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Van de
redactie
De Achterhoekse dichter A.C.W. Staring publiceerde in de 19de
eeuw zijn beroemde Oogstlied. U kent het vast: ‘Sikkels blinken,
sikkels klinken, ruisend valt het graan’. En de liefhebbers van
poëzie kennen mogelijk ook de variant van de ons ontvallen
dichter drs. P. die het lied van Staring parodiërend voortzette
met de strofe: ‘en als je iemand weg ziet hinken, heeft hij ’t fout
gedaan.’
Het is dit jaar Staringjaar: Anthony Christiaan Winand Staring
werd 250 jaar geleden in Gendringen geboren en bewoonde
kasteel De Wildenborch bij Vorden. Op de tonen van zijn
lied kan de redactie meeneuriën dat het haar ook gelukt is
een gouden oogst aan artikelen en reportages te realiseren.
Wederom waren mensen uit onze kleine gemeenschap bereid
om in het vakantieseizoen de mouwen op te stropen en onze
vrijwillige reporters van hun verhaal te voorzien. Niemand is weg
gehinkeld en samen maakten zij er iets moois van.
De maand augustus draagt een tweede naam: de oogstmaand.
September kent ook een tweede naam: de herfstmaand. In onze
dorpsgemeenschappen wordt deze overgang van de volle zon
naar de beginnende herfst traditioneel op grootse wijze gevierd.
De redactie wenst u natuurlijk heel veel plezier bij de feesten die
naast een afsluiting een nieuw begin markeren.
De overgang van zomer naar herfst betekent dat het
arbeidsritme weer wordt opgepakt en de scholen weer
beginnen. De kicksen en andere sportattributen worden weer
te voorschijn gehaald om het nieuwe seizoen vorm te geven.
Kortom, het werk aan de volgende oogst is begonnen. Voor
andere sporten zoals het zwemmen in buitenwater zit het
seizoen erop. Vandaar dat we u in dit nummer een kijkje geven
bij onze dorpsgenoten die in het zomerseizoen een stevige tour
in het buitenwater niet hebben geschuwd.
We hopen dat u net zoveel plezier beleeft aan de verhalen
en reportages in ons septembernummer als de makers bij de
samenstelling ervan!
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Advertenties/Marketing:
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Abonnement
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Auteursrecht:
Overname van artikelen (of delen ervan) uit deze uitgave
is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke
toestemming van de uitgever. Dat geldt ook voor
vermenigvuldigen, kopiëren, publiceren op internet of
opslaan in een databank.
Dit magazine wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld.
Ten aanzien van de juistheid van de inhoud kan echter geen
aansprakelijkheid worden aanvaard.
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advertorial

Bert Evers Bloembinder,
online 24/7 bereikbaar
Een boeket bloemen, een bruidsboeket, rouwwerk samengesteld met bloemen naar eigen keuze, workshops passend bij het seizoen of bloemwerk voor bedrijven. Bert
Evers Bloembinder is al ruim tien jaar voor particulieren
en bedrijven in de regio een vertrouwd adres voor natuurlijke boeketten.
Bert Evers staat het liefst zelf in de winkel om zijn klanten te helpen. ‘Ik houd ervan
om met klanten een praatje te maken en ze ondertussen te helpen bij de keuze
van een boeket. Alle verhalen over geboorte, ziekte en dood passeren hier de
revue. Vooral bij rouwwerk spelen persoonlijke wensen een belangrijke rol. Het is
mooi om in zo’n situatie wat te kunnen betekenen voor mensen. Iedereen kan
hier wat kopen. Van een klein boeketje van zeven euro tot een exclusieve vaas’,
vertelt Bert Evers. Want naast een groot assortiment snijbloemen biedt Bert Evers
ook mondgeblazen blank en gekleurd glas van Dutz, raku gestookt aardewerk van
Michiel Drijver, potten van het merk Ecri in een luxe basic uitvoering en wenskaarten
van KBkunsten.
Bert Evers is de enige duurzaam gecertificeerde bloemist in de regio. ‘Onze hele
bedrijfsvoering is verantwoord. Dat betekent dat er bij de kweek geen gebruik wordt
gemaakt van bestrijdingsmiddelen, dat de verpakking en het transport verantwoord
is maar ook dat we hier milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen gebruiken en een
medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben.’ Bert Evers
Bloembinder is aangesloten bij flora.nl waardoor kleine en grote bedrijven 24
uur per dag online bestellingen kunnen plaatsen. ‘Dat werkt heel eenvoudig via
onze eigen site. Als je bijvoorbeeld wekelijks een vers boeket wilt hebben bij de
ontvangstbalie van je bedrijf of een boeket wilt bestellen voor de verjaardag van
je medewerkers. Met het logo van je bedrijf op het kaartje maak je er zo een heel
persoonlijk boeket van.’

Workshops
Wist u dat Bert Evers ook
workshops verzorgt voor zowel
particulieren als bedrijven?
Neem vrijblijvend contact op voor
meer informatie.

Openingstijden
Maandag: 13.00 – 18.00 uur
Di t/m do: 09.00 – 18.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 19.00 uur
Zaterdag: 09.00 – 17.00 uur
Online kunt u 24 uur per dag zakelijk
en privé uw bestelling plaatsen
Bert Evers Bloembinder
Keppelseweg 51
7001 CE Doetinchem
T: 0314 – 39 39 18
E: info@bloembinder.nl
I: www.bloembinder.nl
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Column Mart de Kruif
Voorzitter HC‘03

Foto: Wim van Hof

Geen enkele
samenleving kan
bestaan als
mensen niet
daarin willen
investeren.

Zomertijd
Tijd om eens andere dingen te doen, terug te blikken op het afgelopen seizoen en vooruit te
kijken. Met vandaag de nadruk op ‘andere dingen’. Afgelopen week was ik bij de Zwarte Cross,
kort samengevat een super tijd. Ook omdat ik volgens mij de halve vereniging daar tegenkwam.
Fantastisch mooi werk van Hendrik-Jan en Gijs, iets om heel trots op te zijn. Gewoon niet bang
zijn, maar durven. Datzelfde geldt een beetje voor het initiatief wat we met heel veel verenigingen en stichtingen hebben opgezet om onze dorpen leefbaar te houden. Iedereen weet
dat de vergrijzing toeslaat en daarmee veel voorzieningen onder druk komen te staan. Vooral
voorzieningen die zijn gericht op onze jeugd. Als we dat ongestoord laten doorgaan, hebben we
straks prachtige dorpen, maar die lijken dan meer op Bloemendaal of Aerdenhout dan op vitale
Achterhoekse dorpen. En dat moeten we niet willen, is onze overtuiging. Een belangrijke rol ligt
hier bij de gemeente Bronckhorst. De beste oplossing om vergrijzing tegen te gaan is bouwen. We
moeten woningen hebben die betaalbaar zijn voor jonge gezinnen. Dat moet het fundament zijn
onder leefbaarheid. Wij leveren graag onze ‘parkeerplaats’ voor de Rommelmarkt in voor tientallen
nieuwe woningen op onze oude velden, want dat is onze toekomst!
Maar we moeten en kunnen ook zelf wat doen. U weet dat we daarom een overleg hebben opgericht waarin veel organisaties zijn vertegenwoordigd die zich richten op sport en ontspanning
in onze dorpen. En de gemeente denkt daarin mee, een mooi initiatief. Nog mooier is dat daar nu
concrete acties uit voortkomen. Zo gaan we in het kader van het kennismaken met sport en spel
tijdens de Nationale Sportweek in september ons als verenigingen presenteren aan de jeugd,
dit met medewerking van de scholen. Daarnaast hebben we als HC’03 aangeboden het initiatief
te nemen om na te denken over een vervolg van de Keppelrun, in wat voor vorm dan ook. Deze
twee dingen zijn hopelijk nog maar het begin, want we blijven heel hard werken om onze dorpen
ook op sportgebied leefbaar te houden. We houden u op de hoogte.
Daarnaast toch even vooruit kijken. Het nieuwe seizoen staat in de stijgers en is, als u dit leest,
inmiddels al begonnen. Nieuw is dat we de competitie later beginnen en dus het seizoen ook later
beëindigen. En we voeren nieuwe spelvormen in bij de jeugd, daar is de jeugdcommissie met heel
veel werk goed op voorbereid. De selectie is bekend en de indeling van de elftallen ook. Zorgpunt
is en blijft de beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers. Nu mogen wij als HC’03 zeker niet
klagen, veel mensen werken belangeloos heel hard om onze vereniging te laten draaien. Maar dat
wil niet zeggen dat we alle vacatures hebben gedicht. We zoeken bijvoorbeeld nog jeugdleiders
voor juniorenelftallen. En dat maakt de cirkel rond. Willen we als dorpen leefbaar blijven, dan kan
dat alleen als iedereen ook een steentje wil bijdragen. HC’03 kan alleen zijn rol als voetbalvereniging, maar ook als vereniging die mensen bij elkaar brengt en andere verenigingen helpt, blijven
spelen als we mensen hebben die willen helpen. Want zoals op de Zwarte Cross werd gezegd:
geen enkele samenleving kan blijven bestaan als mensen niet daarin willen investeren.
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Tekst: Noudi Spönhoff
Foto’s: familie Wolvetang

Een kennismaking met
de familie Wolvetang
Om gevolg te geven aan de uitnodiging van de redactie om door middel van een interview
kennis te maken met de familie Wolvetang – Floris, Jacqueline, Vyasa en Guinevere – ben ik op
een donderdagmorgen in juli in Achter-Drempt.
Bij aankomst bewonder ik een motorfiets die voor de deur van hun huis staat. Floris licht
toe dat hij zelf de voorvork – de motor is een zogenaamde ‘chopper’, met een ‘extended
fork’ – in elkaar gesleuteld heeft en ook de rest van de motorfiets naar eigen inzicht heeft
vormgegeven. Even later maak ik ook kennis met Jacqueline en Guinevere; Vyasa zal ik later
nog ontmoeten.
Wolvetang. Die naam roept beelden bij me op van jagers die
de bossen in trekken om wolven te bestrijden als ze te dicht
in de buurt van de mensen zijn gekomen. Wanneer ik Floris
Wolvetang naar de oorsprong van zijn naam vraag, vertelt hij
me dat die eeuwen geleden in Duitsland moet zijn ontstaan
en dat het woord ‘tang’ vroeger een moeras aanduidde. Zijn
voorouders vingen wolven weg uit de moerassen rondom
het gebied waar nu Koblenz ligt. ‘Bij de Indianen is een wolf
een leraar’, weet Jacqueline, de echtgenote van Floris, ‘dus dat
klopt, hij geeft inderdaad les.’

8

Floris Wolvetang (1960, Prestea, Ghana) combineert zijn werkzaamheden als kunstenaar met lesgeven. ‘Ik heb een opleiding aan de Kunstacademie in Arnhem gehad. En daarna, in
2002, heb ik nog een tweejarige docentenopleiding gevolgd.
Sinds 2005 geef ik les in Culturele Kunstzinnige Vormgeving
(CKV) aan het Rhedens Lyceum in Rozendaal. CKV is een
verplicht vak waarmee we de leerlingen waardering voor
allerlei verschillende uitingen van kunst bijbrengen, dus niet
alleen beeldende kunst, maar ook muziek, architectuur, film,
theater en dans.’ Het lesgeven legt het grootste beslag op zijn

tijd vertelt Floris. ‘We zitten net in de drukste tijd van het jaar,
want de leerlingen zijn nu bezig met de examens voor de
afronding.’
Naast het lesgeven bouwt Floris voort op zijn opleiding aan
de Kunstacademie en maakt hij sinds 2014 levensgrote tuinbeelden onder de titel ‘Wilde Rozen’.
‘De beelden zijn van polyester, maar ik werk ook in roestvast
staal en plexiglas. Daarvoor maak ik gebruik van verschillende
werkruimtes. Het lijkt me ideaal om daarvoor één groot atelier
te hebben, ergens in de buurt. Maar het is me nog niet gelukt
om zoiets te vinden.’
Yoga en subtiele energie
Jacqueline Wolvetang (1965, Hummelo) is yogalerares en
coach. ‘Ik werk op het Gezondheidscentrum in Hoog-Keppel,
daar geef ik vier avonden per week yoga. En in Limburg, waar
ik regelmatig in een klooster workshops geef en docent ben.
En daarnaast heb ik mijn praktijk, waarin ik mensen individueel begeleid. Vanaf mijn eenentwintigste heb ik me in dit vak
gespecialiseerd, maar eigenlijk was ik als kind al bezig met
bewustzijnsvragen. Ik herinner me dat ik mezelf als achtjarige
al afvroeg: ‘Wie ben ik?’
‘Na kort in de verpleging en als maatschappelijk werkster te
hebben gewerkt, heb ik een opleiding kunstzinnige en spirituele psychotherapie en esotherische geneeskunst gevolgd.
Ik ben ook een tijd in India geweest en heb lessen van Nederlandse en Indiase docenten in yoga en bio-energetica gekregen. Voor de lessen spirituele therapie die ik bij Ad Stemerding in Limburg volgde, ben ik hem nog steeds dankbaar; ik
beschouw hem als mijn grote leermeester. Bij hem heb ik ook
veel workshops gevolgd en erg veel ervaring opgedaan in het
werken met subtiele energie. Dat heeft, heel kort samengevat,
te maken met energiecentra (chakra’s) in het lichaam en energievelden. Een aantal jaren heb ik Ad Stemerding geassisteerd
bij het geven van workshops aan groepen op het gebied van
bewustwording, spiritualiteit en zijnsoriëntatie.’
Van Hummelo naar Achter-Drempt
‘Vroeger woonden we in Hummelo’, vertelt Floris. ‘Ik woonde
er vanaf mijn elfde, nadat mijn ouders in 1970 vanuit Zuid-

Afrika naar Nederland waren verhuisd. En Jacqueline is er
geboren. Net nadat Vyasa geboren was, stonden we in 1994
bovenaan de lijst van woningzoekenden, maar kwamen als
gevolg van positieve discriminatie opeens helemaal onderaan die lijst te staan. Eerst kregen vluchtelingen een huis.’
Het is uiteindelijk toch gelukt om een huis te krijgen en ze
wonen nu al 21 jaar in Achter-Drempt. Dat bevalt goed. ‘Het
is fijn om hier te wonen, we hebben lekker veel ruimte om
ons heen’, vindt Jacqueline.
Ik word getroffen door de rust en harmonie die ik in dit
gezin ervaar. Guinevere’s observatie: ‘Mijn ouders oordelen
nooit over andere mensen’, blijkt in de loop van het gesprek
eigenlijk niet zo verrassend te zijn. ‘De Indianen hebben een
uitdrukking: ‘Je kunt pas over iemand oordelen als je vijftig
mijl in zijn mocassins hebt gelopen’, verklaart Jacqueline die
houding. Als ik Floris vraag in hoeverre hij zijn levenshouding
met Jacqueline deelt, antwoordt hij dat hij eigenlijk altijd
al dezelfde gevoelens had. ‘Maar door Jacqueline kreeg het
vorm, ze wakkerde het aan.’
Vyasa en Guinevere
Ik ontkom er niet aan om te vragen naar de niet-alledaagse
namen die Floris en Jacqueline hun kinderen hebben gegeven. ‘Vyasa is een Indiase naam’, vertelt Jacqueline. ‘Het betekent ‘edele ziel’ en de naam komt voor in de Mahabharata,
een Indiaas religieus epos. Ik ‘ontving’ die naam toen ik drie
maanden zwanger was van hem. Zijn tweede naam is Govinda, dat betekent ‘hij die vreugde aan de zintuigen geeft.’’
De naam Guinevere komt uit een heel ander deel van de
wereld. ‘Die naam komt uit de Arthur-legenden en is dus van
Keltische oorsprong’, legt Floris uit. ‘De betekenis is ‘witte
godin’. En haar tweede naam is Feline, een combinatie van
Floris en Jacqueline.’
Guinevere (2000, Drempt) gaat naar het laatste jaar van de
Vrije School. Met nauw verholen trots vertellen haar ouders
me hoe betrokken ze is. Weet ze al wat ze later wil gaan
doen? Haar antwoord klinkt beslist. Ze schrijft graag en ze
maakt vanaf haar prille jeugd al foto’s, video’s en films waarvoor alle apparatuur natuurlijk in huis voor het grijpen ligt

Guinevere
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Maat 36 t/m 48
Het adres voor de vrouwelijke, klassieke,
sportieve en moderne vrouw.

