 

zou behoorlijke gevolgen hebben voor de teamsamenstel-

ling en het kader. Wilden beide clubs een toekomst hebben 

dan was een fusie noodzakelijk.’ Pelgrom werd de eerste 

voorzitter van de fusieclub (2003-2009). ‘Het is allemaal heel 

soepel gegaan’, zegt hij nu. ‘Niemand voelde de druk om te 

fuseren. Het ging uiteindelijk heel organisch. We waren wel 

bang dat er leden zouden vertrekken, maar dat gebeurde 

niet. Er kwamen zelfs nieuwe leden bij. Dat zegt iets over de 

vereniging.’

HC’03 is actief in de hele voormalige gemeente Hummelo en 

Keppel. De nieuwe naam verwijst naar het oprichtingsjaar 

(2003) en de Hessenweg (een oude handelsweg tussen Ne-

derland en de Duitse deelstaat Hessen) die prominent door 

de voormalige gemeente Hummelo en Keppel loopt. Eén van 

de uitgangspunten was dat de club geen typische sportclub 

zou worden maar ook maatschappelijk actief zou worden. 

Een innovatief idee werd geboren in de periode dat de Hes-

senkoerier (een gewaardeerd nieuwsblad voor de voorma-

lige gemeente Hummelo en Keppel) ophield te bestaan. De 

Hessenkoerier was een bindmiddel en werd goed gelezen. 

En HC’03 had wel een clubblad maar zou dat niet uitge-

bouwd kunnen worden tot een breder medium vroeg Patrick 

Verheij, bestuurslid HC’03 en werkzaam in de uitgeverswe-

reld, zich af. Het werd iets dat maar weinig clubs voor elkaar 

krijgen: een glossy magazine, De Hessencombinatie. Dit 

blad dus. Vier keer per jaar uitgegeven, gratis huis-aan-huis 

bezorgd in de voormalige gemeente Hummelo en Keppel en 

betaald met de inkomsten van de advertenties. ‘Het was een 

idee waar iedereen achter ging staan. We wilden niet alleen 

een voetbalclub zijn maar ook iets doen voor de leefbaar-

heid. Onze missie was destijds: ‘HC’03 daar wil je bij horen.’ 

De ontwikkeling van het sportpark en ’t Hessenhuus is on-

derdeel geweest van de grote discussie over de voorzienin-

gen in Voor-Drempt en Achter-Drempt. Veel partijen hebben 

daarin een rol gespeeld. De gemeente, de schoolbesturen, 

de dorpsraad, het bestuur van het dorpshuis in Voor-Drempt 

en de besturen van veel verenigingen die gebruik maken 

van de voorzieningen. Volgens Pelgrom is de uitkomst er een 

waar de meeste mensen tevreden op terugkijken. Samen-

werking heeft veel opgeleverd.

‘Natuurlijk was er ook maatschappelijke onrust in die tijd van 

verandering. Over de sluiting van de school en de uitbreiding 

van het clubgebouw van HC’03. Daarnaast speelde ook de 

mogelijke sluiting van de Willibrorduskerk. Er was het nodige 

sentiment, onder andere van ouders die hun kinderen naar 

de school in Voor-Drempt moesten brengen en voor meer-

dere mensen speelde het sentiment van hoe God verdween 

uit Achter-Dempt. De Willibrordusschool werd opgeheven en 

ook nog de kerk dicht en dan in Doesburg naar de kerk. Dat 

lag gevoelig en dat is heel begrijpelijk.’

‘’t Hessenhuus, het nieuwe clubhuis van HC’03 heeft een 

ruimere functie gekregen. Het zou zonde zijn dit moderne 

gebouw maar een paar avonden per week te gebruiken. 

Dat was ook ons idee om een maatschappelijke functie te 

vervullen. Het nieuwe gebouw heeft één grote ontmoe-

tingsruimte, een biljartkamer en vergadermogelijkheden. 

Er is een biljartvereniging opgericht, er wordt gekaart, de 

EHBO-vereniging geeft er instructies en er zijn meer nieuwe 

activiteiten opgezet: openstelling met oud en nieuw bijvoor-

beeld, een vliegerfeest, een dance-avond en een sterrit. In 

de komende jaren kunnen er wellicht ook activiteiten voor 

ouderen worden opgezet. Iets met dagopvang bijvoorbeeld. 

De nadruk ligt meer op sport en ontmoeten. In Voor-Drempt 

is een volwaardig dorpshuis met een zaalruimte en een 

bowlingbaan. Ieder dorpshuis heeft eigen mogelijkheden en 

de besturen werken samen en stemmen af.’

Het is een oplossing die past bij HC’03 en Drempt, zegt Pel-

grom. ‘Het zijn twee dorpen, maar we willen ook graag één 

gemeenschap zijn. Je ziet dat mensen over en weer komen; 

uit Voor-Drempt gaan ze gemakkelijk naar een activiteit in 

Achter-Drempt en andersom. Ik denk dat we hier sterker uit-

gekomen zijn. Met een nieuwe school, een nieuw dorpshuis, 

een nieuwe accommodatie voor de voetbalclub, een sterke 

fundering voor deze club en een ontmoetingsruimte/dorps-

huis hier in Achter-Drempt.’ 

Pelgrom legt zijn functie neer omdat hij meer balans zocht 

tussen werk en hobby. ‘Ik heb dat altijd goed kunnen 

combineren maar sinds 2014 zit ik in de gemeenteraad voor 

het CDA en dat vraagt veel tijd. Het leek me nu een goed 

moment om te stoppen.’
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Tekst: Frank Bolder

Foto’s: Wim van Hof

In Drempt, Hummelo en Keppel zijn sinds 2010 drie dorpsraden actief. In een gesprek 

leggen de besturen uit wat ze doen, wat hun invloed is, wat ze voor elkaar hebben 

gekregen en hoe hun relatie is met de gemeente Bronckhorst. 

Eind 2015. De bevolking van Hummelo leest in de krant dat 

in Zandewierde in Hummelo vluchtelingen met een verblijfs-

vergunning gehuisvest zouden worden. Met zijn kleine 

woonruimtes leek Zandwierde - waar lange tijd mensen met 

een beperking hebben gewoond - heel geschikt om mis-

schien wel vijftig vooral alleenstaande mensen op te vangen. 

Dat was het begin van veel overleg, zeggen voorzitter Elly 

Smeitink en bestuurslid Gerrit Kempers van de Dorpsraad, 

met woningcorporatie Sité (de eigenaar van het gebouw, 

die een bestemming zocht) en de gemeente Bronckhorst 

(die statushouders moest huisvesten). Dat ging moeizaam. 

‘Ze vonden ons lastig, we hadden moeite om ons verhaal te 

vertellen, waren op zoek naar de gemene deler.’  Uit de ge-

sprekken met de eigen bewoners werd al snel duidelijk dat 

vijftig alleenstaande mannen - waarover toen werd gespro-

ken - voor weerstand zorgden en als onaanvaardbaar werden 

beschouwd. 

Na een paar gesprekken met de gemeente en enkele keuken-

tafelgesprekken met inwoners werd duidelijk dat andere 

Bewonersparticipatie 

krijgt, met vallen en 

opstaan, vorm 

Slibdepot Drempt
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opties wel op steun konden rekenen: minder alleenstaanden, 

meer gezinnen en wellicht ook ruimte voor inwoners uit de 

regio. ‘Dit leek op ons eerste voorstel. Toen begon het te kan-

telen. Dit was een oplossing die op steun kon rekenen. Ook 

statushouders met een gezin, alleenstaande statushouders 

en voor de andere helft bewoners uit eigen regio, voor 400 

euro in de maand, daar zaten kansen. Er komt ook een ge-

meenschappelijke ruimte voor activiteiten van de bewoners.’

Een jaar later wordt Zandewierde verbouwd en de komende 

maanden worden de sleutels uitgereikt. Ondertussen zijn er 

ideeën om de nieuwe bewoners goed op te vangen. Samen 

eten bijvoorbeeld tijdens ‘Eten wat de Syrische pot schaft’, 

met ook aandacht voor Syrische kunst en muziek en een 

activiteit die ‘Hummelo Together’ heet. De dorpsraad heeft 

met enkele omwonenden zitting in een klankbordgroep en 

houdt dus een vinger aan de pols. 

Ook rond een ander groot thema, het project De Huiskamer 

van Hummelo - de herinrichting van de Dorpsstraat tussen 

De Gouden Karper en FF naar Steef - is het zo gegaan. ‘We 

hebben een plan met een visie en draagvlak opgesteld en 

hebben dit in samenwerking met de gemeente uitgewerkt. 