Zondag
24 september!

Kerkstraat 37
0313 844893
www.stijl-iconendoesburg.nl
fb stijliconen doesburg

Georganiseerd door:

De Xycleservice Mosterdtocht
is een gezins-fietstocht over
een afstand van ongeveer
35 kilometer door de nabije
omgeving met onderweg leuke
paden, bezienswaardigheden en
uitzichten.

er servicewagens. Deelname aan
deze tocht is gratis en geheel op
eigen risico!
Vooraf inschrijven is niet
noodzakelijk maar wel gewenst
i.v.m. de mogelijke opkomst voor
de organisatie.

U kunt starten tussen 11.00 en
13.00 uur en de finish is mogelijk
tot 17.00 uur. De start is bij
Xycleservice, Leigraafseweg 33F
in Doesburg. De route wordt
d.m.v. pijlen aangegeven en voor
eventuele pech onderweg zijn

U kunt zowel telefonisch als via
de mail uw deelname kenbaar
maken, ook kunt u zich in
de winkel van Xycleservice
aanmelden. Inschrijving bij de
start op zondag 24 september is
ook mogelijk !!!

Voor informatie en inschrijving:
www.xycleservice.nl, tel: 0313-412727, info@xycleservice.nl

Traditie en technologie komen samen in de unieke
balanszool van Stretchwalker. De sneaker zorgt
voor een gezonde en natuurlijke lichaamshouding.
Ervaar het verschil bij Avanti Schoenen in Doesburg.

AVANTI SCHOENEN • KERKSTRAAT 49
DOESBURG • 0313-745555
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Vyasa

omdat Floris daar professioneel mee bezig is. Floris herinnert
zich dat zijn vader vroeger ook filmapparatuur in huis had,
maar als kind wist je heel goed dat je daar geen vinger naar
mocht uitsteken. Dat gaat er in huize Wolvetang nu heel
anders aan toe. De kinderen gebruiken al van jongs af aan
Floris’ apparatuur voor het maken van foto’s, films en video’s.
Guinevere wil daarmee doorgaan. Ze denkt er ook over de
opleiding ‘Creative writing’ aan de ArtEZ Hogeschool voor de
Kunsten te gaan volgen.
Enkele weken later ontmoet ik Vyasa (1994, Hummelo), die
net terug is van een vakantiereis samen met zijn vriendin
Miret en haar ouders – ook uit Hummelo – door België,
Frankrijk en Italië. Met aanstekelijk enthousiasme vertelt
hij over zijn vele interesses en bezigheden. ‘Reizen is heel
belangrijk voor me. Ik wil alles zien. En overal waar ik kom en
alles wat ik zie, film ik. Soms lijkt het wel of ik het leven alleen
door een lens zie.’
Zodra hij zo’n beetje een camera kon vasthouden filmde
hij al. ‘Het was natuurlijk wel gemakkelijk dat we alle edit
programma’s thuis hadden’, realiseert hij zich. Die bezigheid
mondde ook uit in professionele opdrachten, zo maakt Vyasa
alle video’s voor Garvo in Drempt.
Floris

Vyasa is zich ervan bewust dat hij uit een bijzonder nest
komt. ‘Wat vind je dan bijzonder aan je familie?’, wil ik van
hem weten. ‘Ze zijn ‘open minded’, ze pushen niet, ze steunen
en promoten me alleen maar.’
In september gaat hij voor een half jaar naar Amsterdam om
zijn studie Communication Multi Media Design aan de HAN
in Arnhem af te ronden. Die studie is erop gericht om je kennis bij te brengen van alles wat er online komt. In Amsterdam
gaat hij werken bij ‘Buutvrij for Life’, een reclamebureau
dat zichzelf profileert met het adagium: Een klein team dat
gelooft in kinderlijk enthousiasme. Vyasa lijkt me er de geknipte figuur voor. In het kader van zijn studie verbleef Vyasa
al eerder een half jaar samen met zijn vriendin in de Verenigde Staten. De ondernemende houding van de mensen die hij
daar leerde kennen, sprak hem erg aan. ‘Mensen zoeken daar
hun eigen weg. Dat wil ik ook. Ik ga er beslist nog een keer
naar toe. Met Miret.’
Toch wel een bijzonder stel mensen, die familie Wolvetang,
stel ik aan het eind van mijn interview vast. Het lijkt me
interessant om ze over tien jaar opnieuw te interviewen en te
zien hoe het dan met ze gaat.
Jacqueline
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DREMPTSE KERMIS
2017
Kom met de kermis lekker
eten in ’t Hessenhuus!
U’S:

KEUZE UIT VIER MEN

Gebakken schnitzel

€ 12,50

Saté van de haas
Gebakken zalmfilet

Shoarma

PER MENU

BEIDE KERMISDAGEN GEOPEND:
OP ZONDAG VAN 16.00 TOT 22.00 UUR EN
OP MAANDAG VAN 15.00 TOT 22.00 UUR.
MET GEZELLIGE LIVEMUZIEK!

nhuus!

Graag tot ziens in ’t Hesse

www.hessenhuus.nl
12

@hessenhuus

Tekst: Jeroen te Lindert
Foto: Wim van Hof

van de notaris
Toezeggingen:

Het bij leven organiseren van
ruzie met de nabestaanden
Mr. Jeroen te Lindert (44) is
notaris te Doesburg. In zijn vrije
tijd is hij zanger/pianist in een
jaren 50 rock-‘n-rollband.

Het boek ‘Pogingen iets van het leven te maken’ van de bejaarde Hendrik Groen, waarin hij het dagelijkse leven in een
verzorgingstehuis beschrijft aan de hand van zijn ‘geheime
dagboek’, zit vol met humoristische en hier en daar ook nogal
cynische opmerkingen. Een mooie ter illustratie: ‘Door bewoners worden wel eens toezeggingen gedaan aan verzorgers in de
trant van ‘als ik doodga, mag jij dit of dat hebben’. Dat is het bij
leven organiseren van ruzie met de nabestaanden.’
Daar heeft Hendrik natuurlijk wel een punt. U zou zich
verbazen over hoe vaak men zich bij ons aan tafel meldt
ter afwikkeling van een nalatenschap en vervolgens begint
over allerlei toezeggingen en beloften die bij leven door
de overledene zouden zijn gedaan. Dat gaat van ‘opa heeft
altijd gezegd dat zijn brommer naar kleinzoon Piet moet’
tot ‘moeder wilde altijd al dat de sieraden bij mij als dochter
terecht zouden komen’. Dat soort (vermeende) toezeggingen
zijn juridisch zinloos. Óf iedereen is het hierover eens, en dan
was de toezegging dus niet nodig, óf men is het niet eens en
dan blijkt de toezegging waardeloos. Aan de verdelingstafel
kunnen we niets met allerhande uitspraken van de overledene vanaf het sterfbed als die niet door andere bronnen
onderbouwd worden.
Er is echter een alternatief: het codicil. In ons Burgerlijk
Wetboek staat: ‘Bij een onderhands, door de erflater geheel met
de hand geschreven, gedagtekend en ondertekend stuk kunnen
zonder verdere formaliteiten beschikkingen worden gemaakt
(…).’ Kortom: er zijn drie formele eisen: volledig handgeschreven, voorzien van datum en handtekening. Daarnaast zijn er
beperkte beschikkingen die gemaakt kunnen worden, want

het gaat hier met name om ‘kleren, lijfstoebehoren, bepaalde
lijfsieraden’, en ‘bepaalde tot de inboedel behorende zaken
en bepaalde boeken’. Kortom: het mag bijvoorbeeld niet
gaan over geldbedragen of over het huis, maar uitsluitend
over inboedelgoederen.
Er zitten, zoals aan vrijwel alles in het leven, voor- en nadelen
aan het maken van een codicil: het is ten eerste natuurlijk
eenvoudig en goedkoop. Maar anderzijds geeft het ook niet
al te veel zekerheid. Stel: u heeft inderdaad netjes handgeschreven vermeld dat uw mooiste sieraden bij uw dochter
moeten blijven. Het risico bestaat dan natuurlijk dat uw zoon
en dochter samen met de nogal wantrouwende schoondochter uw kamer gaan ontruimen en het net toevallig deze
schoondochter is die de bovenste la van uw dressoir opentrekt en daarin uw codicil aantreft. Mocht zij toevallig ook
best gek zijn op sieraden, dan is een kleine verfrommelende
actie natuurlijk voldoende om ook uw laatste wens de das
om te doen.
Dit is ook de reden waarom wij op kantoor adviseren om een
codicil bij ons af te geven zodat het aan uw testament kan
worden gehecht: het raakt niet zoek en komt tijdig boven
water. Bij wijziging kunt u eenvoudig het ene codicil vervangen voor het andere.
Ondanks de nadelen van een codicil dus toch dit advies:
heeft u als erflater in spe wensen ten aanzien van bepaalde
spulletjes? Zorg dan dat deze wensen op papier komen. Want
u weet nu: toezeggingen en beloften, dat is het bij leven
organiseren van ruzie met de nabestaanden.
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Hekwerken en Omheiningen

SCHILDERWERKEN

GLASWERK

BEHANGWERK

SPUITWERK

PROJECTBEGELEIDING

WINKEL

Zomerweg 37c, 6996 DP Drempt

►

T 0313 472 107

www.alexkoenders.nl
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Tekst: Richard Buma
Beeldmateriaal: KNVB

Veranderingen
pupillenvoetvoetbal
seizoen 2017-2018
Binnen de club is er al een paar keer aandacht aan geschonken maar nu het nieuwe seizoen
voor de deur staat, laat Richard Buma, algemeen jeugdcoördinator HC’03, u graag ook via dit
magazine weten wat de veranderingen zijn in het pupillenvoetbal voor het seizoen 2017-2018.
De KNVB heeft besloten om alle veranderingen in het pupillenvoetbal gefaseerd in te voeren. Het komende seizoen zijn
er daarom alleen wijzigingen bij de Jeugd Onder 8 jaar (JO8)
en de Jeugd Onder 9 jaar (JO9). De meest belangrijke wijzigingen heb ik voor u op een rij gezet.
Wedstrijdvorm
JO8 en JO9 spelen het komende seizoen zes tegen zes. Hier
hebben we met de teamindeling al rekening mee gehouden.
Ze spelen dan op een veld van 42,5 x 30 meter. Dat is iets
kleiner dan een kwart van een voetbalveld. We zijn van plan
om twee van deze velden achter op het trainingsveld te realiseren met kalklijnen. Indien uitgeweken moet worden naar
een ander veld, kan dit veld worden uitgezet met pionnen.
Het doelformaat van 5 x 2 meter blijft gehandhaafd en er
blijft ook gewoon een keeper nodig.

Spelregels
Enkele spelregels bij JO8 en JO9 zijn komend seizoen veranderd. De belangrijkste wijzigingen zijn:
-

-

een terugspeelbal mag niet door de keeper
worden opgepakt
hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten van
het speelveld genomen door in te dribbelen of te
passen
als de bal over de zijlijn gaat, wordt de bal in
gedribbeld
JO8 en JO9 spelen 2 x 20 minuten waarbij per
helft na 10 minuten een time-out van maximaal
twee minuten plaatsvindt. Na de time-out wordt
de wedstrijd hervat met een aftrap door de
balbezittende partij.
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Maak kennis met Hako
Autosmart en Hakopex
Elf jaar geleden begon Hans Kooij als zelfstandig adviseur en leverancier van reinigings-, poetsen ontvettingsmiddelen. Inmiddels is zoon Sander ook in zijn voetsporen getreden en rijden
ze met hun mobiele showroom en demonstratievoertuig van Hako Autosmart en Hakopex
door heel Gelderland en Brabant om particulieren en bedrijven te voorzien van eersteklas
schoonmaakmiddelen.
Van boerderijen, autobranches en
transportbedrijven tot hotels, horecagelegenheden en uitvaartondernemingen.
Overal waar schoongemaakt moet worden, staan Hans en Sander Kooij paraat
om de middelen te leveren. ‘Elke vier tot
acht weken bezoeken we onze klanten
om ze hun producten te leveren. Met
onze rijdende winkel parkeren we bij ze
voor de deur. Hartstikke makkelijk voor
ondernemers; ze kijken even rond en
pakken de producten van hun keuze.
En als het op is, kunnen ze alles eenvoudig bijbestellen via onze webshop
en brengen we het bij ons volgende bezoek’, vertelt Dremptenaar Hans Kooij.

Hako Autosmart en Hakopex zijn specialisten in reinigings-, poets- en ontvettingsmiddelen. ‘Wij werken uitsluitend
met de beste producten. Kwaliteit is bij
ons dus absoluut gegarandeerd.’ Waar
Hans zich richt op een brede klantengroep, is Sander de leverancier voor
reinigingsmiddelen en toebehoren voor
vrachtwagens en bedrijfsauto’s. Shampoos, ontvetters, microvezeldoekjes,
interieurreinigers,
roestverwijderaars,
luchtverfrissers. Alle denkbare producten zijn aanwezig en op voorraad in de
mobiele showrooms. ‘We kunnen op
locatie alles gratis demonstreren. Je ziet
meteen het resultaat. En dat werkt.’

Onze service en kwaliteit:
- professionele reinigingsmiddelen
- compleet assortiment
- gratis advies en demonstratie
- snelle levering
- mobiele showroom bij u thuis of
op uw bedrijf

Ook kennismaken met Hako
Autosmart en Hakopex?
Bel voor een afspraak voor een
gratis demonstratie.

Hako Autosmart en Hakopex
Zomerweg 39 Hal 4
6996 DP Drempt
T: 06 - 250 505 83 (Hans)
06 - 135 010 22 (Sander)
E: hanskooij@autosmart.nl
info@hakopex.nl
I: www.autosmart.nl
www.hakopex.nl
²
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Spelbegeleider
De scheidsrechter is komen te vervallen en de voortgang
van het spel wordt nu bewaakt door een spelbegeleider.
Deze staat niet in maar langs het veld en grijpt alleen in wanneer de spelregels door de kinderen worden overtreden.
Momenteel hebben we nog geen aangewezen spelleiders
binnen onze vereniging. De KNVB is bezig leermiddelen te
ontwikkelen om komend seizoen spelbegeleiders op te kunnen leiden. Iedereen kan echter spelbegeleider zijn. Hierbij
denken we aan ouders van de pupillen, bestaande pupillenscheidsrechters en jeugdspelers van HC’03.
Geen kampioenschap
JO9-2 heeft de gedenkwaardige eer om als laatste kampioen
van HC’03 te zijn geworden in deze leeftijdsklasse. Vorig jaar
werden ze namelijk kampioen in de najaarscompetitie.
Vanaf komend seizoen spelen alle teams onder 8 en 9 jaar
zonder ranglijsten, dus zonder competitief element. Je kunt
wel winnen, verliezen of gelijk spelen. Maar er is geen kam-

pioenschap meer. De standen worden door de KNVB nog
wel bijgehouden (maar niet gepubliceerd) om de competitie
beter in te kunnen indelen met teams die aan elkaar gewaagd zijn.
Misschien zijn er fanatieke ouders die zelf ranglijsten bij willen houden. HC’03 doet hier niet aan mee. De patatbon die
het bestuur aan elk team aan het eind van het seizoen uitdeelt, was er al en blijft uiteraard bestaan.
Plezier
Al deze wijzigingen moeten bijdragen aan het vergroten van
het plezier van de spelertjes. Wanneer kinderen plezier in het
spel hebben, voetballen ze vaker en worden ze steeds beter.
Aan ouders en leiders daarom de oproep om het langs de zijlijn ook plezierig te houden. Voordat je het in de gaten hebt,
is het seizoen weer voorbij en zijn bovenstaande wijzigingen
gemeengoed.
Voor meer informatie verwijs ik u naar de website www.knvb.nl.

Vanaf seizoen 2017/’18 - O.8 en O.9
Vanaf seizoen 2018/’19 - O.10

Wedstrijdvorm
6 tegen 6
Aantal spelers

Leeftijd

Veldafmeting

Doelformaat

6 tegen 6

Onder 8, 9 en 10

42,5m x 30m

Pupillendoel (5m x 2m)

Balformaat

Spelduur

Keeper

Competitie

Balformaat

Spelduur

Advies maat 4, 290 gram

O.8/O.9: 2 x 20 minuten
O.10: 2 x 25 minuten

Ja

Ja

Klassement

Rituelen

Rol coach

Rol ouders

Rituelen

Rol coach

Handen schudden
en high five

Positief stimulerend
langs zijlijn

90 minuten

Nee

Positief stimulerend
langs zijlijn

Strafschop
Balformaat

Rol arbitrage
Spelbegeleider bewaakt de voortgang van het spel

7 meter
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Hessenbad beleeft het
jaar van de transitie
Het is een bijzondere situatie waarin Stichting Zonnewater verkeert. Enerzijds is er een
continue stijging naar de vraag om gebruik te maken van het binnenbad en is uitbreiding
noodzakelijk om aan die vraag te blijven voldoen. Anderzijds is de situatie van het buitenbad al enkele jaren noodlijdend. ‘Dit is echt het jaar van de transitie’, zegt bestuurder
Ingrid van Onna. ‘We bepalen in de komende maanden de koers van het buitenbad.’
De vraag naar zwemmen in het warmwaterbad van 33
graden is al geruime tijd ongekend hoog, geeft Van Onna
aan. ‘Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
krijgen we steeds meer verzoeken en we hebben een
stijgend aantal samenwerkingsverbanden met instellingen waaronder revalidatiecentrum Klimmendaal en voor
mensen met niet-aangeboren-hersenletsel. Zij komen
hier wekelijks een paar uur zwemmen om te ontspannen en te blijven bewegen. Ook de samenwerking met
verpleeghuizen komt op gang. Vanuit die branche is er
ook vraag naar bewegen in warm water. Mensen die
zorg nodig hebben en hier in de omgeving op vakantie
zijn, weten ons gelukkig ook te vinden. En daarnaast zijn
we er natuurlijk ook gewoon voor onze fitte particuliere
klanten, onze zwemmers, en is er een wachtlijst voor het
diplomazwemmen.’ Een uiterst strakke planning is hierbij
onmisbaar maar eigenlijk is uitbreiding van het binnenbad noodzakelijk om ook in de nabije toekomst aan
iedere klantwens te kunnen voldoen, stelt de bestuurder.
‘Wij zijn al jaren specialist op het gebied van bewegen in
warm water. Onze kennis praat zich rond. De komende
jaren neemt het aantal ouderen alleen maar verder toe,
dus ook de behoefte om het bewegingsapparaat soepel
te houden. Rondom ons heen zie je dat het voorzieningenniveau voor jongeren en ouderen in dorpen afneemt.
Hier hebben we specifieke sportvoorzieningen die we in
stand willen houden.’
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Actieve houding
Lijnrecht tegenover de groeiende vraag naar het warme
binnenbad staat de situatie van het buitenbad dat ook
onder de vlag van Stichting Zonnewater valt. ‘Het was
een geweldig mooi voorjaar en een wat wisselvallige
zomer voor het buitenbad. Met veel zomerse dagen met
aangename temperaturen hebben we een behoorlijk
aantal bezoekers naar onze accommodatie weten te
trekken,’ blikt Van Onna terug. ‘Maar het is niet genoeg
om kostendekkend te draaien. Met het huidige aantal
abonnementen wordt dat bedrag maar voor de helft
gehaald. Dat is jammer want onze accommodatie biedt
tal van mogelijkheden voor inwoners, voor scholen en
voor verenigingen. Het lijkt alsof nog niet iedereen dat
heeft ontdekt terwijl de noodzaak er nu is voor iedereen
om dat wel te doen.’ Van Onna zet haar uitspraak kracht
bij door te refereren aan het rapport Toekomstperspectief voor Bronckhorst dat de gemeente afgelopen mei
uitbracht. ‘De feiten zijn duidelijk: Bronckhorst is na
Delfzijl de grootste krimpgemeente van Nederland. In
de komende 25 jaar zijn hier minder kinderen, neemt de
beroepsbevolking fors af, groeit het aantal 65-plussers
en neemt de zorgvraag van 75- en 80-jarigen alleen
maar toe. Mensen kunnen steeds langer thuis wonen
maar veel voorzieningen die de kwaliteit van leven
verhogen, verdwijnen en daarmee raken we steeds meer
ouderen kwijt die wegtrekken naar locaties met voorzie-

advertorial

ningen binnen handbereik. Wij bieden alle faciliteiten die
je nodig hebt om (aangepast) te blijven bewegen en je
mobiliteit te behouden. Achterhoekers hebben over het
algemeen een actieve houding; de mentaliteit van ‘niet
zeuren, zo lang mogelijk volhouden en alles zelf nog
doen.’ Nou, dat kan hier’, concludeert Van Onna.
Monovintraining
De noodzaak om te blijven bewegen is er voor iedereen vroeg of laat. Het Hessenbad biedt jong en oud de
gelegenheid om dat in eigen tempo te doen. ‘In het water
natuurlijk maar ook op de kant. Met een wandeling op
ons blotevoetenpad stimuleer je het hart en de bloedsomloop. Of je kunt trampoline springen. Twintig minuten
springen staat al gelijk aan hardlopen met bovendien
minder kans op blessures. Dit seizoen hebben we veel
nieuwe activiteiten opgezet waar deelnemers heel enthousiast op reageren. Aquajoggen was al langer bij ons
mogelijk maar daar hebben we dit seizoen aquafitness
aan toegevoegd inclusief een bootcamp. Die deelnemers
balen dat het zwemseizoen bijna stopt want ze willen in
de winter ook graag doorgaan. In het voorjaar zijn twintig
mannen en vrouwen gestart met de borstcrawltraining.
Dat is een groep in de leeftijd van 30 tot ongeveer 60
jaar. Heel gevarieerd. Zij willen hier volgend jaar mee
verder gaan. En we hebben nu al nieuwe aanmeldingen
ontvangen.’ Daarnaast behoren de avondzwemvierdaagse, het discozwemmen en de bij meisjes zeer populaire
monovintraining (zwemmen als een zeemeermin) nog
tot het rijtje nieuwe activiteiten. ‘Dit is wat wij tot dusver
organiseren. Verder ontdekken steeds meer sportverenigingen en scholen de samenwerking met ons en de
mogelijkheden van ons terrein. We hebben een beachvolleybalveld, een basketbalnet. Badmintonnen kan hier.
De Sperwer heeft hier op het grasveld haar seizoensafsluiting georganiseerd. Focus maakt gebruik van het
beachvolleybalveld. Leerlingen van de geüniformeerde
vooropleiding van het Graafschap College krijgen hier
een bootcamptraining. Vanuit de Gruitpoort in Doetin-

chem is hier een kampweekend georganiseerd en het
onderdeel zeskamp van het Keppels volksfeest vindt hier
plaats. Alles helpt natuurlijk maar onze mogelijkheid om
te investeren op de buitenaccommodatie heeft alleen
zin als we de dienstverlening kunnen verhogen in de
samenwerking met de gemeenschap, verenigingen en
instellingen.’
Nu of nooit
Een transitie is nodig, samen met alle verenigingen
en stichtingen in Drempt, Hummelo en Keppel. ‘Iedere
vereniging kan met haar leden ook hier trainen, in een
andere lesvorm. Daarmee bied je als vereniging niet alleen een gevarieerd trainingsaanbod aan je leden maar
krijgen ze ook onze professionele begeleiding naast
de begeleiding van hun eigen clubmensen. Kijk, als je
bijvoorbeeld hardloopt of turnt, kun je de trainingen ook
een keer afwisselen met trampoline springen. Heb je een
blessure? Dan helpt onze fysiotherapeut je verder. We
hebben hier de ruimte, de faciliteiten en professionele
medewerkers. Het is een nieuwe manier van denken die
je ook met je buren kunt doen maar we moeten het samen doen zodat het voor alle partijen voordeel oplevert.’
Veel tijd om na te denken over het voorstel is er echter
niet, schudt Van Onna iedereen wakker. ‘Afgelopen jaar
hebben we innovatiesubsidie gekregen om onder andere
een waterspeeltuin aan te leggen. Daarmee starten we
in oktober. Maar het is nu of nooit om de echte transitie
in gang te zetten met het draagvlak van verenigingen,
stichtingen, dorpsraden, scholen en inwoners. Meer tijd
is er niet. ’
Buitenbad Hessenbad
Monumentenweg 32
6997 AH Hoog-Keppel
T: 0314-38 08 10
E: info@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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Loenhorsterweg 7E - 6996 DT Hummelo
T: 0314 – 38 06 47 / 06- 22 21 78 13
E: info@bohyl.nl
I: www.bohyl.nl

Lendenstraat 1
6998 CE Laag Keppel
Tel: 0314 381 900
info@keppelcoatings.nl
www.keppelcoatings.nl

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
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www.dimmendaalinstallatietechniek.nl

Tekst: Rinus G.M. Rabeling
Foto’s/afbeelding: Rinus G.M. Rabeling

Muskuskaasjeskruid (Malva moschata), het Mariakleedje van Drempt

Het Mariakleedje
van Drempt
Het is al weer enkele jaren geleden dat ik bij het verzamelen
van allerlei volkskundig materiaal in Drempt en omgeving,
ook enige volksnamen van planten kon noteren. Een daarvan
was het Mariakleedje, de Dremptse naam voor het kaasjeskruid. De hoogbejaarde informante bedoelde het Muskuskaasjeskruid (Malva moschata L.). Zij kon niet vertellen of
alleen deze soort hiermee werd bedoeld of ook andere varianten. Het Muskuskaasjeskruid is evenals het Klein en Groot
Kaasjeskruid (Malva neglecta Wallr. en Malva sylvestris L.) een
redelijk algemeen voorkomende plant in onze vroegere gemeente. De plant heeft rozerode of witte bloemen met een
zwakke muskusgeur. Uiteraard werd na deze melding het uit
1907 daterende ‘Woordenboek der Nederlandsche volksnamen der planten’ van H. Heukels geraadpleegd, echter
zonder resultaat. Het lijkt logisch dat we de naamverklaring
moeten zoeken bij Maria, de moeder van Jezus. Een relatie
van bloeitijd met een Mariafeestdag is echter niet aanwezig.

Na verder onderzoek ontdekte ik een oude sage. Jezus was
een nog kleine jongen toen zijn moeder geen geld meer had
om brood te kopen. Hij vroeg haar welke plant daar toch
voor de deur stond, waarop Maria antwoordde dat het een
Malva was. Hij zei tot haar: neem een stengel van die Malva
en ga naar de bakker en betaal daarmee het brood. Maria
was erg verbaasd maar gehoorzaamde haar zoon en ging
naar de bakker. Deze was zeer verwonderd en vroeg wat hij
ermee moest, die plant groeit hier overal... Toen hij echter
goed keek, zag hij dat aan de stengel klompjes goud hingen
in de vorm van kleine kaasjes (de vruchten). Maria kon weer
brood kopen! Mogelijk is deze sage de bron van de bijzondere naam Mariakleedje in Drempt.
Daarna werd de speurtocht nog verder voortgezet. Ook
de databank voor volkskundige namen van het P.J. Meertensinstituut (afdeling Dialectologie) in Amsterdam werd
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www.rometron.nl

Emmerikseweg 17
7227 DG Toldijk
T: (0575) - 45 16 55
F: (0575) - 45 26 79
E: info@bouwmarktdetolbrug.com
www.bouwmarktdetolbrug.com

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

garvo my hearts delight garvo nach meinem Herzen garvo du cœur au ventre

vernie
websuitwde
e

voer naar mijn hart

www.g

arvo.n

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.’

Garvo bv Drempt telefoon +31 (0)313 47 23 21 e-mail garvo@garvo.nl website www.garvo.nl
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geraadpleegd. Uit dit onderzoek, waarin de naam ook in
een landelijk en zelfs internationale context werd geplaatst,
kwamen bijzondere details naar voren.
De naamverklaring via de oude sage is bijzonder, maar dat
geeft nog geen verklaring voor het achtervoegsel kleedje,
alhoewel de oude inwoonster destijds aangaf dat het weleens te maken kon hebben met een omgekeerd kleedje, de
(dialect)aanduiding voor een jurkje. Zij herkende dat in de
bloem van de plant.
De verklaring van het element kleedje wordt, volgens dr.
H.J.T.M. (Har) Brok van het instituut in Amsterdam, bemoeilijkt door het feit dat in de Nederlandse volksnamen voor de
Malva het (kaasvormige) vruchtje de naamgever werd voor
de hele plant. Al in 1554 wijst de kruidkundige Rembertus
Dodonaeus (Rembert Dodoens) bij zijn behandeling van de
verschillende Malva (Maluwe) soorten, uitdrukkelijk op het
zaad dat in ‘ronde keeskens wast’ en ‘dat ront ende plat es ghelijck cleyne keeskens ghefatsoeneert’. Verderop gebruikt hij dan
ook de benaming ‘keeskenscruyt’. Een exemplaar van dit zeer
bijzondere Cruydtboek is te zien in Streekmuseum De Roode
Tooren te Doesburg.
Ook het geraadpleegde woordenboek van Heukels geeft
als algemene benamingen van de Malva namen met kaas-,
kaasje-, met varianten als keesje-, keessie-, tsiis- (in het Fries,
vergelijk Engels cheese) en voorts nog het Limburgse kattekaasjes, waarin een oordeel uitgesproken wordt over de
kwaliteit van het ‘kaasje’. Het element kat- (maar ook hond-,
paard-, gans- en dergelijke) komt namelijk regelmatig voor
bij plantnamen en onderscheidt in het algemeen een niet
nuttige of mindere soort.
Als we de verzameling volksnamen voor planten bij de eerder genoemde afdeling Dialectologie van het P.J. Meertensinstituut raadplegen zien we dat verreweg de meeste namen
op de vruchtjes gebaseerd zijn en dat het Dremptse Mariakleedje een unicum is. Het ontbreekt ook op de Amsterdamse vragenlijsten uit 1977.
Dr Brok geeft aan dat voor het element kleedje een verklaring gezocht moet worden naar een ander benoemingsmotief. Het meest daarvoor in aanmerking komen de bladeren
die overeenkomst vertonen met de bladeren van Alchemilla
vulgaris L. (Vrouwenmantel). Heukels geeft voor laatstge-

noemde plant benamingen als Lieve-vrouwenmantel, Mantel
van Freya en Vrouwenmantel. Bij de Duitse plantkundige Marzell, die eerder op deze overeenkomst wees, vinden we voor
deze plant een groot aantal benamingen, die enerzijds het
begrip Maria bevatten (Frau-, Liebfrau-, Muttergottes-, Himmelfrau- enz.) en anderzijds het begrip kleed (-mantel, -kap,
-tok, -kraag enz.). De verschijningsvorm van de grote ronde,
wat geplooide bladeren doet kennelijk denken aan een
kleed of mantel, vooral de ruim geplooide mantel, waarmee
Maria op de meeste heiligenbeelden afgebeeld is. Dat kleed
ook in de omgeving van Drempt in gebruik is voor kledingstuk in specifieke betekenis ‘jurk, japon’ is niet verwonderlijk
en passend in de streektaal van onze regio. In de Nederlandse dialecten is, zoals gezegd, Mariakleedje voor de Malva
een buitenbeentje. Voor het Noors echter vinden we bij
Marzell Marikabe en in Oostenrijk (Vorarlberg) Fraumäntele
voor de Malva silvestris (Groot kaasjeskruid). Het door elkaar
benoemen van de verschillende Malva-soorten is zeker voor
niet botanisch geschoolden een voor de hand liggende zaak.
Voor mijn gevoel blijft, in vergelijking met de bladeren van
de Malva-varianten, de in Drempt genoemde relatie van
kleedje met de bloem een zeer aannemelijke theorie.