De gemeente heeft ons hier best veel ruimte gegeven onder 

andere door te participeren in het aanbestedingstraject. De 

dorpsraad is heel tevreden en trots op dit gezamenlijk be-

reikte resultaat. Ze worden bij de gemeente soms niet goed 

van ons, maar we komen er meestal samen wel goed uit.’    

De Dorpsraad in Keppel vindt ook dat de gemeente Bronck-

horst niet altijd handig communiceert. ‘De kleine onderwer-

pen doen ze goed’, zeggen interim-voorzitter Johannes Arets 

en bestuurslid Nellie van der Pasch. ‘De gebiedsambtenaren 

voor de dorpen zijn goed bereikbaar en lossen kleine zaken 

snel op. De bloemenpluktuin op een braakliggend terrein in 

Hoog-Keppel is een mooi voorbeeld. Maar met de grotere 

onderwerpen wordt het moeilijker. Dat is onder de maat. 

De gemeente probeert een relatie op te bouwen, maar van 

de Hummeloseweg bijvoorbeeld horen we dus niet.’ De 

dorpsraden hebben in de krant moeten lezen dat de Hum-

meloseweg in Laag-Keppel tijdens de spitsuren zou worden 

afgesloten. Alle dorpsraden hebben geprotesteerd omdat 

Hummelo lastiger bereikbaar wordt en er naar verwachting 

meer verkeer door Hoog-Keppel en Drempt gaat rijden. De 

gemeente had graag gezien dat de dorpsraad Hummelo een 

informatiebijeenkomst over de weg had georganiseerd, maar 

dat heeft de dorpsraad beleefd naast zich neergelegd. ‘Dat 

moeten ze zelf maar doen. We hadden echt het idee dat wij 

de kastanjes uit het vuur moesten halen.’

Van de drie dorpsraden telt de agenda van de Dorpsraad 

Drempt het minste aantal onderwerpen. Voorzitter Bennie

Hakvoort en secretaris Bert Gudden noemen de actieve 

verenigingen als belangrijkste reden: ‘Ze weten de weg naar 

de gemeente en lossen zaken meestal zelf op. Dan noem ik 

de nieuwe school, het nieuwe dorpshuis, de nieuwe accom-

modatie van HC’03 en ook de aanpassingen aan de fietsroute 

voor scholieren tussen Voor- en Achter-Drempt. Dat vinden 

wij prima. We willen absoluut geen vierde bestuurslaag 

worden.’ Dat zou ook wel eens de reden kunnen zijn waarom 

de deelname en betrokkenheid van de bevolking minder 

 

Project Hummeloseweg - Laag-Keppel
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is. Dat zien Hakvoort en Gudden nu bijvoorbeeld bij de 

reconstructie van Voor-Drempt (omvorming openbaar groen, 

de reconstructie van enkele wegen, park de Braamberg en 

het voormalige Esso-terrein). ‘We zitten daar aan tafel met 

de gemeente als dorpsraad met enkele bewoners, maar we 

zouden graag wat meer betrokkenheid van de bewoners bij 

het vooroverleg willen zien. Het gaat ook om hun buurt en 

hun leefomgeving.’

Gudden noemt het positief dat ze vooraf kunnen meepraten 

over de plannen. Hopelijk kunnen eind dit jaar de plannen

worden gepresenteerd aan de inwoners van Drempt.  

Aansluitend hebben de inwoners nog de gelegenheid voor 

inspraak of participatievoorstellen.

  

Waar de Dorpsraad Drempt meer invloed op zou willen heb-

ben is de huisvesting in onder andere de seniorenwoningen 

in Voor-Drempt. Passende bewoning, zegt Hakvoort. Passend 

bij de bevolking en geen tijdelijke doorgangshuisvesting, 

ook kleine gezinnen en woningzoekenden uit de eigen regio 

moeten worden toegelaten. Tot op heden lijken de opmerk-

ingen daarover nog niet tot resultaten te leiden. 

Dat de gemeente - soms na enig aandringen - wel wil luis-

teren en samenwerken staat voor de Dorpsraad Hummelo 

vast. De Veldhof is een mooi voorbeeld. ‘Het werd een beetje 

een vergeten stukje, met name sinds de rondweg er ligt; de 

verlichting was niet helemaal in orde, parkeerplaatsen waren 

beperkt en het openbaar groen was niet op orde. De bewo-

ners waren wel bij de gemeente geweest, maar kwamen niet 

verder. Wij hebben dat toen opgepakt. Wij konden dat wel 

bij gemeente en Sité bespreekbaar maken omdat we meer 

ingangen hebben dan de bewoners.’ 

Project Zandewierde - Hummelo

Heeft de gemeente Bronckhorst een visie op bewonersparti-

cipatie? 

Uit de antwoorden van de dorpsraden komt een beeld naar 

voren dat de gemeente alleen in actie komt als de dorpsra-

den aan de bel trekken. Of als de gemeente zelf een belang 

heeft omdat het gaat om speeltuinen, de plek van glasbak-

ken of openbaar groen. ‘We krijgen soms de indruk dat dat 

ineens ons probleem is en dat wij dat maar moeten oplos-

sen’, zegt een bestuurslid. Alle lof is er voor de samenwerking 

met de gebiedsambtenaren, maar de strategische onderwer-

pen lijken alleen op het gemeentehuis te worden besproken.

‘Een visie ontbreekt’, zegt Johannes Arets van de Dorpsraad 

Keppel. ‘In de wereld om ons heen gebeurt van alles en wij - 

in de dorpen - zijn bezig om ons tuintje te harken. Waar is het 

beleid over woningbouw, over de zorg, over onderwijs? Het 

gaat economisch beter in Nederland, dat merken we in hier 

Keppel ook. Maar de nieuwe inwoners zijn mensen zonder 

schoolgaande kinderen. En dat is niet goed voor de school. 

Jonge gezinnen, jongeren die zich hier vestigen, dat lukt dus 

niet. Het gebied zit nog steeds op slot en dat zou moeten 

veranderen. De gemeente Bronckhorst krimpt het hardst na 

Delfzijl. We hebben hier gekscherend gezegd dat we naar het 

gemeentehuis gaan om Bronckhorst een beker uit te reiken 

voor deze tweede plek. Ik hoop dat de gemeente de ogen 

eindelijk open gaan.’ 

De dorpsraad Hummelo zit bij monde van Elly Smeitink, op 

dezelfde lijn. ‘Kijk naar de krimp en vergrijzing bijvoorbeeld. 

Bronckhorst scoort als gemeente hoog op de lijst met sterke 

krimp. Wat gaan we doen? Het beleid wordt op het gemeen-

tehuis uitgedacht en we lezen in de krant wat de gemeente 

wil. Het zou mooi zijn als de gemeente hier zegt: willen jullie 

meedenken over een visiestuk voor dit gebied?’ 
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Alles op gebied van smering!

 

www.petersolie.nl

www.innoself.nl  

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

Janssen Hummelo
Mijn buurt, mijn SparDorpsstraat 20, Hummelo Tel. 0314-381281

Kom op 17 december in onze winkel alvast
sfeerproeven voor kerst

• met diverse proeverijen en live-muziek •

WARENHUIS

Véél winkels onder één dak

Markt7•Doesburg•www.staarinkwarenhuis.nl

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

Fijne Feestdagen
• groente, fruit &
 streekproducten
• mooie kerstbomen
• leuke & lekkere cadeaus

 

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

 

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
Reparatie

Onderhoud en schadeherstel
APK keuringsstation

Airco service
Total tankstation
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Dorpsraad Keppel 

Opgericht in

Aantal leden

Contributie

Communicatie

Werkgebied en 

inwoners

Cijfers

Houdt zich

momenteel

bezig met 

Dorpsraad Drempt

Opgericht in

Aantal leden

Contributie

Communicatie

Werkgebied en 

inwoners

Cijfers

Houdt zich

momenteel

bezig met 

Dorpsraad Hummelo

Opgericht in

Aantal leden

Contributie

Communicatie

Werkgebied en 

inwoners

Cijfers

Houdt zich

momenteel

bezig met 

2010

120

5 euro per jaar

Internet:  www.inkeppel.nl

  (De website is een podium 

voor alle activiteiten in Keppel)

Facebook: 436 volgers

Twitter: 189 volgers

Hoog-Keppel (495), Laag-Keppel (470), 

Eldrik (80)

7,5 voor betrokkenheid van de bevolking

6 voor relatie met de gemeente

-  Hessenhal: de sporthal wordt sinds 1 

januari 2016 door bewoners beheerd. 

Onderhoud, beheer en exploitatie zijn een 

doorlopend onderwerp.     

-  Hessenbad: het zwembad is onderdeel 

van Stichting Zonnewater maar is ook 

belangrijk voor Drempt, Hummelo en 

Keppel. Wat gebeurt er de komende jaren 

mee?