Een tekening van de plant in een flora uit 1864
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Tekst: Maaike Harkink
Foto’s: Wim van Hof

10 jaar Keppelrun
Hoe een stel enthousiastelingen een succesvol,
landelijk bekend hardloopevenement op poten zette
We spreken Siert Wieringa, Henk Veeneman en Irma van Hof als organisatoren van het eerste
uur. Maar ook Dick Smit is aangeschoven. Hij is juist de laatste jaren van de run actief geweest
voor het loopevenement dat bij vele lopers uit de buurt en door het hele land in de agenda
prijkt op de tweede zondag van juni. We weten dat de Keppelrun niet met dezelfde organisatie blijft voortbestaan; na tien jaar zetten deze organisatoren er een punt achter. Maar ook
weten we dat er een club mensen is opgestaan die voornemens zijn om de run voort te laten
bestaan. Zij lopen alvast warm, voeren gesprekken met de afzwaaiende organisatie en
hopen na de zomervakantie goed nieuws te hebben voor de deelnemers. We wachten af…
Eerst maar eens wat uit zien te vinden over het ontstaan van de Keppelrun.
In het jaar 2007 was Siert Wieringa uit Hoog-Keppel in training
voor de marathon van Amsterdam. Hij liep wedstrijden
door het hele land om conditie op te bouwen en merkte
op dat er hier in de buurt maar weinig loopevenementen
werden georganiseerd, terwijl de prachtige omgeving van de
Achterhoek, en specifieker Keppel, zich er juist uitstekend voor
leent. Waar een ander hierover de schouders zou ophalen,
liet het idee Wieringa niet meer los. Hij dacht na over de
mogelijkheden en sparde hierover met Henk Veeneman, die hij
kende van het hardlopen. Veeneman was lid van schaatsclub de
Hessenrijders.
Siert: ‘Ik ging naar de Albert Heijn (in Doesburg, waar Henk
werkt, red.) en tijdens het boodschappen doen, legde ik mijn
idee aan hem voor. Henk moest er nog even over nadenken,
maar voordat ik bij de kassa was, zocht hij me alweer op,
want het idee stond hem wel aan. Siert schoof aan bij de
eerstvolgende vergadering van de Hessenrijders en daarna
werden de mouwen opgestroopt.
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Siert: ‘Ons oogpunt is van meet af aan geweest om een
hardloopevenement te organiseren voor het hele gezin. De
ouders kunnen de tien of vijf kilometer lopen en daarna kunnen
de kinderen zich uitleven bij de jeugdloop van één kilometer.
De tijden zijn hierop ook aangepast zodat gezinnen samen
kunnen meedoen. De Keppelrun moest bovenal een betaalbare,
gezellige gezinsloop zijn. Dat was het idee.’ Irma: ‘Al vrij snel zijn
we een samenwerking aangegaan met het Graafschap College.
Leerlingen van de opleiding Sport en Recreatie konden bij
ons een stage doen. Zij helpen jaarlijks als Keppelcoaches bij
de jeugdloop en verzorgden een leuke warming-up voor de
kinderen.’
Siert: ‘Wat essentieel is geweest voor het succes van de
Keppelrun is dat we vanaf de eerste editie zo voortvarend van
start zijn gegaan. We hebben dat eerste jaar ontzettend veel
werk verzet en we dachten over alles na, tot in de kleinste
details.’ Het draaiboek kon de volgende jaren weer uit de kast
worden gehaald. Wat niet betekent dat het niet veel werk

meer was, maar het wiel hoefde niet meer ieder jaar opnieuw
te worden uitgevonden. Ieder jaar leerde de organisatie
weer bij en ontwikkelde men zich. Na de eerste loop werd de
organisatie overstelpt met positieve reacties. Siert: ‘We kregen
een mailtje van een deelnemer die zei: ‘Het lijkt wel alsof de
Keppelrun al jaren wordt georganiseerd!’ Dat vond ik het
mooiste compliment.’ Dat er een tweede editie zou komen was
toen ook wel duidelijk. De hardloopsport zat in de beginjaren
van het hardloopevenement in de lift. De Keppelrun werd
georganiseerd op de tweede zondag van juni, in die periode
was er een gat in de hardloopkalender. De Keppelrun sprong
in dit gat en kwam al gauw landelijk op de kaart te staan. Siert:
‘Na de tweede editie werd de Keppelrun vermeld in het boek
De 100 mooiste lopen van Nederland. Die vermelding heeft
het evenement veel opgeleverd.’ De loop is vanaf het begin af
aan professioneel geweest. De mond-tot-mond reclame onder
lopers doet dan ook zijn werk.
Siert: ‘De eerste editie was het heel warm, we hadden gelijk zo’n
300 deelnemers. Dat kwam goed uit, want de subsidie van de
gemeente Bronckhorst werd toegekend vanaf 250 deelnemers.
Van de gemeente ontving de organisatie een mooi bedrag. Ook
de Rabobank en de Aviko participeerden. Er werd dat eerste jaar
direct een professionele website en huisstijl ontwikkeld door
Sandra Derksen en Sidney Roerdink Veldboom zorgde voor
de administratie van de lopers op de dag van de Keppelrun.
Irma van Hof, voorzitter van de Hessenrijders, verzorgde de
inschrijvingen in de Hessenhal en Gert Klein zette de route uit.’
Veel kwam tot stand aan de keukentafel van Siert. Een hele
klus was het in enveloppen stoppen van de startnummers en
speldjes. Die startnummers moesten weer corresponderen met
een chip die de lopers aan de schoenveters konden binden.

Siert wás de Keppelrun. Organisatorisch hebben we toen
veel werk verzet. We hebben er nieuwe mensen bijgehaald,
werkgroepen opgericht en op belangrijke posten zetten we
twee mensen, zodat als iemand uit zou vallen of vertrekken, een
ander ook de knowhow heeft. Daarnaast werd het draaiboek
uitgebreider en kwam er een calamiteitenplan.’
Dick Smit was een van de nieuwelingen bij de organisatie en
de laatste twee jaar belast met de financiën en het werven
van sponsoren: ‘Dat alles organisatorisch zo strak geregeld en
goed gedocumenteerd was, heeft mij enorm geholpen. Ik kon
zo de draad oppakken en verdergaan waar mijn voorganger is
gestopt.’
Wat zijn nu hoogtepunten uit tien jaar Keppelrun? Siert: ‘Het
succes van de eerste run. Dat de organisatie direct stond als een
huis.’ Henk: ‘We zijn in 2014 over de 1.000 deelnemers gegaan.’
Irma: ‘Ieder jaar weer het enthousiasme van de vrijwilligers
die met veel plezier en plichtsgetrouw hun taken uitvoeren.
Van medeorganisator tot medaille-uitreiker. Zo’n groot aantal
vrijwilligers dat al tien jaar helpt, dat is echt hartverwarmend.’
Henk: ‘Burgemeester Aalderink die de prijsuitreiking kwam
doen voor de jeugd.’ Irma: eigenlijk was ieder jaar weer een
hoogtepunt. Voor mij was het ook altijd een geluksmomentje
als iedereen gezond weer naar huis keerde en alles goed was
verlopen.’ Henk: ‘En zo snel als alles altijd weer was opgeruimd.
Een paar uur later kom je langs en kun je niet meer zien dat er
iets is gebeurd.’

Voor de lopers is het erg belangrijk dat de route precies vijf
of tien kilometer is, zodat je je precieze tijd op de betreffende
afstand weet en deze tijd kunt verbeteren. Henk: ‘Om een
route te maken met precies de goede afstand kostte nogal wat
passen en meten. Ons parcours is gedeeltelijk een bosparcours.
Dat zorgt voor extra werk. Snoeien, gaten dichten… en als het
veel heeft geregend, is het net een zwembad in het bos.’
Een evenement organiseren betekent niet alleen maar
rozengeur en maneschijn. Wat zijn stressmomenten geweest
voor de organisatie?
Henk: ‘Ik kwam in de aanloop naar de Keppelrun bijna dagelijks
op de route. Op een keer was het een heel nat jaar, met allemaal
poelen in het bos. Ik had een lintje gespannen ter bescherming.
Toen de run was begonnen bedacht ik me dat het lintje er nog
hing. Ik moest er als de wiedeweerga naartoe om hem weg te
halen voor de lopers op dat punt kwamen!’
Siert: ‘Er was een jaar dat de vijf kilometer van start ging en er
bij het waterpunt bij de finish geen bekers waren, die waren
spoorloos. Je moet de lopers als ze zijn gefinisht toch een
bekertje water kunnen geven. Gelukkig kwamen we erachter
waar de bekers stonden en waren ze nog net op tijd bij de
finish. We mogen van geluk spreken dat we nooit echte
toestanden hebben gehad. Geen ambulances of gewonden.’ Na
zes jaar stopte Siert met de organisatie, de rol van coördinator
nam Irma van Hof over.
Irma: ‘Als we het over stressmomenten hebben: dat was mijn
stressmoment. Hoe moeten we het zonder Siert zien te rooien?

V.l.n.r. Henk Veeneman
Tien jaar lang verantwoordelijk voor alles wat met het parcours te maken
heeft. Werkzaam bij de Albert Heijn in Doesburg. In zijn vrije tijd is hij jeugdtrainer/jeugdleider bij HC’03.
Siert Wieringa
Zes jaar lang algemeen coördinator van de Keppelrun. Naast zijn werk als
zelfstandig consultant is Siert initiatiefnemer en voorzitter van WijZelf Achterhoek. Hij is coördinator van een landelijke helpdesk voor burgerinitiatieven
(Nederland Zorgt Voor Elkaar). Vrijwilligerswerk op vele fronten speelt een
grote rol in zijn leven.
Dick Smit
Pensionado met een financiële achtergrond. Werkzaam geweest als accountant. Sinds 2015 is hij penningmeester van de Hessenrijders. De laatste twee
edities was Dick medeverantwoordelijk voor het werven van sponsoren en
beheerde hij de financiën.
Irma van Hof
Voorzitter van de Hessenrijders. Vanaf het eerste uur betrokken bij de Keppelrun en verantwoordelijk voor de organisatie in de Hessenhal en hulp bij de
jeugdloop. Na het vertrek van Siert werd zij algemeen coördinator. Werkte als
leerkracht in het basisonderwijs en als stagebegeleider van de studenten aan
de Pabo in Doetinchem. In augustus ging Irma met pensioen.
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2017:
de 10e
Keppelrun

26

De Hessencombinatie | september 2017

27

kapsalon

eintjes
Voor perfect verzorgd haar!
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
Zutphen-Emmerikseweg 6 - 7227 DL Toldijk
www.kapsalonreintjes.nl

M. LEISINK
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Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
Reparatie
Onderhoud en schadeherstel
APK keuringsstation
Airco service
Total tankstation
Dorpsstraat 4 – 6999 AC – Hummelo – tel. 0314-381674
info@autobedrijfoverbeek.nl
www.autobedrijfoverbeek.nl

Strengsche Veld 25
6996 DK Drempt
T 06 - 12 99 60 05
E maurice@leisinkbouw.nl
I www.leisinkbouw.nl

Tekst: Rinus G.M. Rabeling
Foto’s: Rinus G.M. Rabeling

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 aﬂevering door de
redactie worden benaderd, of met nagelaten werk van overleden inwoners. Dit keer herinneringen uit de jeugd
van een redactielid.

De harfs steet veur de deur…
’t Wödt ‘s aoves al weer een betjen vrogger duuster en wi-j
gaot naor de harfs op an. Da’s ook weer de tied van de beukennötjes en de eikels; en natuurlek van de tamme kastanjes.
Tamme tukkels zeien wi-j vrogger altied. Woor ’t woord tukkel
vandaan kump wet ik eigelek niet. In het Achterhoekse woordenboek he’k ’t ook niet gevonden, maor in disse umgeving,
aan beie kanten van de Iessel, wödt de naam deur de olderen
nog steeds gebruukt.
Bi-j ons in de buurt stond ook een tamme kastanjeboom.
’t Was een ﬂinke. Monumentaal zollen wi-j tegeswoordig zeggen. Maor nao joren zag e d’r steeds pierottiger uut. Was dat
onze schuld? Ik hop van niet, want een joor of tien gelejen is
‘onze’ boom umgehakt. Leuj die door veur hadden deurgeleerd vonden dat de vallende takken geveurlek werden en dat
de boom beheurlek was afgetakeld.
In onze tied waren d’r ook al vallende takken, maor dat was
altied wanneer wi-j met de buurjonges aan ’t knuppelen
waren. Met een tak of stok de tukkels uut de boom gooien.
Sommige leu hadden ’t aover geselen. Blaaien, takken, maor

ook de bolsters kwamen naor benejen. Dan mos i-j maor zien
da’j de tukkels d’r uut kreeg. Die stekkels dejen duftig pien aan
de vingers.
A’j dan thuus kwam met uutpulende boksezakken met kastanjes wieren ze in een olde wasteil gekieperd. Gauw weer terug,
veur dat de anderen ow weer veur waren. Met zo’n half volle
teil kwam i-j de winter wel deur. ’t Beste ko’j ze ’n hötje laoten
dreugen want vers waren ze beheurlek bitter. Nao een paar
waeken waren ze wat ingedreugd en was de smaak völ zuter.
Op zaoterdagaovend genoten wi-j altied van onze oogst, de
bas ging d’r nao ’t dreugen ook makkeleker af. Was weer ‘s wat
anders dan pinda’s. Van chips hadden wi-j natuurlek in die tied
nog nooit geheurd.
Kastanjes ‘zuken’ dejen wi-j ook wel ‘s met ’n plastieken voetbal, maor a’j pech had bleef de bal in de boom hangen. Geen
kastanjes en ’t voetballen ko’j ook nog vergetten. I-j mos dan
eerst, soms wel langer as ’n uur, naor de bal knuppelen… Zonder bal ko’j niet thuuskommen. I-j kon ook pech hebben as de
bosbaas of de plitie langskwam, maor meestentieds hadden
wi-j wel een kameräödje op de uutkiek staon.
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advertorial

Inkbrothers: ‘Een tattoo
zetten is eervol werk’
De broers Kaye en Kyo Coppoolse begonnen een paar jaar geleden allebei vanuit hun
huis als zelfstandig tattoo artiest. Ze droomden ervan samen een tattooshop op te zetten.
Sinds juni vorig jaar is die droom werkelijkheid geworden en ontvangen de Inkbrothers
aan de Braambergseweg in Drempt klanten uit het hele land.
Nijmegen, Hilversum, Hoogeveen of gewoon uit de buurt. De
klanten die Kaye en Kyo ontvangen in hun tattooshop komen
van heinde en ver. ‘Mond-tot-mondreclame werkt voor
ons het beste. Als mensen goede ervaringen hebben, dan
vertellen ze dat graag door en speelt afstand geen rol. Veel
designs zetten we op Facebook en Instagram om een beeld
te geven van ons werk. Daar komen klanten ook op af’, vertelt
Kyo. ‘Alles kan tegenwoordig. We plaatsen veel kleine tattoos
met namen of data bijvoorbeeld maar ook grote designs.
Mandala is veelgevraagd of realisme zoals een portret. Dat

doen we vaak in meerdere keren. Een tattoo zetten is heel
secuur werk, daar moet je echt de tijd voor nemen.’
Inkbrothers is geen doorsnee tattooshop. ‘We willen
laagdrempelig zijn en een sfeer creëren waar veel mensen
zich goed bij voelen. Dus geen doodskoppen aan de muur
maar een shop met een neutrale uitstraling, daarom ook
bewust deze locatie midden in het dorp. Je koopt hier
tenslotte geen paar schoenen. We zetten hier voor eeuwig
iets op iemands huid, dat is eervol werk maar daarvoor moet
er eerst wel vertrouwen zijn. We nemen altijd uitgebreid de
tijd om een klant het hele proces en de hygiëneregels uit te
leggen; wat we gaan doen en in welke volgorde’, licht Kyo
toe. Een tattoo die volledig voldoet aan de wensen van de
klant is het belangrijkste promotiemiddel voor de Inkbrothers.
‘Als tattoo artiest ben je zo goed als je laatste tattoo. Gratis
bijwerken doen we daarom altijd. Een tevreden klant, daar
gaat het om.’
Kaye en Kyo willen Peter de Lange enorm bedanken voor
zijn hulp!
Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 - 18.00 uur
Zaterdag: 10.00 - 15.00 uur
Of op afspraak
Onder 18 jaar uitsluitend in het bijzijn van een ouder
Inkbrothers
Braambergseweg 2, 6996 AL Drempt
T: 06 – 272 492 63
E: inkbrothers.nl@gmail.com
I: www.inkbrothers.nl
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Behalve tamme tukkels zochten wi-j ook altied beukennötjes.
As de naojoorsstormen de beume ranselden dan lag d’r soms
een daeken van nötjes. Rapen vonden wi-j dan völ te völ werk,
dus werd d’r van huus ’n herk metgenommen en alles bi-j
mekaar geherkt. Mien opa had nog een olde wannezeef die
wi-j mochten gebruken. I-j mos dan nao ’t zeven alle rommel
en de lozen d’r nog uutgooien totda’j alleen nog de nötjes
aover had. Door ko’j beheurlek drök met waezen. A’j dan ’n
paar emmers bi-j mekaar had ging i-j naor de zaodhandel um
ze te verkopen. Eers vraogen wat de kiloprijs was, want dén
keerl was ’n beheurleke knieperd. As ’t te weinig was gingen
wi-j naor ’n boer bi-j ons in de buurt, volges mien was ’t dan
veur de verkes. Een enkele keer gingen wi-j ze op ‘t kaolenfenuus poffen. At ze dan heit werden knapten ze aopen, soms
sprongen ze wel een meter hoog. Mien moeder was d’r niet
altied bli-j met. D’r waren ook wel joren dat d’r bi-jnao geen
beukennötjes waren.