-  Toerisme: ontwikkeling van de poort van 

Laag-Keppel, een entree en beperkte ge-

biedsontwikkeling bij de Oude IJsselbrug. 

2010

90

5 euro per jaar

Internet: www.dorpsraaddrempt.nl

Facebook: n.v.t.

Twitter: n.v.t.

Voor-Drempt (1030), Achter-Drempt (330), 

buitengebied (440)

6 voor betrokkenheid van de bevolking

8 voor relatie met de gemeente

-  Reconstructie wegen en openbaar groen 

in Voor-Drempt. Dorpsraad is betrokken 

bij het overleg van de gemeente. 

-  Slibdepot Drempt. Met Waterschap Rijn 

en IJssel wordt gesproken over wandel-

paden om het gebied en een pad richting 

Doesburg.

2010

170

5 euro per jaar

Internet:  www.hummelo.nl (De website 

is een podium voor alle activi-

teiten in Hummelo)

Facebook: 710 volgers

Twitter: 209 volgers

Hummelo (1600)

7 voor betrokkenheid van de bevolking

7 voor relatie met de gemeente

-  Huiskamer van Hummelo: ontwikkeling 

van de Dorpsstraat tussen De Gouden 

Karper en het pleintje bij FF naar Steef. Er 

komen bankjes, een podium voor optre-

dens en een informatiepunt.

-  Nieuw dorpsplan: Bewoners zijn gevraagd 

mee te denken over zaken die nog gere-

geld moeten worden. Er wordt gedacht 

aan een klimbos voor kinderen en een 

wandelpad voor ouderen.

Dorpsraad Drempt - Bert Gudden en Bennie Hakvoort

Dorpsraad Keppel - Menno Meester en Johannes Arets

Dorpsraad Hummelo - Elly Smeitink, Martine Rexwinkel, Theo Lucassen
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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

 •  FF naar Steef Darts Masters, dartavond bij FF naar Steef, 

20.00-23.00 uur
vr 16 •  Kerstmarkt in Hummelo, in en rond de kerk van 11.00-17.00 

uur, in de Dorpsstraat van 15.00-21.30 uur 

 •  Oliebollenactie muziekvereniging De Eendracht Hummelo, 

huis-aan-huisverkoop vanaf 18.00 uur

za 17 •  Vervolg oliebollenactie muziekvereniging De Eendracht  

Hummelo, huis-aan-huisverkoop vanaf 9.30 uur

 •  Vervolg kerstmarkt Hummelo, in en rond de kerk van 11.00-

16.00 uur, in de Dorpsstraat van 11.00-17.00 uur 

 •  Tien over rood (biljarten), Café De Gouden Druif, Zomerweg 

28, Achter-Drempt, vanaf 14.00 uur

 •  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
 •  Kerstconcert De Eendracht met samenzang en gastoptreden 

van pianiste Faya Farrakhova, kerk Hummelo, 19.30 uur

ma 19 •  Kerstviering Vrouwengroep Drempt, pastoriezaal Voor-

Drempt, aanvang 17.30 uur

wo 21 •  Kerstmiddag Club 60+,  verzorgd door eigen leden en met 

medewerking van muzikanten van De Eendracht en Olden-

Keppel. Zaal FF naar Steef in Hummelo, 14.00 uur

 •  Open Tafel biedt deze maand een gezellig kerstdiner, 

Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur  

 •  De jaarlijkse kerstmarkt op de Van Panhuysbrink in Hoog-

Keppel, met kramen, muziek en een kunstveiling, 18.00-

20.00 uur
do 22 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, vanaf 

9.00 uur
vr 23 •  Oliebull-darttoernooi, bij FF naar Steef, aanvang 19.30 uur

za 24 •  Kinderkerk Hummelo, kerstviering met o.a. vertoning van de 

zelfgemaakte Hummelose kerstfi lm, aanvang 19.15 uur

za 31 •  Het traditionele carbidschieten bij de Greff elinkallee in 

Hummelo, startschot om 11.00 uur

zo 1 •  Het traditionele nieuwjaarsconcert in de dorpskerk van 

Hummelo, dit jaar met het Amatis Piano Trio, aanvang 15.30 

uur, kerk open om 15.00 uur

wo 4 •  Kinderfi lmhuis Hummelo met De Piraten! Alle Buitenbeentjes 

aan Dek, dorpshuis De Ruimte, aanvang 14.30 uur. Zaal open 

14.15 uur
do 5 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, vanaf 

9.00 uur
 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, dorpshuis Voor-Drempt, 

14.00-15.00 uur
 •  Nieuwjaarsbijeenkomst Vrouwen van Nu, Wapen Van 

Heeckeren te Hummelo, aanvang 16.00 uur 

zo 8 •  Kinderkerk in de dorpskerk Hummelo, 10.00 uur

 •  Nieuwjaarsquiz en -receptie HC’03, ‘t Hessenhuus Achter-

Drempt, aanvang 13.30 uur

 •  Nieuwjaarsborrel Stichting Hessenhal i.s.m. Dorpsraad Keppel 

en Eldrik in sportcafé De Heerlykheyd, 15.00-18.00 uur

wo 11 •  Maaltijd voor alleengaanden, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-

19.00 uur 
vr 13 •  Koffi  emorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en 

Oldenkeppel, Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

 •  Filmhuis Hummelo vertoont Inception, dorpshuis De Ruimte, 

aanvang 20.30 uur. Zaal open 20.00 uur

zo 15 •  Vlooienmarkt, Hessenhal Hoog-Keppel, 10.00-17.00 uur

 •  Vervolg HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark

  ’t Doornslag, Achter-Drempt, 20.00 uur

 •  Alex Wiegmink Memorial, start om 8.30 uur vanaf de 

parkeerplaats Elsberg Schaapsallee (omgeving Burgemeester 

Bloemersweg, Rheden)

do 19 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, vanaf 

9.00 uur
 •  Dameskrans Hummelo, jaarvergadering met aansluitend 

bingo, dorpshuis De Ruimte, 14.00-16.00 uur

vr 20 •  FF naar Steef Darts Masters, dartavond bij FF naar Steef, 20.00-

23.00 uur
za 21 •  Club 60+, gezellige middag met een optreden van het duo 

Turbo Toos en Super Stien, Dorpshuis Voor-Drempt,  14.00 uur

 •  Darttoernooi HC’03, ‘t Hessenhuus Achter-Drempt, aanvang 

13.30 uur
zo 22 •  Kinderkerk in de dorpskerk Hummelo, 10.00 uur

di 24 •  Jaarvergadering Vrouwen van Nu met na het zakelijk gedeelte 

de Mobiele edelsmid, De Gouden Karper aanvang 19.45 uur

wo 25 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur 

vr 27 •  Lampionnenoptocht georganiseerd door het Oranjecomité 

Drempt. Verzamelen om 18.45 uur bij het Dorpshuis Voor-

Drempt, vertrek om 19.00 uur 

za 28 •  Optreden Saints ‘n Sinners (v/h Hike), Dorpshuis Voor-Drempt, 

20.30-00.30 uur. Zaal open vanaf 20.00 uur 

zo 29 •  Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en 

Oldenkeppel, ’t Kerkhuis in Hoog-Keppel, vanaf 16.00 uur

do 2 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, vanaf 

9.00 uur
 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, Dorpshuis Voor-Drempt, 

14.00-15.00 uur
vr 3 •  De Kunstbus, georganiseerd door Stichting Welzijn DH&K en 

Steenderen, rijdt naar Amphion voor de show Nu! van Mini & 

Maxi, aanvang 20.00 uur  

 •  FF naar Steef Darts Masters, dartavond bij FF naar Steef, 

20.00-23.00 uur
 •  Filmhuis Hummelo vertoont 12 Years a Slave, dorpshuis De 

Ruimte, aanvang 20.30 uur. Zaal open 20.00 uur

Het uitzicht vanaf het Stadshotel is uniek en de zonsopkomst en zonsondergang zijn geweldig. Bovendien rijden er 
hier geen auto’s maar is er altijd bedrijvigheid op het water’, vertelt eigenaar Joost Smeltink over de bijzondere locatie 
aan de IJssel. Stadshotel Doesburg met 24 kamers en een groot restaurant is sinds maart 2016 de plek waar het 
echtpaar Joost en Rian Smeltink en Joosts zus Irene zeven dagen per week aanwezig zijn om hun gasten te voorzien 
van lekker eten en drinken en een prettig verblijf. ‘Het Stadshotel is er voor iedereen. Voor Doesburgers om lekker een 
hapje te eten, voor toeristen en zakenreizigers om hier te overnachten en voor vrienden om even te borrelen en bij te 
praten’, legt Joost Smeltink uit.
Samen met de nieuwe chefkok Alex Peters, voorheen werkzaam bij Hotel Villa Ruimzicht, hebben Joost en Rian de 
menukaart aangepast op het brede publiek waar ze zich op richten. ‘We willen iedereen laten kennis maken met 
ons restaurant en daarom houden we de prijzen laag. Onze keukenbrigade staat garant voor heerlijke en altijd vers 
bereide gerechten die passen bij het seizoen.’ 
Op het water genieten met een hapje en een drankje behoort ook tot de mogelijkheden. Stadshotel Doesburg is net 
als Villa Veertien in Dieren de opstapplaats voor gezelschappen die een vaartocht wensen over de IJssel. De IJssel-
sloep pendelt tussen beide horecagelegenheden en is een originele activiteit met vrienden of familie of als aange-
name onderbreking van een zakelijke bijeenkomst.

Stadshotel Doesburg,
heerlijk vertoeven voor iedereen 

In Dieren runden Joost en Rian Smeltink met veel enthousiasme 
Villa Veertien maar ze hadden de drive om daarnaast ook een 
traditionele horecagelegenheid te beginnen. Sinds dit voorjaar zijn 
ze de drijvende krachten achter Stadshotel Doesburg en stellen ze 
alles in het werk om hun gasten een aangenaam en ontspannen 
verblijf te bezorgen.

Stadshotel Doesburg
Contre Escarpe 32
6981 BW Doesburg
T 0313 -745 888
E info@stadshoteldoesburg.nl
I www.stadshoteldoesburg.nl

advertorial
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Samenstelling: Marian Oosterink

Foto’s: Archief en Ruben Lijzenga

VARIA
Gezocht: nieuwe redactie voor de 

Activiteitenkalender
Raadpleegt u de Activiteitenkalender die ieder kwartaal in 

De Hessencombinatie staat? Leest u wekelijks in Contact de 

agenda Wat is er te doen in Drempt, Hummelo en Keppel? Zo 

ja, dan hopen we uw interesse te wekken voor deze oproep. 

Met dit 25e nummer van De Hessencombinatie gaat de 

zevende jaargang in van ons ‘eigen glossy’, een uitgave 

van HC’03 voor de inwoners van de voormalige gemeente 

Hummelo en Keppel en gemaakt door enthousiaste 

dorpsgenoten. In Drempt, Hummelo en Keppel is nog altijd 

sprake van een sterke onderlinge verbondenheid, met 

mooie tradities, een rijk verenigingsleven en bijzondere 

initiatieven. Een gemeenschap kan niet zonder een gevoel 

van verbondenheid en dat creëer, onderhoud en versterk 

je met een goede informatievoorziening. Bekend zijn met 

elkaars activiteiten, elkaar daarover informeren en die zo 

mogelijk op elkaar af te stemmen is van groot belang voor 

het verenigingsleven in ons woongebied.

Ieder kwartaal worden verenigingen en organisaties 

aangeschreven en opgeroepen om kopij in te sturen 

voor de Activiteitenkalender, die u in iedere uitgave van 

De Hessencombinatie op de laatste pagina’s aantreft. 

De verzamelde items worden vervolgens gebruikt om 

er korte aankondigingen van te maken voor de agenda 

‘Wat is er te doen in DHK’ – wekelijks te vinden in 

Contact, editie Bronckhorst Zuid. Daarnaast komt een 

selectie van activiteiten en evenementen in de digitale 

Achterhoekagenda(.nl) te staan en op de website van 

Hummelo.nl. Ook andere plaatselijke websites nemen de 

gegevens over. Alle reden dus om met elkaar van deze 

kosteloze publicatiemogelijkheden en informatieverspreiding 

te profi teren.

Gedurende acht jaar heeft Josée Postmaa met veel plezier 

dit verzamel- en redactiewerk op zich genomen. Nu vindt 

zij het tijd worden om deze taken per 1 april 2017 over te 

dragen aan een enthousiaste en betrokken medebewoner. 

Wie voelt zich uitgedaagd? Josée is graag bereid om diegene 

in te werken, zodat deze belangrijke informatievoorziening 

zonder al te veel haperingen van de een op de ander 

overgaat en deze voor de inwoners beschikbaar blijft. Wacht 

dus niet te lang met reageren. Voor nadere informatie kunt u 

Josée bereiken via telefoonnummer (0314) 382533 of via het 

emailadres: watisertedoenindhk@gmail.com.

Musical Zanglust later op de planken
De uitvoering van de jubileummusical ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van Zanglust in Drempt wordt verschoven. 

De musical ‘Ware schoonheid zit van binnen’ wordt op vrijdagavond 17, zaterdagavond 18 en zondagmiddag 19 februari 2017 

uitgevoerd in het Dorpshuis. De vereniging wijkt uit naar andere data door ziekte van een van de spelers. De voorverkoop en 

reserveringen lopen gewoon door via 0314-653853, info@zanglustdrempt.nl of via de website www.zanglustdrempt.nl.

Activiteitenkalender Drempt,
Hummelo en Keppel t/m april 2017

Aanvullingen en wijzigingen kunnen worden doorgegeven via het e-mailadres watisertedoenindhk@gmail.com.

Voor het maartnummer van De Hessencombinatie kan dit tot uiterlijk 6 februari 2017.

december 2016

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

 •  FF naar Steef Darts Masters, dartavond bij FF naar Steef, 

20.00-23.00 uur
vr 16 •  Kerstmarkt in Hummelo, in en rond de kerk van 11.00-17.00 

uur, in de Dorpsstraat van 15.00-21.30 uur 

 •  Oliebollenactie muziekvereniging De Eendracht Hummelo, 

huis-aan-huisverkoop vanaf 18.00 uur

za 17 •  Vervolg oliebollenactie muziekvereniging De Eendracht  

Hummelo, huis-aan-huisverkoop vanaf 9.30 uur

 •  Vervolg kerstmarkt Hummelo, in en rond de kerk van 11.00-

16.00 uur, in de Dorpsstraat van 11.00-17.00 uur 

 •  Tien over rood (biljarten), Café De Gouden Druif, Zomerweg 

28, Achter-Drempt, vanaf 14.00 uur

 •  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
 •  Kerstconcert De Eendracht met samenzang en gastoptreden 

van pianiste Faya Farrakhova, kerk Hummelo, 19.30 uur

ma 19 •  Kerstviering Vrouwengroep Drempt, pastoriezaal Voor-

Drempt, aanvang 17.30 uur

wo 21 •  Kerstmiddag Club 60+,  verzorgd door eigen leden en met 

medewerking van muzikanten van De Eendracht en Olden-

Keppel. Zaal FF naar Steef in Hummelo, 14.00 uur

 •  Open Tafel biedt deze maand een gezellig kerstdiner, 

Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur  

 •  De jaarlijkse kerstmarkt op de Van Panhuysbrink in Hoog-

Keppel, met kramen, muziek en een kunstveiling, 18.00-

20.00 uur
do 22 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, vanaf 

9.00 uur
vr 23 •  Oliebull-darttoernooi, bij FF naar Steef, aanvang 19.30 uur

za 24 •  Kinderkerk Hummelo, kerstviering met o.a. vertoning van de 

zelfgemaakte Hummelose kerstfi lm, aanvang 19.15 uur

za 31 •  Het traditionele carbidschieten bij de Greff elinkallee in 

Hummelo, startschot om 11.00 uur

zo 1 •  Het traditionele nieuwjaarsconcert in de dorpskerk van 

Hummelo, dit jaar met het Amatis Piano Trio, aanvang 15.30 

uur, kerk open om 15.00 uur

wo 4 •  Kinderfi lmhuis Hummelo met De Piraten! Alle Buitenbeentjes 

aan Dek, dorpshuis De Ruimte, aanvang 14.30 uur. Zaal open 

14.15 uur
do 5 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, vanaf 

9.00 uur
 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, dorpshuis Voor-Drempt, 

14.00-15.00 uur
 •  Nieuwjaarsbijeenkomst Vrouwen van Nu, Wapen Van 

Heeckeren te Hummelo, aanvang 16.00 uur 

zo 8 •  Kinderkerk in de dorpskerk Hummelo, 10.00 uur

 •  Nieuwjaarsquiz en -receptie HC’03, ‘t Hessenhuus Achter-

Drempt, aanvang 13.30 uur

 •  Nieuwjaarsborrel Stichting Hessenhal i.s.m. Dorpsraad Keppel 

en Eldrik in sportcafé De Heerlykheyd, 15.00-18.00 uur

wo 11 •  Maaltijd voor alleengaanden, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-

19.00 uur 
vr 13 •  Koffi  emorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en 