In die joren gingen wi-j ook af en toe in de harfs met onze klas
naor ’t bos. ’t Naojoor en de winter is de tied dat ‘t bos ’n soort
natuurleke dood geet sterven. Elk joor bu’j dan weer onder
de indruk van de prachtige kleuren, gael en rood en alles wat
door tussenin zit. As de naojoorszon dan ook nog zien bes döt
dan ko’j wat belaeven. ’t Is dan net of de bomen in brand staot.
Nao ’n hötje blös de wind de blaaien van de bomen en loop
i-j aover een golden daeken. Wi-j vonden ’t altied prachtig um
van de blaaien ‘n soort vesting te bouwen.
’t Was ook altied weer een belaevenis um op zuuk te gaon
naor mooie paddestoelen. Onze meester wis d’r völle van en
kon d’r ook nog spannende volksgebruken aover vertellen.
Elk joor waren wi-j weer onder de indruk van de hoed van
de vliegenzwam in een bekske melk um vliegen te vangen.
Jammer genog gaon volges mien in disse tied de schoolkinder
niet meer naor ’t bos…
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Tekst: Marian Oosterink
Foto’s: Marian Oosterink, archief RKD Den Haag

De toegangspoort tot de begraafplaats ine Hummelo

De begraafplaats te
Hummelo
Even buiten de bebouwde kom aan de Zelhemseweg ligt al sinds 1829 de begraafplaats van
Hummelo, eigendom van de protestantse kerkgemeente Hummelo. Het is begonnen met
een stuk drassige landbouwgrond dat werd opgehoogd met zand van een stuifduin dat
tegenover boerderij De Pas aan de Hessenweg lag. Met wagentjes op een stuk rail werd het
zand aan de achterzijde aangevoerd. Hier ging het een en ander aan vooraf.
Het ontstaan van de begraafplaats
Bij koninklijk besluit van 22 augustus 1827 werd het begraven
nader geregeld in Nederland. Vanaf 1 januari 1829 was het in
dorpen en steden met meer dan duizend zielen niet langer toegestaan om te begraven binnen de bebouwde kom. Het woord
kerkhof herinnert hieraan. Een begraafplaats diende buiten
een straal van dertig à veertig meter van de bebouwde kom te
liggen. Dit koninklijk besluit zadelde de kerkvoogdij en notabelen met een probleem op. Het was toen niet anders dan nu, de
kerk had geen financiële ruimte om een nieuwe begraafplaats
aan te kopen en in te richten. Toen de kerk met dit probleem
werd geconfronteerd, was Hendrik Jacob Carel Johan baron Van
Heeckeren van Enghuizen (1785-1862) bereid de helpende hand
toe te steken. Hij stond kosteloos ‘een plaats op Hofstee Loonkamp
gelegen aan de zuidzijde van het dorp’ af. Op 6 september 1828
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heeft de gemeenteraad van Hummelo en Keppel, de baron en
de heren D.W. Nijenhuis en B. Alderkamp benoemd om met de
ingezetenen van Hummelo over te gaan tot het aanleggen van
een nieuwe begraafplaats en het ontwerpen van een reglement.
Per 1 januari 1829 konden de begravingen plaatsvinden. Het
oppertoezicht en de administratie van de begraafplaats werden
toevertrouwd aan een speciale commissie waarin de heer van
Enghuizen als president en acht notabelen van de gemeenteraad
te allen tijde zitting hebben.
Op 28 september 1896 schenkt H.J.K.J.W. baron van Heeckeren
van Enghuizen een stuk grond ter uitbreiding van de begraafplaats ter grootte van zes are vijftien centiare. Nog later schenkt
A.S.H. (Sweder) graaf Van Rechteren Limpurg een stuk bos en
moeras ter grootte van zesentachtig are en twintig centiare. Deze
akte passeerde bij de notaris op 17 januari 1947. Het opgaande

hout (bomen) blijft eigendom van de schenker en het struikgewas aan de begiftigde. Dit plantrecht is omstreeks 1995 door
A.R.E.L. (Roderik) graaf van Rechteren Limpurg overgedragen aan
de protestante kerkgemeente in Hummelo.
De begraafplaats nu
De begraafplaats bestaat uit een oud en een nieuw gedeelte. Het
nieuwe gedeelte is omstreeks 1995 toegevoegd met ruimte voor
nieuwe graven, een kinderbegraafplaats, een urnenveld en een
strooiveld. ‘De laatste jaren is het aantal begrafenissen gedaald
van twintig naar circa tien begrafenissen per jaar. Hierdoor heeft
de kerkenraad minder inkomsten uit de huur van de graven (periode van dertig jaar) en het algemeen onderhoud dat in rekening
wordt gebracht. Tot nu toe hebben we steeds een klein tekort bij
kunnen passen uit de algehele middelen van de kerk, maar op
termijn is dit een ontwikkeling waar we wat mee moeten’, zeggen
kerkrentmeesters Benno Smeitink en Ben de Vries. Inmiddels
heeft Benno de kerkenraad verlaten en is Dirk Jan Huntelaar
sinds afgelopen mei zijn opvolger.
De toegangspoort bestaat uit twee gemetselde staanders met
schalen en smeedijzeren toegangshekken. Ook het knekelhuisje
aan de achterzijde is ten tijde van de aanleg gebouwd. Dit
knekelhuisje, letterlijk bewaarplaats voor beenderen, heeft nooit
als zodanig gefungeerd. Het doet dienst als opslagplaats voor
tuingereedschap.
De begraafplaats is omringd door hoge beuken en zomereiken.
De grote zomereik die net buiten de kring staat op het bouwland
is aangeplant tussen 1820 en 1830 1.
Op enkele grafstenen staan namen van boerderijen of afbeeldingen die met het beroep van de overledene te maken hebben.
Opvallend is een tekening op de steen van een urnengraf zonder
namen of data. Of het graf van oud-burgemeester Cordes dat
dwars in de rij geplaatst is, een zogenaamde dwarsligger. Na
een rondje gemaakt te hebben, kun je constateren dat sommige
familienamen uit Hummelo zijn verdwenen.
De jongste traditie is om op kerstavond kaarslichten op de graven aan te steken om de gedachten aan hen die hier begraven
liggen levend te houden.
Grafkelder van de familie Van Heeckeren en Van Rechteren
Limpurg
Het grafmonument ligt aan het eind van het centrale pad en is
beeldbepalend. Bovenop de grafkelder staat een monumentaal
beeldhouwwerk. Het is het wapenschild van de familie Van
Heeckeren, een schild met kruis met aan weerszijden griffioenen.
Het zijn fabeldieren en ze bestaan uit het lichaam van een leeuw
(aarde) met de vleugels van een adelaar (lucht). Rechts onderin
is de naam van de maker gebeiteld: ‘J.B. Leverman te Doesborgh,
1851’. Hij mag er trots op zijn. Bovenop de drie meter hoge zuil
staat een schaal met eeuwig brandende vlam waar een meterslange dikke slang omheen kronkelt. Hij bijt in zijn eigen staart,
symbool van onsterfelijkheid.
Het is aannemelijk dat het monument rond 1851 tot stand
is gekomen. Of er al eerder sprake was van een grafkelder is
mogelijk maar onwaarschijnlijk; er is nog geen onderzoek naar
gedaan. Het staat op een 585 m2 groot perceel en is samen met
de toegangsweg destijds door H.J.C.J. baron Van Heeckeren van
Enghuizen (1785-1862) buiten de schenking gehouden. Als zoon
van een adellijke familie was de baron voorbestemd voor een
militaire loopbaan. Hij deed zijn eerste krijgservaring op in 1806

H.J.C.J. baron van Heeckeren van Enghuizen

Wapenschild Van Heeckeren boven de grafkelder

bij de slag om Jena, later diende hij in het leger van Napoleon en
ging op veldtocht naar Rusland in 1812 en 1813. H.J.C.J. kwam
ongeschonden uit de strijd en trouwde met Elisa Williams Hope,
telg uit een niet-adellijke maar wel rijke bankiersfamilie. Mede
door haar aandeel heeft hij in 1821 Sonsbeek gekocht en in 1835
heeft hij kasteel Enghuizen laten bouwen. Tussen 1847 en 1860
zijn de landgoederen verder uitgebreid met drie nieuwe woningen in Arnhem en acht boerderijen in Hummelo te stichten. Hij
heeft ze genoemd naar plaatsen waar hij is geweest tijdens zijn
veldtochten onder Napoleon in Duitsland en Rusland. De baron
is op Sonsbeek in Arnhem overleden. Of hij en zijn familieleden
in de grafkelder in Hummelo zijn bijgezet is onbekend. 2
Het eerste graf aan de rechterzijde, een ereplaats, is van een
trouwe medewerker van het kasteel: ‘Rustplaats van D. Jolink,
Echtg. J. Kleinpaste huisbewaarder van Enghuizen, geboren 27 Nov.
1824 Overl. 19 Febr. 1881.’
Oorlogsgraven uit de Tweede Wereldoorlog
In de nacht van 1 op 2 oktober 1940 is een Brits vliegtuig
neergestort vlak bij boerderij De Balen. De vijf jonge mannen
waren opgestegen van hun basis Dishforth in Yorkshire voor een
bombardementsvlucht op oliefabrieken in het Duitse Sterkrade.
Op de terugweg werden ze gepeild door de Duitse radar en zijn
neergeschoten door een nachtjager. De twee Nieuw-Zeelandse
piloten en drie Britse bemanningsleden in de leeftijden van
negentien tot en met zevenentwintig jaar werden hier op vrijdag
4 oktober 1940 met Duitse militaire eer begraven onder leiding
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Timmer- en aannemersbedrijf De Vries
verzorgt uw complete restauratie,
nieuwbouw, verbouwing, renovatie en
onderhoudsprojecten. Dit doen we
met vakmanschap en met liefde voor
het vak. Mede door de 135 jaar
ervaring en certificatie als ‘Erkend
Restauratie Bouwbedrijf’ kunt u
rekenen op het vakmanschap en de
kwaliteit die uw project verdient.
Zelhemseweg 14, 6999 DN Hummelo
T : 0314 - 38 12 48
www.devrieshummelo.nl

van Ds. Goedhart. Vanaf 1946 vindt bij deze graven een herdenking plaats. Het 4 mei Comité Hummelo, Keppel en Drempt
organiseert vanaf 2005 de herdenking op 4 mei in Hummelo en
in Hoog-Keppel. Daarvoor was die in handen van de voormalige
gemeente Hummelo en Keppel. Het Comité ziet een toenemende belangstelling waarbij ook meer jeugd aanwezig is.
Bierbrouwerij de Zwarte Kolk
Een groot grafperceel omringd door een ijzeren hekwerk met
negentien graven heeft met bierbrouwerij de Zwarte Kolk te maken. Op een schetskaartje van 1792 komt deze brouwerij al voor
en in een lijst van 1805 verschijnt Egbert Garretsen als eigenaar.
In die tijd trad hij tevens op als markerichter, later was hij schout
van de gemeente Hummelo (1818-1926) en sinds 1825 de eerste
burgemeester van de toen gevormde gemeente Hummelo
en Keppel. Hierna komt de brouwerij op de hoek SliekstraatHessenweg in het bezit van D.W. Nijenhuis. 3 Toen mevrouw
Breukink in 1875 hertrouwde met A.J. Markvoort werd het bedrijf
als landbouwbedrijf voortgezet. De bouwstijl van de brouwerij

Ceremonie op 4 mei 2015 bij de vijf graven van de omgekomen bemanning
van een toestel van de Britse Royal Airforce.

De vrijwilligersgroep die elke laatste zaterdag van de maand actief is.

vertoonde gelijkenissen met boerderij Venhuizen dat naast de
begraafplaats ligt en dezelfde hoge zijmuren met luiken heeft en
hoge ramen in de voorgevel. 4
‘Hier rust D.W. Nijenhuis, in leven bierbrouwer en koopman te Hummelo geboren den 30 januari 1780 en overleden den 23 november
1843’. Deze uitgebreide tekst staat op de metalen gedenkplaat en
het is een van de oudere graven. Ook hier zien we de slang die
in zijn eigen staart bijt. Nijenhuis was kerkenraadslid en één van
de stichters van de begraafplaats (zie boven) en in het dagelijks
leven bierbrouwer op de Zwarte Kolk. Hij was Duitser en heette
oorspronkelijk Neuenhaus. Zijn graf ligt direct naast het centrale
pad rechts.
Onderhoud
Elke laatste zaterdag van de maand komen de vrijwilligers in
actie. Er is een groep van zestien mannen die allemaal betrokken
zijn bij deze plek. Niet iedereen is kerkelijk actief, dat is ook geen
voorwaarde. De paden worden schoongemaakt en het onkruid
rondom de graven wordt weggeschoffeld. Aan de graven zelf
komen ze niet, die taak is uitdrukkelijk voor de nabestaanden
weggelegd. Koffiedrinken doen ze bij de bank bij de poort.
Hovenier Alco Wenneker doet het algemeen onderhoud aan
heggen, paden en de onkruidbestrijding. Henk Reinders heeft
deze taak onlangs sinds het bereiken van zijn vijfenzestigste
levensjaar overgedaan. Hij is nog steeds de grafdelver.
Tot slot
Iedereen die zich verbonden voelt met Hummelo kan hier zijn
laatste rustplaats vinden. Een hele mooie plek om te bezoeken
en herinneringen op te halen. Van die gelegenheid wordt door
veel mensen gebruik gemaakt. Een monumentaal rustpunt met
altijd zingende vogels in het opgaand hout.
Bronnen:
Met dank aan mevrouw C.L. van Groningen, de heren
H. Maalderink , J.L. Markvoort en G. Minkhorst
1) monumentalebomen.nl
2) H. Stam, H.J.C.J. baron Van Heeckeren van Enghuizen en
zijn veldtochten, Jaarboek Achterhoek en Liemers nr. 9
(1986)
3) H. Stam, Kleine geschiedenis van Hummelo en Keppel
(1987, De Walburg Pers)
4) Archief Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (Ecal),
Doetinchem.
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Tekst: Anke Goossens
Foto: Rinus G.M. Rabeling

Koos, bedankt!
Een persoon met passie voor voetbal, maar misschien nog wel meer een persoon met passie
voor zorgeloos voetbal. Zo mag Koos Bloemendaal, na dertien jaar sportverzorger te zijn
geweest bij HC’03, wel worden omschreven.
Koos Bloemendaal heeft zijn passie vormgegeven door jarenlang zelf te voetballen, maar ook door zijn inzet als jeugdtrainer en jeugdleider. Die functies had hij allebei bij het vroegere
H&K aangezien hij van oorsprong uit Laag-Keppel komt. Bij
de fusie van H&K en Drempt Vooruit bleef zowel zijn vrijwillige inzet voor de club als zijn massage- en sportdiploma niet
onopgemerkt. Toen HC’03 ontstond, startte ook zijn carrière als
sportverzorger van HC’03.
Hoewel Koos altijd beschikbaar is geweest voor de hele club,
zowel senioren als junioren, wist deze laatste groep Koos nog
niet altijd te vinden. De junioren voetbalden de eerste jaren
nog in Hoog-Keppel en Koos had zijn behandelruimte gevonden in Drempt. De kleine behandelruimte – met de nadruk
op klein – bleek echter niet opvallend genoeg in het oude
kantinegebouw. Koos zijn eigen herinnering is hierin allesomvattend: ‘Om de behandeltafel heen lopen was eigenlijk geen
mogelijkheid’.
Mogelijkheden kwamen er enkele jaren later wel met de nieuwe kleedaccommodatie met ruimte voor een roeitrainer, een
fiets en een in hoogte verstelbare behandeltafel.
Spelers konden voorafgaand aan de training op de behandeltafel plaatsnemen voor het los masseren van gevoelige spieren
of voor het opnieuw laten tapen van blessures. Na afloop van
de training koelde Koos de spieren en gewrichten of dacht hij
in aanloop naar de wedstrijd na over mogelijkheden voor herstel. Uiteindelijk was immers altijd het doel het hele lijf van een
speler fit te houden. Waar de ene speler Koos sporadisch vond
bij een gevoelige spier, waren er ook genoeg spelers die Koos
iedere week vonden. Gewoon voor de gezelligheid, want niet
altijd bleek de vooraf bedachte blessure een blessure te zijn.