Oldenkeppel, Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

 •  Filmhuis Hummelo vertoont Inception, dorpshuis De Ruimte, 

aanvang 20.30 uur. Zaal open 20.00 uur

zo 15 •  Vlooienmarkt, Hessenhal Hoog-Keppel, 10.00-17.00 uur

 •  Vervolg HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark

  ’t Doornslag, Achter-Drempt, 20.00 uur

 •  Alex Wiegmink Memorial, start om 8.30 uur vanaf de 

parkeerplaats Elsberg Schaapsallee (omgeving Burgemeester 

Bloemersweg, Rheden)

do 19 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, vanaf 

9.00 uur
 •  Dameskrans Hummelo, jaarvergadering met aansluitend 

bingo, dorpshuis De Ruimte, 14.00-16.00 uur

vr 20 •  FF naar Steef Darts Masters, dartavond bij FF naar Steef, 20.00-

23.00 uur
za 21 •  Club 60+, gezellige middag met een optreden van het duo 

Turbo Toos en Super Stien, Dorpshuis Voor-Drempt,  14.00 uur

 •  Darttoernooi HC’03, ‘t Hessenhuus Achter-Drempt, aanvang 

13.30 uur
zo 22 •  Kinderkerk in de dorpskerk Hummelo, 10.00 uur

di 24 •  Jaarvergadering Vrouwen van Nu met na het zakelijk gedeelte 

de Mobiele edelsmid, De Gouden Karper aanvang 19.45 uur

wo 25 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur 

vr 27 •  Lampionnenoptocht georganiseerd door het Oranjecomité 

Drempt. Verzamelen om 18.45 uur bij het Dorpshuis Voor-

Drempt, vertrek om 19.00 uur 

za 28 •  Optreden Saints ‘n Sinners (v/h Hike), Dorpshuis Voor-Drempt, 

20.30-00.30 uur. Zaal open vanaf 20.00 uur 

zo 29 •  Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en 

Oldenkeppel, ’t Kerkhuis in Hoog-Keppel, vanaf 16.00 uur

do 2 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, vanaf 

9.00 uur
 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, Dorpshuis Voor-Drempt, 

14.00-15.00 uur
vr 3 •  De Kunstbus, georganiseerd door Stichting Welzijn DH&K en 

Steenderen, rijdt naar Amphion voor de show Nu! van Mini & 

Maxi, aanvang 20.00 uur  

 •  FF naar Steef Darts Masters, dartavond bij FF naar Steef, 

20.00-23.00 uur
 •  Filmhuis Hummelo vertoont 12 Years a Slave, dorpshuis De 

Ruimte, aanvang 20.30 uur. Zaal open 20.00 uur

Samenstelling:  Josée Postmaa
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Dag en nacht bereikbaar via tel. 0313-474909
Het maakt niet uit of en waar u verzekerd bent.

Rouwcentrum:  Meipoortstraat 74, Doesburg

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

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

Installatiebedrijf T&I

Keijenborgseweg 30

7021 LW Zelhem

T (0314) 641 717

E info@installatiebedrijfti.nl

I www.installatiebedrijfti.nl

observatie camera’s

poortaandrijvingen

intercominstallaties

alarminstallaties

Slim 
bekeken!

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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HC’03 wil starten met wandelvoetbal 
HC’03 heeft plannen om te starten met wandelvoetbal. De van oorsprong Engelse voetbalvorm is speciaal bedacht voor 

50-plussers die vanwege hun fysieke beperkingen niet aan het traditionele voetbal kunnen deelnemen en wel graag de sport 

willen beoefenen. Belangstellenden kunnen zich melden bij de club en bij voldoende animo wordt er een team opgericht.

Het lijkt de omgekeerde wereld dat kleinkinderen hun opa langs de lijn aanmoedigen maar het kan bij wandelvoetbal. 

Walking football is een paar jaar geleden overgewaaid uit Engeland en wordt ook in Nederland steeds populairder. De sport 

is bedoeld voor oud-voetballers en andere actieve senioren die op een aangename en verantwoorde manier een teamsport 

willen beoefenen. Bij deze vorm van voetbal wordt er in een wedstrijd van 15 minuten op een klein veld gespeeld met kleine 

doelen zonder keepers. De spelers mogen niet rennen, geen slidings maken en de bal mag niet boven heuphoogte komen 

maar het is nog steeds de bedoeling om zo vaak mogelijk te scoren. Bij deze rustige vorm van bewegen komt het dus echt aan 

op techniek en tactiek. Wandelvoetbal maakt het mogelijk om een leven lang te blijven genieten van voetbal.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Annemieke Bloemers, secretaris van de club, via hc-03@hc-03.nl of via 

telefoonnummer 06- 255 819 69.

Ronald Pelgrom wint Agrafiek Award
Nadat Ronald Pelgrom uit Hummelo 

vorig jaar de Publieksprijs Agrarisch 

Ondernemer 2015 had gewonnen, 

valt hij nu wederom in de prijzen. 

IJsboerderij de Steenoven is winnaar 

van de Agrafiek Award 2016 in de ca-

tegorie Melkvee. Deze award beloont 

agrarische ondernemers voor hun 

innovatieve en duurzame onderne-

merschap. Volgens de jury scoort het 

melkveebedrijf van Ronald Pelgrom 

excellent wat betreft sociale en maat-

schappelijke betrokkenheid. Tevens 

sleepte hij, weliswaar met miniem 

verschil met de andere twee finalisten, 

ook de publieksprijs in de wacht. De 

jury roemt de bezoekmogelijkheden 

van het melkveebedrijf en de ijsmake-

rij, het open karakter is daarmee ‘een 

voorbeeld voor de sector.’
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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

 •  FF naar Steef Darts Masters, dartavond bij FF naar Steef, 

20.00-23.00 uur
vr 16 •  Kerstmarkt in Hummelo, in en rond de kerk van 11.00-17.00 

uur, in de Dorpsstraat van 15.00-21.30 uur 

 •  Oliebollenactie muziekvereniging De Eendracht Hummelo, 

huis-aan-huisverkoop vanaf 18.00 uur

za 17 •  Vervolg oliebollenactie muziekvereniging De Eendracht  

Hummelo, huis-aan-huisverkoop vanaf 9.30 uur

 •  Vervolg kerstmarkt Hummelo, in en rond de kerk van 11.00-

16.00 uur, in de Dorpsstraat van 11.00-17.00 uur 

 •  Tien over rood (biljarten), Café De Gouden Druif, Zomerweg 

28, Achter-Drempt, vanaf 14.00 uur

 •  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
 •  Kerstconcert De Eendracht met samenzang en gastoptreden 

van pianiste Faya Farrakhova, kerk Hummelo, 19.30 uur

ma 19 •  Kerstviering Vrouwengroep Drempt, pastoriezaal Voor-

Drempt, aanvang 17.30 uur

wo 21 •  Kerstmiddag Club 60+,  verzorgd door eigen leden en met 

medewerking van muzikanten van De Eendracht en Olden-

Keppel. Zaal FF naar Steef in Hummelo, 14.00 uur

 •  Open Tafel biedt deze maand een gezellig kerstdiner, 

Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur  

 •  De jaarlijkse kerstmarkt op de Van Panhuysbrink in Hoog-

Keppel, met kramen, muziek en een kunstveiling, 18.00-

20.00 uur
do 22 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, vanaf 

9.00 uur
vr 23 •  Oliebull-darttoernooi, bij FF naar Steef, aanvang 19.30 uur

za 24 •  Kinderkerk Hummelo, kerstviering met o.a. vertoning van de 

zelfgemaakte Hummelose kerstfi lm, aanvang 19.15 uur

za 31 •  Het traditionele carbidschieten bij de Greff elinkallee in 

Hummelo, startschot om 11.00 uur

zo 1 •  Het traditionele nieuwjaarsconcert in de dorpskerk van 

Hummelo, dit jaar met het Amatis Piano Trio, aanvang 15.30 

uur, kerk open om 15.00 uur

wo 4 •  Kinderfi lmhuis Hummelo met De Piraten! Alle Buitenbeentjes 

aan Dek, dorpshuis De Ruimte, aanvang 14.30 uur. Zaal open 

14.15 uur
do 5 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, vanaf 

9.00 uur
 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, dorpshuis Voor-Drempt, 

14.00-15.00 uur
 •  Nieuwjaarsbijeenkomst Vrouwen van Nu, Wapen Van 

Heeckeren te Hummelo, aanvang 16.00 uur 

zo 8 •  Kinderkerk in de dorpskerk Hummelo, 10.00 uur

 •  Nieuwjaarsquiz en -receptie HC’03, ‘t Hessenhuus Achter-

Drempt, aanvang 13.30 uur

 •  Nieuwjaarsborrel Stichting Hessenhal i.s.m. Dorpsraad Keppel 

en Eldrik in sportcafé De Heerlykheyd, 15.00-18.00 uur

wo 11 •  Maaltijd voor alleengaanden, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-

19.00 uur 
vr 13 •  Koffi  emorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en 

Oldenkeppel, Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

 •  Filmhuis Hummelo vertoont Inception, dorpshuis De Ruimte, 

aanvang 20.30 uur. Zaal open 20.00 uur

zo 15 •  Vlooienmarkt, Hessenhal Hoog-Keppel, 10.00-17.00 uur

 •  Vervolg HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark

  ’t Doornslag, Achter-Drempt, 20.00 uur

 •  Alex Wiegmink Memorial, start om 8.30 uur vanaf de 

parkeerplaats Elsberg Schaapsallee (omgeving Burgemeester 

Bloemersweg, Rheden)

do 19 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, vanaf 

9.00 uur
 •  Dameskrans Hummelo, jaarvergadering met aansluitend 

bingo, dorpshuis De Ruimte, 14.00-16.00 uur

vr 20 •  FF naar Steef Darts Masters, dartavond bij FF naar Steef, 20.00-

23.00 uur
za 21 •  Club 60+, gezellige middag met een optreden van het duo 

Turbo Toos en Super Stien, Dorpshuis Voor-Drempt,  14.00 uur

 •  Darttoernooi HC’03, ‘t Hessenhuus Achter-Drempt, aanvang 

13.30 uur
zo 22 •  Kinderkerk in de dorpskerk Hummelo, 10.00 uur

di 24 •  Jaarvergadering Vrouwen van Nu met na het zakelijk gedeelte 

de Mobiele edelsmid, De Gouden Karper aanvang 19.45 uur

wo 25 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur 

vr 27 •  Lampionnenoptocht georganiseerd door het Oranjecomité 

Drempt. Verzamelen om 18.45 uur bij het Dorpshuis Voor-

Drempt, vertrek om 19.00 uur 

za 28 •  Optreden Saints ‘n Sinners (v/h Hike), Dorpshuis Voor-Drempt, 

20.30-00.30 uur. Zaal open vanaf 20.00 uur 

zo 29 •  Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en 

Oldenkeppel, ’t Kerkhuis in Hoog-Keppel, vanaf 16.00 uur

do 2 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, vanaf 

9.00 uur
 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, Dorpshuis Voor-Drempt, 

14.00-15.00 uur
vr 3 •  De Kunstbus, georganiseerd door Stichting Welzijn DH&K en 

Steenderen, rijdt naar Amphion voor de show Nu! van Mini & 

Maxi, aanvang 20.00 uur  

 •  FF naar Steef Darts Masters, dartavond bij FF naar Steef, 

20.00-23.00 uur
 •  Filmhuis Hummelo vertoont 12 Years a Slave, dorpshuis De 

Ruimte, aanvang 20.30 uur. Zaal open 20.00 uur

SONNEVELD ADMINISTRATIE-
EN BELASTINGADVIESBUREAU

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

Kerkstraat 4a                                                                                                                             

6996 AH  Drempt

T 0313 48 40 99                                                           

Jaarrekeningen  +  Analyse

Loonadministraties     Belastingadviezen

Bedrijfsadministraties     Belastingaangiften        

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

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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Activiteitenkalender Drempt,
Hummelo en Keppel t/m april 2017

Aanvullingen en wijzigingen kunnen worden doorgegeven via het e-mailadres watisertedoenindhk@gmail.com.

Voor het maartnummer van De Hessencombinatie kan dit tot uiterlijk 6 februari 2017.

december 2016

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

 •  FF naar Steef Darts Masters, dartavond bij FF naar Steef, 

20.00-23.00 uur
vr 16 •  Kerstmarkt in Hummelo, in en rond de kerk van 11.00-17.00 

uur, in de Dorpsstraat van 15.00-21.30 uur 

 •  Oliebollenactie muziekvereniging De Eendracht Hummelo, 

huis-aan-huisverkoop vanaf 18.00 uur

za 17 •  Vervolg oliebollenactie muziekvereniging De Eendracht  

Hummelo, huis-aan-huisverkoop vanaf 9.30 uur

 •  Vervolg kerstmarkt Hummelo, in en rond de kerk van 11.00-

16.00 uur, in de Dorpsstraat van 11.00-17.00 uur 

 •  Tien over rood (biljarten), Café De Gouden Druif, Zomerweg 

28, Achter-Drempt, vanaf 14.00 uur

 •  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
 •  Kerstconcert De Eendracht met samenzang en gastoptreden 

van pianiste Faya Farrakhova, kerk Hummelo, 19.30 uur

ma 19 •  Kerstviering Vrouwengroep Drempt, pastoriezaal Voor-

Drempt, aanvang 17.30 uur

wo 21 •  Kerstmiddag Club 60+,  verzorgd door eigen leden en met 

medewerking van muzikanten van De Eendracht en Olden-

Keppel. Zaal FF naar Steef in Hummelo, 14.00 uur

 •  Open Tafel biedt deze maand een gezellig kerstdiner, 

Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur  

 •  De jaarlijkse kerstmarkt op de Van Panhuysbrink in Hoog-

Keppel, met kramen, muziek en een kunstveiling, 18.00-

20.00 uur
do 22 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, vanaf 

9.00 uur
vr 23 •  Oliebull-darttoernooi, bij FF naar Steef, aanvang 19.30 uur

za 24 •  Kinderkerk Hummelo, kerstviering met o.a. vertoning van de 

zelfgemaakte Hummelose kerstfi lm, aanvang 19.15 uur

za 31 •  Het traditionele carbidschieten bij de Greff elinkallee in 

Hummelo, startschot om 11.00 uur

januari 2017

zo 1 •  Het traditionele nieuwjaarsconcert in de dorpskerk van 

Hummelo, dit jaar met het Amatis Piano Trio, aanvang 15.30 

uur, kerk open om 15.00 uur

wo 4 •  Kinderfi lmhuis Hummelo met De Piraten! Alle Buitenbeentjes 

aan Dek, dorpshuis De Ruimte, aanvang 14.30 uur. Zaal open 

14.15 uur
do 5 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, vanaf 

9.00 uur
 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, dorpshuis Voor-Drempt, 

14.00-15.00 uur
 •  Nieuwjaarsbijeenkomst Vrouwen van Nu, Wapen Van 

Heeckeren te Hummelo, aanvang 16.00 uur 

zo 8 •  Kinderkerk in de dorpskerk Hummelo, 10.00 uur

 •  Nieuwjaarsquiz en -receptie HC’03, ‘t Hessenhuus Achter-

Drempt, aanvang 13.30 uur

 •  Nieuwjaarsborrel Stichting Hessenhal i.s.m. Dorpsraad Keppel 

en Eldrik in sportcafé De Heerlykheyd, 15.00-18.00 uur

wo 11 •  Maaltijd voor alleengaanden, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-

19.00 uur 
vr 13 •  Koffi  emorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en 

Oldenkeppel, Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

 •  Filmhuis Hummelo vertoont Inception, dorpshuis De Ruimte, 

aanvang 20.30 uur. Zaal open 20.00 uur

zo 15 •  Vlooienmarkt, Hessenhal Hoog-Keppel, 10.00-17.00 uur

 •  Vervolg HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark

  ’t Doornslag, Achter-Drempt, 20.00 uur

 •  Alex Wiegmink Memorial, start om 8.30 uur vanaf de 

parkeerplaats Elsberg Schaapsallee (omgeving Burgemeester 

Bloemersweg, Rheden)

do 19 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, vanaf 

9.00 uur
 •  Dameskrans Hummelo, jaarvergadering met aansluitend 

bingo, dorpshuis De Ruimte, 14.00-16.00 uur

vr 20 •  FF naar Steef Darts Masters, dartavond bij FF naar Steef, 20.00-

23.00 uur
za 21 •  Club 60+, gezellige middag met een optreden van het duo 

Turbo Toos en Super Stien, Dorpshuis Voor-Drempt,  14.00 uur

 •  Darttoernooi HC’03, ‘t Hessenhuus Achter-Drempt, aanvang 

13.30 uur
zo 22 •  Kinderkerk in de dorpskerk Hummelo, 10.00 uur

di 24 •  Jaarvergadering Vrouwen van Nu met na het zakelijk gedeelte 

de Mobiele edelsmid, De Gouden Karper aanvang 19.45 uur

wo 25 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur 

vr 27 •  Lampionnenoptocht georganiseerd door het Oranjecomité 

Drempt. Verzamelen om 18.45 uur bij het Dorpshuis Voor-

Drempt, vertrek om 19.00 uur 

za 28 •  Optreden Saints ‘n Sinners (v/h Hike), Dorpshuis Voor-Drempt, 

20.30-00.30 uur. Zaal open vanaf 20.00 uur 

zo 29 •  Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en 

Oldenkeppel, ’t Kerkhuis in Hoog-Keppel, vanaf 16.00 uur

februari 2017

do 2 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, vanaf 

9.00 uur
 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, Dorpshuis Voor-Drempt, 