Koos was enorm betrokken bij spelers. Tijdens trainingen, met
een bak koffie langs de lijn, maar zeker ook bij de wedstrijden
van het eerste elftal op zondag. De verzorging tijdens deze
wedstrijden bleek het mooiste onderdeel van zijn rol als sportverzorger. Verantwoordelijk zijn voor het niet uitvallen van
spelers is niet zomaar een taak. Een trainer of een team wil zich
geen zorgen hoeven maken over eventuele blessures in het
veld. Koos nam deze verantwoording hoog op en in de dertien
jaar van zijn carrière is hij nagenoeg alle zondagmiddagen
aanwezig geweest. Ook bleef Koos betrokken bij niet-eersteelftalspelers en vroeg hij altijd naar een terugkoppeling op het
herstel.
De meeste van deze terugkoppelingen hebben te maken gehad met enkelblessures. Heel wat meters tape zijn er om verstuikingen of opgerekte enkelbanden gegaan. Ter herstel maar
ook ter versteviging zodat er in het weekend zorgeloos meegespeeld kon worden. Waar het tape in de beginjaren vooral een
echte pleisterkleur had, vond Koos – ter vreugde van onder andere de vrouwelijke speelsters – uiteindelijk ook de kleur blauw
en roze op de bestellijst. De verantwoording voor voldoende
materiaal nam hij namelijk zeer serieus. In de volksmond was
dit materiaal te vinden in ‘het hok van Koos’ waar Koos dus ook
de leiding over had.
Ongetwijfeld moeten spelers en begeleiders er het komende
seizoen aan wennen dat ‘het hok van Koos’ niet langer inclusief
Koos zal zijn. Koos wil wat meer tijd voor zichzelf en op 62-jarige leeftijd, na dertien jaar trouwe dienst, wordt hem dit meer
dan gegund. Met dit portret wil HC’03 hem wederom bedanken voor zijn kundige en grandioze inzet in al die jaren. Koos,
bedankt!
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Zeven inwoners over…

Vroeg uit de veren
Dit keer maken we in deze rubriek kennis met zeven inwoners uit Drempt, Hummelo, Keppel die
dagelijks erg vroeg opstaan. Elke ‘vroege vogel’ heeft hierbij zijn eigen reden. De een vanwege
werk of werkzaamheden, de ander in verband met invulling van vrijetijdsbesteding.
Elke middag een aantal uurtjes slaap inhalen…
Leo Ebbers (55), Dorpsstraat, Hummelo, getrouwd met Anke, vader van vijf kinderen en opa
van negen kleinkinderen. Kies je voor het vak bakker dan betekent dat een leven lang vroeg
uit de veren. Leo Ebbers koos op 17-jarige leeftijd voor het beroep brood- en banketbakker.
Vanaf 1986 is hij zelfstandig en was het om 05.00 uur beginnen. In 1998 nam hij de bakkerij in
Hummelo over. Het was een drukke tijd, soms zelfs al om 00.30 uur (!) ’s nachts aan de slag. Hard
werken om meerdere winkels van vers brood te voorzien. Na het brood bakken nog het maken
van de banketsoorten. Al snel neemt hij personeel aan. Vier jaar geleden besloot hij vanwege
gezondheidsproblemen een stap terug te doen. Nu werkt Leo alleen. Het hectische is er nu af,
maar het is nog steeds vroeg opstaan. Van vrijdag op zaterdag is het extreem, om 21.30 uur beginnen en de andere dag omstreeks 08.00 uur klaar. Toch is Leo een avondmens. Meestal gaat hij
om 23.00 uur naar bed. Een korte nachtrust en dus haalt hij elke middag een aantal uurtjes slaap
in. Gelukkig hebben de sociale contacten niet geleden onder zijn beroep. Verjaardagen bezoekt
hij normaliter tot 23.00 uur en op maandag gaat hij ’s avonds een uurtje zaalvoetballen. De enige beperking in huize Ebbers was
voor de kinderen de verplichte rust in huis als papa ’s middags moest slapen.
Genieten van de boerderij en de omgeving is ook heel veel waard…
Nienke Regelink (28), Eldrikseweg, Eldrik, samenwonend met Arjan. Op een boerderij is het
van vroeger uit altijd al vroeg opstaan. Tegenwoordig is dat door onder andere de invoering van
de melkrobot gelukkig wat minder. Toch is Nienke Regelink op boerderij ‘de Braak’ dagelijks om
07.00 uur altijd al volop in actie. Melken en daarna voeren; vooraf bekijkt ze eerst uitgebreid de
situatie per koe via de computer. Dat gaat zo vrijwel de hele ochtend door en ’s middags voor
een groot deel opnieuw. Ook moeten elke dag de kalveren twee keer worden gevoerd. Doordeweeks krijgt Nienke ’s morgens hierbij hulp van haar moeder. Op een boerenbedrijf ben je alle
zeven dagen volop in de weer. Gelukkig is er af en toe een wat rustiger moment.
Vroeg naar bed moet niet echt, maar de dagelijkse fysieke inspanningen maken het toch noodzakelijk om voldoende rust te nemen. Slaap is dan belangrijk. Soms wordt Nienkes nachtrust
verstoord als er een storing is met de melkrobot of als er een koe moet kalveren.
Voor vrije tijd is niet zoveel gelegenheid. Fitness is een welkome ontspanning. Af en toe gaat
Nienke een paar dagen met vakantie en een enkele keer gaat ze met vrienden uit. Genieten van de boerderij en de omgeving
is haar ook heel veel waard. Al van jongs af aan had ze belangstelling voor de boerderij en liep ze tussen de koeien. Nog steeds
geniet ze elke dag.
In het algemeen kan men vaststellen dat de vogelstand terugloopt…
Hans Jansen (70), Dominee De Graaﬀweg, Voor-Drempt, getrouwd met Annie, twee kinderen en vijf kleinkinderen. Hans is bijna zijn hele leven iemand die vroeg uit de veren gaat. Met
name voor zijn liefhebberijen. Vroeger vooral voor zijn passie vissen, maar de laatste decennia
vooral om vogels te spotten. Niet zo maar vogels kijken, maar vooral ook complete gebieden
inventariseren op het voorkomen van de verschillende soorten. Hans is actief binnen de
Vogelwerkgroep Doesburg die al ruim veertig jaar ook tellingen doet in Drempt, Hummelo en
Keppel. De verzamelde gegevens worden vastgelegd in uitgebreide verslagen.
’s Morgens vroeg bij zonsopkomst, soms al voor 05.00 uur, worden de broedvogels en hun territoria geïnventariseerd. Dit gebeurt hoofdzakelijk op de zang van de vogels. Ook weidevogels
worden geteld. Daarnaast is Hans actief bij de ganzentellingen en bij de bescherming van de
steen- en kerkuilen. ‘In het algemeen kan men vaststellen dat de vogelstand terugloopt, niet
alleen de weidevogels maar ook het aantal soorten broedvogels.’ Toch zijn er af en toe bijzondere waarnemingen zoals de roodborsttapuit, waterral en middelste bonte specht.
De activiteiten kosten veel tijd maar zijn geen beletsel voor sociale contacten. Hans is nog steeds een regelmatig visser, leest veel
en gaat graag wandelen met de hond.
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Het is dan altijd nog lekker rustig op de weg…
Rob Ruikes (57), Torenakker, Voor-Drempt, getrouwd met Loes en vader van drie zonen.
Rob is werkzaam als procesmanager bij PostNL in de regio Utrecht en gaat dagelijks met de
auto op en neer naar Nieuwegein. Hij staat van dinsdag tot en met zaterdag om 04.15 uur
naast zijn bed en vertrekt om 04.50 uur. ‘Het is dan altijd nog lekker rustig op de weg’. Hij
maakt lange dagen, want tussen 18.00 en 19.00 uur meldt hij zich pas weer in Voor-Drempt.
Het verkeer is dan inmiddels behoorlijk toegenomen.
Rob werkt al ruim 35 jaar bij de post in diverse functies en op vele locaties in ons land (onder
andere Zwolle, Deventer, Groenlo, Winterswijk, Haaksbergen) en weet dus niet beter dan dat
vroeg opstaan een deel van zijn leven is. Het betekent wel dat hij meestal om 22.00 uur zijn
bed opzoekt. Sociale activiteiten zijn hierdoor wat beperkt, toch vindt hij tijd voor zijn gezin
en enige sportactiviteiten. Daarnaast heeft hij enkele jaren geleden ook nog ruimte gevonden om in zijn schaarse vrije tijd in zes jaar zijn masterstudie bedrijfskunde af te ronden.
Altijd samen met de in Roemenië mishandelde straathond Simmy…
Theo Pelgrom (71), Strengsche Veld, Achter-Drempt, ongehuwd. Voor lezers die in de vroege
ochtend door Achter-Drempt rijden, is Theo Pelgrom een bekende verschijning. Bijna altijd
vergezeld van zijn hond. Sedert enkele jaren is dat de uit Roemenië afkomstige, mishandelde
hond Simmy.
Theo is zijn hele leven altijd vroeg op en actief. Voor zijn pensionering moest hij vroeg uit de
veren voor zijn werk, onder andere bij Aviko, eerst in Hoog-Keppel (1972) en later in Steenderen
(tot 2008). Er waren periodes dat hij om 04.30 uur moest beginnen. Nu is hij nog steeds een
ochtendmens. Dagelijks is hij voor 06.00 uur al onderweg. Met name op het sportcomplex van
HC’03 waar Simmy alle ruimte heeft en waar Theo als de oren en ogen van de club de accommodatie controleert op onrechtmatigheden. Overigens is hij ’s avonds na de laatste trainingen
ook altijd weer aanwezig om alles af te sluiten. Soms zien we Theo en Simmy wandelend rond
Achter-Drempt. Met name van de fraaie Gasthuisroute kan Theo enorm genieten; landelijke rust
en natuur. Theo, een man van de klok… dus meestal is het om 22.30 uur bedtijd.
Tijd voor actieve hobby’s is er eigenlijk niet…
Judith Polman (37), A.G. Noijweg, Hoog-Keppel, getrouwd met Twan en moeder van twee
dochters en een zoon. Judith is werkzaam als verpleegkundige hartbewaking in het Slingeland
Ziekenhuis te Doetinchem. Van jongs af aan wilde zij graag een opleiding in de verpleging volgen.
Inmiddels is ze daar achttien jaar werkzaam. Na specialisatie is ze nu tien jaar werkzaam op de
afdeling hartbewaking. Dat betekent uiteraard werken in wisselende diensten. Met name de
nachtdienst (van 22.45 uur tot 07.45 uur) vindt voor het grootste deel plaats in de hele vroege
ochtenduren. De ene nacht is het rustig maar vaak is het, mede door spoedopnames, erg druk.
Daarnaast vinden via systemen continu ritmecontroles plaats.
Een baan met wisselende dienst vergt veel organisatie binnen het gezin. Gelukkig kan partner
Twan een deel van zijn werkzaamheden afstemmen op de werkuren van Judith. Het feit dat Judith
24 uur per week werkt, maakt het tevens mogelijk om de kinderen alle aandacht te geven en te
begeleiden van en naar school. Uiteraard is het wel van belang om na de nachtdiensten voldoende
te slapen. Dat is niet altijd gemakkelijk. Tijd voor actieve hobby’s is er eigenlijk niet. Vroeger voetbalde ze bij H&K en HC’03, maar wedstrijdsport is bij wisselende diensten erg lastig. Nu geniet ze van de wedstrijdjes volleybal en voetbal van de twee meiden.
Als verwoed hengelaar vele ochtenden vaak al voor 05.00 uur aan het viswater…
Herms Jansen (82), Van der Hardt Abersonlaan, Laag-Keppel, getrouwd met Thea, vader van twee
zonen en opa van twee kleindochters. Bij zijn ouders in de bakkerij aan de Keppelseweg was hij al
van kinds af aan gewend vroeg op te staan. In die tijd varieerde dat van 02.30 tot 05.30 uur. Het vroeg
opstaan was een reden dat hij werd benaderd om bij de gemeente Hummelo en Keppel te komen
werken, onder andere voor de coördinatie van de gladheidsbestrijding. In de winterperiode de hele
nacht en vroege ochtend de wegen controleren of er eventueel moest worden gestrooid. Daarnaast
deed hij diverse andere werkzaamheden in de rest van het jaar.
Ook in zijn vrije tijd kan Herms het vroeg opstaan niet laten. Als verwoed hengelaar zit Herms vele
ochtenden vaak al voor 05.00 uur aan het viswater (Oude IJssel en IJssel). Sinds zijn afscheid van de
gemeente vist hij heel veel in het IJsselmeer bij Lemmer. Vanuit zijn stacaravan gaat hij tegenwoordig
wat later naar zijn visstek. Thea geniet dan heerlijk van de rust op de camping. Zelfs ’s avonds gaat
Herms nog regelmatig terug om een paar uurtjes op snoekbaars te vissen. Ondanks zijn leeftijd blijft
hij een druk baasje. Bij zijn stacaravan heeft hij zelfs nog gelegenheid gecreëerd om de gevangen vis te roken. Om bij te komen van al dat
vissen, vindt hij dan nog ontspanning bij een potje biljarten, vroeger bij Gert Wassink, tegenwoordig bij Hyndendael.
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observatie camera’s
poortaandrijvingen
intercominstallaties
alarminstallaties

Slim
bekeken!

Installatiebedrijf T&I
Keijenborgseweg 30
7021 LW Zelhem
T (0314) 641 717
E info@installatiebedrijfti.nl
I www.installatiebedrijfti.nl

Altijd bij
Expert

THUIS
in het landelijk
gebied
· Landgoederen beheer
· Bemiddeling bij aan- en verkoop
woningen en agrarisch vastgoed
· Pachtzaken
· Taxaties en onteigeningen

Beste Service
Persoonlijk Advies
Vertrouwd Dichtbij

Meer informatie:
Witte Rentmeesters en Makelaars
Telefoon: 0314 - 38 21 21
www.WitteRentmeestersEnMakelaars.nl

Expert Eliesen
Nieuwstad 45, Zutphen, (0575) 543202
Kerkstraat 2, Hengelo (Gld), (0575) 464261
Zutphen-Emmerikseweg 46, Baak, (0575) 551000
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Tekst: Rinus G.M. Rabeling
Foto: archief

Na het succes van onze
appeltaartbakwedstrijd van vorig jaar:

Heel D-H-K bakt…
een monchoutaart!
De appeltaartbakwedstrijd van afgelopen jaar werd met veel
enthousiasme ontvangen. Vele dorpsgenoten hebben de
uitdaging destijds opgepakt en een overheerlijke en fraai
vormgegeven appeltaart ingeleverd. De bewoners van onder
andere Hyndendael en De Gouden Leeuw hebben er de volgende dag van genoten!
Reden genoeg om ook dit jaar een bakwedstrijd te organiseren. De opdracht is dit keer het bakken van de lekkerste,
origineelste en mooiste monchoutaart.
De monchoutaart brengt velen altijd meteen weer terug naar
vroeger. Naar de verjaardagen thuis of vooral bij de grootouders. Het feest was pas echt compleet als er ook een monchoutaart werd geserveerd. De zoete smaak van bijvoorbeeld
de klassieke variant, een bodem van bastognekoeken met de
friszure smaak van kersen, is voor velen een feest van herkenning. Ook in deze tijd is een monchoutaart nog steeds populair en niet weg te denken op menig feestje in de Achterhoek.
Met diverse aanpassingen en varianten kan men echt spreken
van een klassieker in vele families.
We zijn reuze benieuwd wie de lekkerste monchoutaart
van Drempt, Hummelo en Keppel bakt. Is uw taart altijd het
middelpunt van een verjaardag of feestje? Is het recept dat u
gebruikt al vele jaren in de familie en afkomstig van uw (over)
grootmoeder? Ziet uw taart er altijd uit als een waar kunstwerkje? Doe dan mee en verwerf niet alleen de eeuwige roem
met uw monchoutaart en recept, maar verdien ook een van de
leuke prijzen die aan deze wedstrijd verbonden zijn. Welke dat
zijn? Dat houden we nog even geheim.