14.00-15.00 uur
vr 3 •  De Kunstbus, georganiseerd door Stichting Welzijn DH&K en 

Steenderen, rijdt naar Amphion voor de show Nu! van Mini & 

Maxi, aanvang 20.00 uur  

 •  FF naar Steef Darts Masters, dartavond bij FF naar Steef, 

20.00-23.00 uur
 •  Filmhuis Hummelo vertoont 12 Years a Slave, dorpshuis De 

Ruimte, aanvang 20.30 uur. Zaal open 20.00 uur

Samenstelling:  Josée Postmaa
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Activiteitenkalender vervolg

zo 5 •  Kinderkerk in de dorpskerk Hummelo, 10.00 uur

 •  Vervolg HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark

  ’t Doornslag, Achter-Drempt, 20.00 uur

wo 8 •  Maaltijd voor alleengaanden, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-

19.00 uur 
do 9 •  Ledenvergadering Dorpsraad Drempt, Dorpshuis Voor-

Drempt, 20.00 uur
vr 10 •  Koffi  emorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en 

Oldenkeppel, Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

di 14 •  Vrouwen van Nu, interactieve ‘moordavond’ met schrijfster 

NIcolet Steemers, De Gouden Karper, aanvang 19.45 uur 

do 16 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, vanaf 

9.00 uur
 •  Dameskrans Hummelo, ‘Dondersmooie dendrons en 

bliksemsschone bomen’, presentatie door dhr. G. Sterringa, 

dorpshuis De Ruimte, 14.00-16.00 uur

vr 17 •  FF naar Steef Darts Masters, dartavond bij FF naar Steef, 20.00-

23.00 uur
vr 17 en za 18 
 •  ‘Ware schoonheid zit van binnen’, musicalproductie van het 

jubilerende Zanglust, Dorpshuis Voor-Drempt, 19.30 uur 

zo 19 •  Kinderkerk in de dorpskerk Hummelo, 10.00 uur

 •  ‘Ware schoonheid zit van binnen’, musicalproductie van het 

jubilerende Zanglust, Dorpshuis Voor-Drempt, 14.00 uur 

wo 22 •  Club 60+, gezellige middag met een diapresentatie verzorgd 

door het IVN, Zaal FF naar Steef in Hummelo,  14.00 uur

 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur 

vr 24 t/m zo 26 
 •  Carnavalsviering cv De Blauwe Snep, Dorpshuis te Voor-

Drempt 
zo 26 •  ‘Lied van mijn vader’, Ernst de Corte zingt liedjes van zijn vader 

Jules de Corte, St. Joriskerk Voor-Drempt, aanvang 15.00 uur, 

kerk open 14.30 uur
 •  Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en 

Oldenkeppel, ’t Kerkhuis in Hoog-Keppel, vanaf 16.00 uur

maart 2017

do 2 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, vanaf 

9.00 uur
 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, Dorpshuis Voor-Drempt, 

14.00-15.00 uur
vr 3 •  Filmhuis Hummelo vertoont La Famille Bélier, dorpshuis De 

Ruimte, aanvang 20.30 uur. Zaal open 20.00 uur

zo 5 •  Vervolg HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark

  ’t Doornslag, Achter-Drempt, 20.00 uur

wo 8 •  Internationale vrouwendag, thema: Stop Geweld tegen 

vrouwen, met stichting huiselijk geweld Gelderland,

   De IJsselhoeve Doesburg, aanvang 19.45 uur 

 •  Maaltijd voor alleengaanden, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-

19.00 uur 
vr 10 •  Koffi  emorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en 

Oldenkeppel, Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

 •  FF naar Steef Darts Masters, dartavond bij FF naar Steef, 20.00-

23.00 uur
za 11 •  Erwtensoepmaaltijd in de huiskamer Stichting Welzijn DH&K, 

Hoog-Keppel, 17.30-20.00 uur

di 14 •  Jaarvergadering KBO, ‘t Hessenhuus te Achter-Drempt, 

aanvang 14.00 uur
do 16 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, vanaf 

9.00 uur
 •  Dameskrans Hummelo, echtpaar Van der Vlies vertelt over hun 

fi etstocht naar Rome, dorpshuis De Ruimte, 14.00-16.00 uur

vr 17 •  Koffi  emorgen diaconie Hummelo, dorpshuis De Ruimte te 

Hummelo, 10.00-12.00 uur

 za 18 •  Kinderkledingbeurs (voorjaars- en zomerkleding), Dorpshuis, 

Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

vr 24 •  Club 60+, gezellige middag met een optreden van Sax on Tour, 

Dorpshuis Voor-Drempt, 14.00 uur

za 25 •  Snoeihout en takken wegbrengen voor het paasvuur in 

Hummelo, 9.00-16.00 uur
 •  De Kunstbus, georganiseerd door Stichting Welzijn DH&K en 

Steenderen, rijdt naar Amphion voor het theaterconcert Solo 

van Hans Keuper, aanvang 20.30 uur 

 •  Hessenrit 2017, start vanaf 18.00 uur vanuit ‘t Hessenhuus, 

Achter-Drempt
zo 26 •  Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en 

Oldenkeppel, ’t Kerkhuis in Hoog-Keppel, vanaf 16.00 uur

wo 29 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur 

do 30 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, vanaf 

9.00 uur
vr 31 •  Tiener- en dameskledingbeurs Drempt, Rijksweg 27, 13.00-

19.30 uur

april 2017

za 1 •  Snoeihout en takken wegbrengen voor het paasvuur in 

Hummelo, 9.00-16.00 uur
zo 2 •  Slotdrive HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark 

’t Doornslag, Achter-Drempt, 20.00 uur

do 6 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, dorpshuis Voor-Drempt, 

14.00-15.00 uur
vr 7 •  FF naar Steef Darts Masters, dartavond bij FF naar Steef, 

20.00-23.00 uur
za 8 •  Snoeihout en takken wegbrengen voor het paasvuur in 

Hummelo, 9.00-16.00 uur
zo 9 •  Vlooienmarkt, Hessenhal Hoog-Keppel, 10.00-17.00 uur

 •  Palmpaasoptocht m.m.v. muziekvereniging De Eendracht. 

Vooraf eieren zoeken bij De Woordhof, 10.15 uur

ma 10 •  Open avond Vrouwen van Nu, thema: Hoe houd ik mijn 

hersenen gezond! De Gouden Karper, aanvang 19.45 uur

wo 12 •  Maaltijd voor alleengaanden, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-

19.00 uur 
do 13 •  Slotdrive Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar 

Steef, vanaf 9.00 uur
 •  Kunstwandelroute 2017 over landgoed Enghuizen met een 

offi  ciële opening bij De Gouden Karper, 14.00 uur

 •  De Kunstbus, georganiseerd door Stichting Welzijn DH&K en 

Steenderen, rijdt naar Amphion voor de show T-Splitsing van 

Tineke Schouten, aanvang 20.00 uur

 •  Witte Avond HC’03, ‘t Hessenhuus Achter-Drempt, aanvang 

21.30 uur 
vr 14 •  Koffi  emorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en 

Oldenkeppel, Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

za 15 •  Snoeihout en takken wegbrengen voor het paasvuur in 

Hummelo, 9.00-16.00 uur
zo 16 •  Paasvuur in Hummelo georganiseerd door rijvereniging 

Hummelo, terrein open vanaf 19.30 uur, aansteken om 20.30 

uur

ma 17 •  IVN-wandeling over landgoed Enghuizen, vertrek vanaf 

parkeerplaats De Gouden Karper, 14.00-16.00 uur

di 18 •  Dameskrans Hummelo, paasmaaltijd in dorpshuis De Ruimte, 

17.00-19.00 uur
vr 21 •  Schoolvoetbaltoernooi, groepen 5 t/m 8 basisscholen DHK, 

sportpark ’t Doornslag, Achter-Drempt

 •  FF naar Steef Darts Masters, dartavond bij FF naar Steef, 

20.00-23.00 uur
za 22 •  Club 60+, gezellige middag met een optreden van cabaret-

groep Hoe?Zo!, Zaal FF naar Steef in Hummelo, 14.00 uur

wo 26 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur 

do 27 •  Viering Koningsdag in Voor-Drempt, Hummelo en Hoog-

Keppel
za 29 •  Voorjaarsconcert Zanglust, Sint Joriskerk in Voor-Drempt, 

20.00-22.15 uur
zo 30 •  Kunstmarkt in het kader van de Kunstwandelroute, plein 

Dorpsstraat/Van Heeckerenweg Hummelo, 11.00-17.00 uur 

 •  Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en 

Oldenkeppel, ’t Kerkhuis in Hoog-Keppel, vanaf 16.00 uur
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zo 5 •  Kinderkerk in de dorpskerk Hummelo, 10.00 uur