Meedoen is heel eenvoudig. Bak uw lekkerste monchoutaart;
u mag hierbij uw oude vertrouwde recept gebruiken, maar
u mag ook helemaal uit uw bol gaan en een verrassende,
nieuwe versie componeren. De keuze is geheel aan u. Elke
combinatie van verdere ingrediënten is toegestaan. Ook de
vorm is natuurlijk geheel vrij: rond, vierkant, langwerpig. Groot
of klein, het maakt niet uit. Bij voldoende deelname zijn er
twee categorieën: jongeren tot 16 jaar en volwassenen.
Iedereen die wil deelnemen kan zijn of haar monchoutaart,
samen met het recept, op zaterdag 14 oktober tussen 12.00
en 14.00 uur inleveren in ’t Hessenhuus, clubhuis van HC’03,
Zomerweg 19A in Achter-Drempt.
De taarten worden beoordeeld door een deskundige jury die
dit jaar bestaat uit Pieter de Leeuw uit Hummelo (oud-culinair
recensent van De Gelderlander), Dick Garretsen uit Hummelo
(oud-banketbakker en -kruidenier uit Hummelo) en Herman
Aarts uit Drempt (beheerder van ’t Hessenhuus, Drempt). De
jury let natuurlijk vooral op de smaak en de originaliteit, maar
ook de uitvoering wordt bekeken. Na het proeven en beoordelen door de jury worden de ingeleverde taarten bezorgd bij
een aantal bejaardencentra en verzorgingshuizen in de regio.
De namen van de winnaars worden, samen met de winnende
recepten, bekend gemaakt in het decembernummer van De
Hessencombinatie. Voor eventuele vragen over de bakwedstrijd kunt u per e-mail contact opnemen met de redactie via
dehessencombinatie@hc-03.nl.
Heel veel bakplezier en graag tot ziens op 14 oktober!
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De herfst
in zicht...
De langste dag is alweer enkele weken geleden.
De zomer is voorbij en de herfst komt eraan.
De wisseling van de seizoenen wordt in ons land
door iedereen verschillend ervaren, maar het blijft
natuurlijk een bijzonder boeiend fenomeen. Voor
velen de charme van ons klimaat.
Dit keer een opname van de Dubbeltjesweg in
Hoog-Keppel in beginnende herfstkleuren.
Het jaargetijde nodigt veel inwoners uit om een
flinke wandeling te maken en te genieten van de
metamorfose van de natuur in onze omgeving.
En dan nog die Dubbeltjesweg. Er worden
verschillende verhalen verteld over de
herkomst van deze bijzondere naam.
Een van de bekendste is wel het verhaal dat de
boeren ten tijde van de verbetering van de weg
omstreeks 1850 voor elke karrevracht zand een
dubbeltje ontvingen. Of dit waar is, weten we niet.
De naam is pas in 1957 officieel door de
gemeenteraad vastgesteld.
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WARENHUIS

Véél winkels onder één dak
Markt7•Doesburg•www.staarinkwarenhuis.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!
Landlustweg 30
7221 BS Steenderen
Telefoon 0575-451288
E-mail gosselink@colorsathome.nl
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Tekst: Henk ten Zijthoff
Foto’s: Wim van Hof

Borstcrawlgroep Hessenbad
op trainingsstage in de
Oude IJssel
Buitenbad Hessenbad in Hoog-Keppel startte afgelopen
seizoen met trainingen voor volwassenen en kinderen om
te kunnen zwemmen in open water. De techniek van deze
zogenaamde borstcrawlgroep was na wekelijks een uur trainen in het zwembad in juni zover gevorderd dat het voor de
groep mannen en vrouwen tijd werd voor het ruige werk: een
training in de Oude IJssel. Trainster Myung Ming had een mooi
oefenparcours uitgezet passend bij het niveau van de groep
dat uiteenloopt van beginnend tot vergevorderd. Is zwemmen
in buitenwater riskant? Het antwoord luidt: ga niet zwemmen
in snelstromende rivieren en pas erg goed op als je in zee

zwemt. Dit advies geldt voor binnen- en buitenland. En voor
Nederland geldt bovendien dat grote en drukbevaren rivieren
zoals bijvoorbeeld de IJssel, Rijn, Waal en Maas een groot risico
vormen voor zwemmers. Maar op een qua scheepvaart rustig
moment in een getrainde groep een oefenparcours zwemmen
in de Oude IJssel is niet riskanter dan andere plekken waar
buitenzwemmers oefenen. De regel voor bevaarbare rivieren
zoals de Oude IJssel is dat je als zwemmer uit de vaargeul
blijft. Myung Ming was zeer tevreden over de prestaties van
haar pupillen en trakteerde na aﬂoop op sushi. Voor meer
informatie over de borstcrawltraining, zie www.hessenbad.nl.
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In gesprek met
wijkagent
Jack Witmarsum
In het gemeentehuis van Bronckhorst is sinds enige tijd de post ingericht waar de wijkagenten
van onze gemeente kantoor houden. Dat was in het recente verleden anders geregeld. Tot
halverwege 2016 was de post voor de wijkagent van Drempt, Hummelo en Keppel gehuisvest
in het gezondheidscentrum in Hoog-Keppel. We reizen naar het nieuwe Hengelose bureau
van onze wijkagent Jack Witmarsum (55) en zijn collega’s voor een gesprek.
Hoe bevalt het nieuwe onderkomen?
‘Qua faciliteiten is het hier prima geregeld, al vind ik het zelf
jammer dat de politiepost in Hoog-Keppel is opgeheven. In
mijn functie als wijkagent heb ik met veel samenwerkingspartners te maken en in Hoog-Keppel was het contact in fysieke
zin natuurlijk erg dichtbij.
Voor de inwoners van Drempt, Hummelo en Keppel is de
drempel iets verhoogd nu ik bij mijn collega’s in Hengelo zit.
Maar we doen als wijkagenten onze uiterste best om goed
werk te blijven doen.’

46

Hoeveel wijkagenten zijn er in Bronckhorst?
‘Er zijn vijf wijkagenten in Bronckhorst. De verdeling van deze
bezetting is gebaseerd op de voormalige gemeentegrenzen.
Er is dus per oude gemeente een wijkagent. Wij beginnen onze
dienst in de vroege ochtend in Doetinchem. We krijgen daar de
dagelijkse briefing van een dagcoördinator en dan vertrekken
we naar de post in Hengelo. Of naar de eerste afspraken in de
verschillende werkgebieden. Ik doe zelf de surveillance in mijn
werkgebied onder andere op basis van de meldingen die we
dagelijks via diverse kanalen binnen krijgen.’

Wat houdt de functie van wijkagent precies in?
‘Als wijkagent werk ik in het gebied van de oude gemeente
Hummelo en Keppel. Mijn werk is het verlenen van ondersteuning vanuit de politieorganisatie. Die ondersteuning kan
betrekking hebben op sociale problematiek, bijvoorbeeld als
inwoners of buren het elkaar in het leven lastig maken, of bij
huiselijk geweld. Ik houd me bezig met overlast, criminaliteit,
verkeer en milieu. Het is een vrij solitaire functie maar als
wijkagent zit ik als een spin in een web. Ik heb overal mijn contacten: met inwoners en met maatschappelijke organisaties.
Uiteraard kan ik niet alles in mijn eentje oplossen, maar ik ken
de kanalen om deskundigen in te schakelen of mensen door
te verwijzen. Die deskundigen zijn te vinden bij de maatschappelijke organisaties of binnen ons korps Achterhoek-West.
Denk bijvoorbeeld aan de collega’s van de recherche. Ons
korps is actief in de gemeenten Bronckhorst, Montferland,
Oude IJsselstreek en Doetinchem. Elke gemeente heeft zijn
eigen cluster. Binnen het cluster Bronckhorst werken dertig
collega’s die Bronckhorst als aandachtsgebied hebben naast
hun andere taken op hun specialisaties. Voor de wijkagenten
in het cluster Bronckhorst staan vijf dienstwagens ter beschikking. Wij worden op de weg aangestuurd door de meldkamer
in Apeldoorn. Daar weten ze precies waar de dienstwagens
zich bevinden en er wordt onmiddellijk actie ondernomen als
dat nodig is. In voorkomende gevallen doen we als wijkagenten ook wel klussen samen in elkaars gebied.’
Hoe is de verdeling van het werk voor een wijkagent?
‘De vuistregel is in principe dat 80% van de tijd van een wijkagent wordt benut voor de inzet in het eigen werkgebied. In
mijn geval is dat het gebied Drempt, Hummelo en Keppel. De
rest van de tijd word ik ingezet voor de algemene dienst in het
korps West-Achterhoek.
Hoe ben je wijkagent geworden?
Jack lacht: ‘Wijkagenten komen altijd uit het politiekorps. Je
begint altijd als politieagent in de surveillance. Eigenlijk moet
ik dus vertellen hoe ik erbij kwam om politieman te worden.
Ik zat tijdens mijn dienstplicht bij artillerie, de Gele Rijders
in Schaarsbergen, en was daar stukscommandant. Onder de
dienstmaten werd vaak gesproken over wat we na afloop

van de dienstplicht zouden gaan doen in de maatschappij.
Ik was aanvankelijk van plan om sportleraar te worden maar
in die tijd was het arbeidsperspectief erg ongunstig. In onze
kazerne zag ik een keer een Veronicagids liggen. Ik bladerde
er wat in en las een wervingsadvertentie voor de politie. Ik
was meteen enthousiast en meldde me bij de opleiding in
Apeldoorn. Ik werd toegelaten en kwam na afloop van de
opleiding als politieman in de kop van Drenthe terecht. Ik had
het bij het korps in Eelde-Paterswolde erg goed naar mijn
zin. Maar ja, er kwamen reorganisaties en uiteindelijk werd
het team opgeheven. Mijn vrouw en ik besloten toen om het
noorden te verlaten en op zoek te gaan naar een baan in de
Achterhoek. Zij in de banksector en ik bij de politie. Ik ben een
geboren Brummenaar en ik ken de Achterhoek goed vanuit
mijn jeugd. Het lukte mij om een baan te vinden maar net als
bij het merendeel van de bedrijven en organisaties bleven
de reorganisaties ook bij de politiekorpsen in de Achterhoek
doorgaan, mede als gevolg van de gemeentelijke herindelingen. Ik heb nog een tijd bij de recherche gewerkt, maar dat
beviel mij uiteindelijk minder goed’.
Jack schatert als ik zijn naamgenoot Jack Frost van de Engelse
tv-serie A touch of Frost ter sprake breng en opper dat die
Frost bij de recherche toch een hartstikke afwisselende en
spannende baan heeft? ‘Nou’, zegt Jack, ‘die tv-series zijn
zwaar geromantiseerd hoor. Rechercheren is zoekwerk en het
merendeel van het werk is bureauwerk. Voor mij persoonlijk
gold dat ik het contact met inwoners en het straatwerk begon
te missen. Ik besloot uiteindelijk om opnieuw een overstap
te maken. Ditmaal naar de functie van wijkagent en ik volgde
daarvoor later een éénjarige opleiding aan de Saxion Hogeschool in Enschede. Deze opleiding wordt nu aan de Politieacademie gegeven. Mijn omgeving vond mijn stap verrassend.
Zij zagen de overstap die ik maakte als een vorm van promotie
en in hun beleving was mijn ambitie om wijkagent te worden
een stap terug. Voor mij gold dat absoluut niet. Ik vind mijn
huidige werk hartstikke leuk vanwege de vele interacties waar
ik een rol kan spelen die erg goed bij mij past. Ik doe dit werk
nu twaalf jaar in verschillende werkgebieden en ik vind het de
mooiste functie binnen de politie.’
Wat zijn leuke en minder leuke kanten van je beroep?
‘Als politieman maak je heel veel mee. Je ziet de maatschappij
van haar mooie kant, maar je komt ook in actie aan de rauwe
kant van onze samenleving: criminaliteit, ongelukken, ontspoorde jeugd en de soms pure sociale ellende waarin mensen zich bevinden. Als ik daarbij als politieman goede dingen
kan doen, dan geeft dat arbeidsvoldoening. De zwaarste kant
van mijn beroep? Het voeren van slechtnieuwsgesprekken
met ouders of nabestaanden als het om kinderen gaat. Dat
ervaar ik als de meest zware kant van mijn beroep.’
Tot slot, hoe kun je contact opnemen met de wijkagent?
‘Heel simpel: bel met 0900-8844 en daar weten ze precies hoe
je met mij in contact kunt komen. Overigens is het niet zo dat
ik niet meer in Hoog-Keppel ben. In voorkomende gevallen
regel ik ruimte in het gezondheidscentrum in Hoog-Keppel
voor een rustig gesprek als het te belastend is om een gesprek
aan huis te voeren of als een tocht naar het gemeentehuis niet
mogelijk is.’
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Frank wordt geflankeerd door zijn leermeester Herbert Bloemendaal en diens zus Daphne Bloemendaal

Stage lopen?
Dat kan ook in Drempt,
Hummelo of Keppel
Jongeren, ze vermaken zich veelal wel in onze dorpen. Feesten en kermissen, er is genoeg vertier. School en opleiding is ook belangrijk. En stage lopen natuurlijk. Dat kan volop hier in onze
eigen omgeving. Het is waardevol als stagiairs positieve praktijkervaringen kunnen opdoen in
Drempt, Hummelo of Keppel. Zo kunnen we jongeren op weg helpen en wie de jeugd heeft...
En op de fiets naar het werk, wie wil dat nou niet!
De wet Educatie en Beroepsonderwijs verplicht mbostudenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen
bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming. Een voorwaarde om mbo-studenten te
kunnen opleiden, is dat een bedrijf erkend is als leerbedrijf
en SBB-gecertificeerd is. Het leerbedrijf biedt de student
een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn opleiding.
Daar oefent de student het beroep uit waarvoor hij in
opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden
die daarbij horen. De praktijkopleider kent de eisen van
de opleiding en helpt de student op de werkvloer door de
stagiair op te leiden en te coachen. Het aantal dagen en de
duur van de stage is afhankelijk van de opleiding en het
niveau.
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HC’03, meer dan alleen voetballen
‘Dat moeten we altijd doen’, zei bestuurslid en jeugdcoördinator Richard Buma toen HC’03 de licentie met het SBB moest
verlengen. ‘We waren eigenlijk vergeten dat we leerbedrijf
waren, maar we hebben het vol enthousiasme weer opgepakt. Wat is er nu mooier dan jonge mensen praktijkervaring
met nuttig werk op te laten doen, ze te enthousiasmeren en
misschien daardoor ook wel te binden aan de club. Laatst
hadden we zes stagiairs tijdens een jeugdkamp die dan ieder
een onderdeel voorbereiden en uitvoeren. De stagiairs geven
individuele trainingen of draaien mee in de organisatie van
toernooien.’ Luuk (17) uit Laag-Keppel was één van hen. Hij
heeft het afgelopen jaar een deel van de jeugdtrainingen
verzorgd.