 •  Vervolg HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark

  ’t Doornslag, Achter-Drempt, 20.00 uur

wo 8 •  Maaltijd voor alleengaanden, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-

19.00 uur 
do 9 •  Ledenvergadering Dorpsraad Drempt, Dorpshuis Voor-

Drempt, 20.00 uur
vr 10 •  Koffi  emorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en 

Oldenkeppel, Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

di 14 •  Vrouwen van Nu, interactieve ‘moordavond’ met schrijfster 

NIcolet Steemers, De Gouden Karper, aanvang 19.45 uur 

do 16 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, vanaf 

9.00 uur
 •  Dameskrans Hummelo, ‘Dondersmooie dendrons en 

bliksemsschone bomen’, presentatie door dhr. G. Sterringa, 

dorpshuis De Ruimte, 14.00-16.00 uur

vr 17 •  FF naar Steef Darts Masters, dartavond bij FF naar Steef, 20.00-

23.00 uur
vr 17 en za 18 
 •  ‘Ware schoonheid zit van binnen’, musicalproductie van het 

jubilerende Zanglust, Dorpshuis Voor-Drempt, 19.30 uur 

zo 19 •  Kinderkerk in de dorpskerk Hummelo, 10.00 uur

 •  ‘Ware schoonheid zit van binnen’, musicalproductie van het 

jubilerende Zanglust, Dorpshuis Voor-Drempt, 14.00 uur 

wo 22 •  Club 60+, gezellige middag met een diapresentatie verzorgd 

door het IVN, Zaal FF naar Steef in Hummelo,  14.00 uur

 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur 

vr 24 t/m zo 26 
 •  Carnavalsviering cv De Blauwe Snep, Dorpshuis te Voor-

Drempt 
zo 26 •  ‘Lied van mijn vader’, Ernst de Corte zingt liedjes van zijn vader 

Jules de Corte, St. Joriskerk Voor-Drempt, aanvang 15.00 uur, 

kerk open 14.30 uur
 •  Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en 

Oldenkeppel, ’t Kerkhuis in Hoog-Keppel, vanaf 16.00 uur

do 2 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, vanaf 

9.00 uur
 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, Dorpshuis Voor-Drempt, 

14.00-15.00 uur
vr 3 •  Filmhuis Hummelo vertoont La Famille Bélier, dorpshuis De 

Ruimte, aanvang 20.30 uur. Zaal open 20.00 uur

zo 5 •  Vervolg HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark

  ’t Doornslag, Achter-Drempt, 20.00 uur

wo 8 •  Internationale vrouwendag, thema: Stop Geweld tegen 

vrouwen, met stichting huiselijk geweld Gelderland,

   De IJsselhoeve Doesburg, aanvang 19.45 uur 

 •  Maaltijd voor alleengaanden, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-

19.00 uur 
vr 10 •  Koffi  emorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en 

Oldenkeppel, Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

 •  FF naar Steef Darts Masters, dartavond bij FF naar Steef, 20.00-

23.00 uur
za 11 •  Erwtensoepmaaltijd in de huiskamer Stichting Welzijn DH&K, 

Hoog-Keppel, 17.30-20.00 uur

di 14 •  Jaarvergadering KBO, ‘t Hessenhuus te Achter-Drempt, 

aanvang 14.00 uur
do 16 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, vanaf 

9.00 uur
 •  Dameskrans Hummelo, echtpaar Van der Vlies vertelt over hun 

fi etstocht naar Rome, dorpshuis De Ruimte, 14.00-16.00 uur

vr 17 •  Koffi  emorgen diaconie Hummelo, dorpshuis De Ruimte te 

Hummelo, 10.00-12.00 uur

 za 18 •  Kinderkledingbeurs (voorjaars- en zomerkleding), Dorpshuis, 

Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

vr 24 •  Club 60+, gezellige middag met een optreden van Sax on Tour, 

Dorpshuis Voor-Drempt, 14.00 uur

za 25 •  Snoeihout en takken wegbrengen voor het paasvuur in 

Hummelo, 9.00-16.00 uur
 •  De Kunstbus, georganiseerd door Stichting Welzijn DH&K en 

Steenderen, rijdt naar Amphion voor het theaterconcert Solo 

van Hans Keuper, aanvang 20.30 uur 

 •  Hessenrit 2017, start vanaf 18.00 uur vanuit ‘t Hessenhuus, 

Achter-Drempt
zo 26 •  Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en 

Oldenkeppel, ’t Kerkhuis in Hoog-Keppel, vanaf 16.00 uur

wo 29 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur 

do 30 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, vanaf 

9.00 uur
vr 31 •  Tiener- en dameskledingbeurs Drempt, Rijksweg 27, 13.00-

19.30 uur

za 1 •  Snoeihout en takken wegbrengen voor het paasvuur in 

Hummelo, 9.00-16.00 uur
zo 2 •  Slotdrive HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark 

’t Doornslag, Achter-Drempt, 20.00 uur

do 6 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, dorpshuis Voor-Drempt, 

14.00-15.00 uur
vr 7 •  FF naar Steef Darts Masters, dartavond bij FF naar Steef, 

20.00-23.00 uur
za 8 •  Snoeihout en takken wegbrengen voor het paasvuur in 

Hummelo, 9.00-16.00 uur
zo 9 •  Vlooienmarkt, Hessenhal Hoog-Keppel, 10.00-17.00 uur

 •  Palmpaasoptocht m.m.v. muziekvereniging De Eendracht. 

Vooraf eieren zoeken bij De Woordhof, 10.15 uur

ma 10 •  Open avond Vrouwen van Nu, thema: Hoe houd ik mijn 

hersenen gezond! De Gouden Karper, aanvang 19.45 uur

wo 12 •  Maaltijd voor alleengaanden, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-

19.00 uur 
do 13 •  Slotdrive Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar 

Steef, vanaf 9.00 uur
 •  Kunstwandelroute 2017 over landgoed Enghuizen met een 

offi  ciële opening bij De Gouden Karper, 14.00 uur

 •  De Kunstbus, georganiseerd door Stichting Welzijn DH&K en 

Steenderen, rijdt naar Amphion voor de show T-Splitsing van 

Tineke Schouten, aanvang 20.00 uur

 •  Witte Avond HC’03, ‘t Hessenhuus Achter-Drempt, aanvang 

21.30 uur 
vr 14 •  Koffi  emorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en 

Oldenkeppel, Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

za 15 •  Snoeihout en takken wegbrengen voor het paasvuur in 

Hummelo, 9.00-16.00 uur
zo 16 •  Paasvuur in Hummelo georganiseerd door rijvereniging 

Hummelo, terrein open vanaf 19.30 uur, aansteken om 20.30 

ma 17 •  IVN-wandeling over landgoed Enghuizen, vertrek vanaf 

parkeerplaats De Gouden Karper, 14.00-16.00 uur

di 18 •  Dameskrans Hummelo, paasmaaltijd in dorpshuis De Ruimte, 

17.00-19.00 uur
vr 21 •  Schoolvoetbaltoernooi, groepen 5 t/m 8 basisscholen DHK, 

sportpark ’t Doornslag, Achter-Drempt

 •  FF naar Steef Darts Masters, dartavond bij FF naar Steef, 

20.00-23.00 uur
za 22 •  Club 60+, gezellige middag met een optreden van cabaret-

groep Hoe?Zo!, Zaal FF naar Steef in Hummelo, 14.00 uur

wo 26 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur 

do 27 •  Viering Koningsdag in Voor-Drempt, Hummelo en Hoog-

Keppel
za 29 •  Voorjaarsconcert Zanglust, Sint Joriskerk in Voor-Drempt, 

20.00-22.15 uur
zo 30 •  Kunstmarkt in het kader van de Kunstwandelroute, plein 

Dorpsstraat/Van Heeckerenweg Hummelo, 11.00-17.00 uur 

 •  Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en 

Oldenkeppel, ’t Kerkhuis in Hoog-Keppel, vanaf 16.00 uur
DremptDICHTERBIJ

DAN U DENKT!

Apeldoorn
± 30 min

Arnhem
± 20 min

Doetinchem
± 10 min

Zutphen
± 20 min
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Broekstraat 1a – 6999 DE Hummelo 
Tel: 0314-38 18 42 –  info@pelgrom.nl www.pelgrom.nl 

PELGROM, uw land- en 
tuinbouwspecialist 
voor verkoop, onderhoud en reparatie...

we zijn o.a. 
dealer van:

B.V.
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