Richard is het eerste aanspreekpunt voor de stagiairs, maar
Jordy Lobeek is de daadwerkelijke begeleider binnen de
club, tevens speler van het eerste elftal. Jordy heeft de mboopleiding Sport en Bewegen bij ROC A12 in Arnhem gevolgd
en volgt nu de opleiding Sport en Management op de HAN in
Nijmegen. Als leerbedrijf kan HC’03 de stagiairs, veelal eigen
jeugdleden, op weg helpen om praktijkervaringen op te laten
doen. Maar ook studenten van andere studierichtingen kunnen geholpen worden. ‘Door een balletje op te gooien over
een stageplek want de mensen binnen de club kennen mensen in andere disciplines via hun werk en bekenden. Je kunt ze
geen geld bieden, maar dit is misschien wel net zo belangrijk.
Een stageplek is toch vaak de beste methode om een baan
te krijgen meteen na je studie’, zegt Richard. Ook in zijn werk
als projectleider in de weg- en waterbouw bij de gemeente
Apeldoorn begeleidt hij studenten. Hij vindt het erg leuk om
te doen en hij hoopt eraan bij te dragen dat jongeren goede
praktijkervaring opdoen en goed nadenken over de keuzes
die ze moeten maken.
Tuincentrum Bloemendaal: één grote familie
Al sinds de oprichting van het bedrijf, dertig jaar geleden door
Henk en Christien Bloemendaal, richt Tuincentrum Bloemendaal ruimte in om jongeren praktijkervaring op te laten
doen. Daphne Bloemendaal begeleidt stagiairs in de kwekerij,
bloemisterij en het tuincentrum. Broer Herbert Bloemendaal
coacht de stagiairs voor het hoveniersvak. In 2012 hebben
Daphne en Herbert het bedrijf samen van hun ouders overgenomen. Er zijn plannen om de kas in het voorjaar 2018 eens
zo groot te maken. Daphne: ‘Het gevoel van saamhorigheid is
groot en de vaste medewerkers en stagiairs gaan er helemaal
voor.’
Frank (18) uit Hummelo is tweedejaars student aan het AOCOost in Doetinchem. Hij wil na dit schooljaar nog een extra
jaar doen zodat hij zelfstandiger kan werken als hovenier.
Twee dagen in de week heeft hij geholpen met het aanplanten en onderhouden van de buitenplanten en met het straatwerk. De gerichte vragen vanuit school verwerkt Frank in de
praktijk en het resultaat komt zwart op wit in zijn eindverslag
te staan. Hij heeft het prima naar zijn zin. Hij leert veel want
er is veel afwisseling bij de veelal particuliere tuinen die ze
verzorgen. Dit schooljaar is er weer een nieuw stageadres. ‘Het
is leuk om beetje rond te kijken en ergens anders weer nieuwe
dingen te leren.’ Naast school en stage brengt Frank De Hessencombinatie rond, ook wil hij volgend jaar meehelpen bij het
opbouwen van de Zwarte Cross. In zijn echte vrije tijd is hij in
de sauna te vinden.
Linde (15) is derdejaars student aan het Prakticon in Doetinchem, ook zij woont in Hummelo. Ze was de laatste drie maanden van het schooljaar één dag in de week in de kwekerij te
vinden. Ze houdt zich bezig met het verzorgen van de binnenen buitenplanten en het bevoorraden van het tuingedeelte
met de zomerbloeiers uit de kwekerij. Linde weet nog niet
precies wat ze worden wil, om dat te ontdekken gebruikt ze
de stages van haar opleiding. ‘In het weekend doe ik mee aan
survival runs, mijn schoonzus heeft me helemaal enthousiast
gemaakt. Eerst mocht ik niet van mijn moeder, maar ze vond
het uiteindelijk toch goed.’ Vasthoudend en sportief is ze, die
Linde!
Michel (17) woont in Drempt. Hij zit op het Prakticon in het

HC-03 bestuurslid Richard Buma, begeleider Jordy Lobeek en stagiair Luuk

Linde en Daphne Bloemendaal tussen de rozen

laatste jaar. Hij komt al sinds zijn vijftiende bij Bloemendaal en
hij heeft het heel erg naar zijn zin. Hij is er één dag in de week
en hij zorgt voor de vaste planten en kerstbomenkwekerij.
In de tunnelkas heeft hij een eigen hoekje met plantjes die
hij opkweekt. Ook heeft hij de namen van de planten uit het
hoofd geleerd. Het kweken van planten zit hem in het bloed.
Vanuit het Prakticon komen ze een paar keer per jaar kijken
hoe het gaat. In zijn vrije tijd vindt hij het heerlijk om zijn
eigen tuin te onderhouden.
De Gouden Karper is niet krenterig
Al sinds mensenheugenis worden er stagiaires, zowel vóór
als achter de schermen, opgeleid bij De Gouden Karper door
in totaal vijf leermeesters: bepaald niet krenterig. Er zijn
contacten met het Graafschap College, met Praktijkonderwijs
Zutphen en met het ROC Wageningen. ‘De aanmeldingen
gebeuren via school, maar de studenten leggen vaak zelf het
eerste contact met ons. Ik vind dat er best veel zelfstandigheid
gevraagd wordt van de stagiairs. En er wordt in de opleiding
steeds minder nadruk gelegd op de technieken zoals fileren,
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Haarwerkboetiek Reintjes
vergroot je zelfvertrouwen
Dianne Roordink had twee goedlopende kapsalons in Steenderen en Hengelo toen ze
besloot zich te richten op mensen met haarproblemen. ‘Daar zit zoveel verdriet dat je
niet ziet. Je haar is een deel van je identiteit. Als dat wegvalt, kun je een deel van jezelf
verliezen. Die mensen wilde ik zo graag helpen.‘
Ze stortte zich op tal van cursussen
en stages en nam uiteindelijk in 2013
Haarwerkboetiek Reintjes in Toldijk
over. Ze verkocht toen de kapsalon in
Steenderen en ze verhuisde twee jaar
later de haarwerkboetiek naar Hengelo,
dichtbij haar woning, om zich volledig te
focussen op haar nieuwe uitdaging. In
het fraai verbouwde pand staat privacy
voor elke klant voorop. ’Het is voor
veel mensen een hele stap om hier te
komen. Er is daarom een aparte in- en
uitgang en de deur gaat altijd op slot.
Privacy is altijd gegarandeerd.’
Dianne heeft voor elk haarprobleem een
oplossing. ‘Voor kale plekken op het
hoofd door een litteken, brandwonden,
stress of de haarziekte alopecia maak
ik een haarstukje volledig op maat. Bij
kaalheid door chemobehandelingen
maak ik haarwerk of een pruik op
maat. Na een uitgebreid en gratis

kennismakingsgesprek laat ik de klant
een aantal haarstukjes zien, van echt
haar en van synthetisch haar. Dat
kan in elke gewenste haarkleur en
het haarstukje kan met verschillende
technieken worden vastgemaakt. Als
de klant een keuze heeft gemaakt, ga ik
aan de slag om het helemaal passend
te maken bij de vorm van het hoofd en
de wens van de klant.’ Vervolgens ziet
Dianne haar klanten eens in de vier tot
zes weken en past ze het haarstukje na
verloop van tijd waar nodig aan. ‘Het
moet er natuurlijk uit blijven zien dus
soms moeten er wat meer grijze haren
of wat inhammen bij.’
Na vier jaar heeft ze nog geen seconde
spijt van haar beslissing om de
haarwerkboetiek over te nemen. ‘Dit
is heel dankbaar werk. Mensen krijgen
meer zelfvertrouwen en bloeien op. Ik
geef mensen hun vrijheid terug.’

Vergoeding
Haarwerkboetiek Reintjes is aangesloten bij alle zorgverzekeringen. Haarwerk
wordt meestal vergoed uit de basisverzekering en eventueel uit uw aanvullende
verzekering. Na het kennismakingsgesprek weet u meteen wat uw verzekering
aan u vergoed.
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HAARWERKBOETIEK

REINTJES
Haarwerkboetiek Reintjes
Ruurloseweg 16
7255 DH Hengelo
T: 0575 - 45 25 24
E: info@haarwerkreintjes.nl
I: www.haarwerkreintjes.nl
uitsluitend op afspraak
Haarwerkboetiek Reintjes is een erkend
haarwerkspecialist en aangesloten bij de
ANKO sectie Haarwerken.

flamberen, schenken van wijnen. Dat is best jammer,’ zegt
Elisabeth Remmelink.
Pien (17) uit Steenderen heeft de afgelopen periode twee
dagen per week stage gelopen bij De Gouden Karper. Dit
schooljaar is ze gestart op het Graafschap College waar ze na
twee jaar afzwaait als gastvrouw. Ze denkt erover om de stage
van de nieuwe opleiding ook bij De Gouden Karper te doen.
Verder gaat ze in het weekend graag met haar vader Paul Steverink mee om te helpen bij een feest of kermis. Pien is net als
haar vader helemaal besmet met het horecavirus. Haar ouders
hebben elkaar destijds bij De Gouden Karper ontmoet; haar
vader was kelner en haar moeder was oppas van Elisabeth en
haar broer Reinier. En zo is het gekomen… In haar vrije tijd
voetbalt Pien in het damesteam van SV Basteom en gaat ze
gezellig met vriendinnen op stap.
In juli is Job (19) uit Hummelo in de keuken gestart voor zijn
bbl-opleiding (vier dagen stage, één dag school) bij het Graafschap College. Hij wil de driejarige opleiding in twee jaar doen
en gaat daarom bijspijkeren in de zomer. Job heeft hiervoor
de opleiding Sport en Bewegen gedaan, maar hij heeft voor
de horeca gekozen omdat hier toch meer zijn passie ligt. In
zijn vrije tijd voetbalt Job in het tweede elftal van HC’03. Twee
avonden in de week trainen en in het weekend een wedstrijd.
Hij weet nog niet of dat te combineren is met zijn stage.
Job: ‘Als je in de horeca werkt, moet je ook in het weekend
werken. Dat weet je van tevoren.’
Stijn snuffelde bij Garvo
Garvo diervoeders in Drempt is een gecertificeerd leerbedrijf voor vmbo/mbo én hbo sinds bijna drie jaar. Herman
en Janine Garretsen stellen hun bedrijf open om individuele
stagiairs te begeleiden of om groepen te ontvangen voor een
lezing met rondleiding. Bedrijfsleider en leermeester Bennie
Jansen doet de praktijkbegeleiding: ‘Erg leuk om te doen.’ De
studenten weten het bedrijf goed te vinden. Kwaliteitsmanagement en het optimaliseren van de webshop zijn onderwerpen waaraan has-studenten uit Dronten en Den Bosch
hebben gewerkt.
Stijn (15) heeft in februari een week snuffelstage gedaan. Hij
zat toen op het AOC (vmbo), leerjaar 3. Stijn: ‘Ik heb een paar
dagen met medewerkers meegelopen in het magazijn en in
de fabriek en heb daardoor alles gezien. Daarna kon ik meer
eigen initiatief nemen en zelfstandiger werken. Hier heb ik onder andere geleerd om verschillende soorten graan te onderscheiden. Ik wil graag loonwerker worden. Sinds augustus doe
ik de mbo-opleiding Plant en loop ik stage bij Wim Bilderbeek
in Drempt om meer op te steken van het reilen en zeilen op
een agrarisch bedrijf. ‘
Camping Jena, mooie plek
Mariska en Ronald zijn sinds november vorig jaar de nieuwe
beheerders van Camping Jena. Ze wonen er met hun dochters
Lieve en Niene. Het bevalt hen goed, alleen de dagen zijn
te kort. Mariska stopt een hoop tijd in de begeleiding van
stagiairs, vooral de korte stages zijn intensief. ‘Ik vind het mooi
om jonge mensen wegwijs te maken. Zelf had ik geen goede
ervaring op mijn kappersstage, ik mocht de hele dag alleen
maar vegen. Ik wil het anders doen.’
Joes (17) uit Achter-Drempt zit op de Vrije School in Zutphen
in het vijfde jaar van de zesjarige havo-opleiding. Eerst iets

Pien met Elisabeth Remmelink in de eetzaal van De Gouden Karper

Stijn met leermeester Bennie Jansen bij Garvo diervoeders in Drempt

Mariska, Jorinde, Ronald en Joes bij Camping Jena
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Bart Schotman

SCHOT
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b o u w

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

Welt
De Wereld van Techniek
Pentekeningen
Ansichten
Kleding-Woonspullen
met speciale prints uit eigen
zeefdrukkerij

Tekeningen in Opdracht
Verkrijgbaar in de webshop

Huiswerk- en studiebegeleiding
voor leerlingen van het
Voortgezet Onderwijs
Cursussen spreekvaardigheid Spaans
Spaans leren spreken voor vakantie of werk

Ondersteuning voor basisschoolleerlingen
Marieke van der Wagt
06 – 1421 3434
www.undostres.nl
52

www.gerdawelt.nl
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van oldtimers/mechanisatie
alles op maat

Laag-Keppel

meer over de Vrije school. Joes: ‘Op de Vrije school moeten
we dezelfde stof doornemen als op een ‘normale’ school, ook
het eindexamen is hetzelfde. Door het extra jaar is er meer tijd
om aandacht aan stages en creatieve vakken te schenken. Er
zitten bij ons ook best veel leerlingen in een klas, bij mij 30, bij
mijn zus Jorinde iets minder maar nog altijd 28. Wij hebben
zogenaamde ochtendlessen, de eerste twee uur gedurende
drie weken krijg je les in alle vakken, ook die niet in je profiel
zitten. Tijdens de les maak je aantekeningen, die schrijf je thuis
in het net over met vulpen in een speciaal schrift. Ook maak je
er een tekening bij. We moeten ook aan het begin en aan het
einde van de les de leraar of lerares een hand geven.’
In november heeft Joes twee weken met Ronald meegelopen
op de camping. Zijn werk bestond uit klussen zoals daken
schoonmaken, het groen snoeien en héél veel bladeren
vegen. ‘Ik heb me zelf aangemeld. We kenden deze camping
omdat we hier wel op vakantie gingen. Ook nu heb ik hier een
prima tijd gehad.’ Joes wil misschien later iets voor het milieu
gaan doen. Hij houdt van zeilen met de familie op de randmeren van het IJsselmeer.
Zus Jorinde (15) heeft in juni een snuffelstage gedaan. Zij zit
in het derde jaar van de mavo/havo. Na de goede ervaringen
van Joes wilde zij ook graag bij Camping Jena stage lopen. Ze
heeft onder andere geholpen bij de receptie, geleerd met de
kassa te werken en ze heeft met kinderen spelletjes gedaan.
Verder de gebouwen schoonvegen en ook koffiezetten. Ze
wil later in de natuur werken met dieren en mensen. ‘In de
zomer gaan we naar Luxemburg op vakantie en treffen daar
vrienden, dat is altijd erg gezellig. Ik doe aan badminton en ik
houd van zwemmen. Ik heb alle zwemdiploma’s en zwemvaardigheidsbewijzen.’
Vrijheid op de boerderij van Eddie Baerends
‘De stagiairs komen vanzelf hier naar toe,’ lacht Eddie. Zolang
hij zich kan herinneren komen ze al op ‘Broekhuizen’ in Eldrik.
Al bij zijn opa, bij zijn vader en nu bij hem. ‘Ik vond het vroeger
altijd leuk als er stagiairs kwamen. In 2001 heb ik het bedrijf
overgenomen. Er zijn heel wat ups en downs geweest, de
mensen om mij heen hebben me er doorheen gesleept. Nu
gaat het gelukkig weer de goede kant op. Ik vind de motivatie
van de stagiairs belangrijk. Dat bepaalt of iemand er voor gaat

en open staat om nieuwe dingen te leren. Ik laat ze dingen zelf
uitpluizen, daar leren ze meer van dan dat ik het voorkauw.
De mobieltjes zijn een uitkomst, voor op het land of aan het
andere eind van de stal. Anders had het niet gekund. In mijn
vrije tijd maak ik nog een beetje muziek in een bandje.’
Vanuit de AOC loonwerkersopleiding kwam Vincent (25) uit
Hummelo negen jaar geleden en is daarna niet meer weggegaan. ‘Ik vind het fijn om zelfstandig te werken. Ik krijg van
Eddie veel vrijheid en verantwoordelijkheid en dat is prettig.’
Zijn voorliefde voor machines komt ook in zijn hobby tot
uiting. Vincent doet namelijk mee aan de TrekkerTrek wedstrijden van onder andere Humstee.
Boerenzoon Hidde (18) uit Drempt heeft het afgelopen
schooljaar één dag in de week en drie weken ‘volle bak’ stage
gelopen vanuit het AOC. Hij vind het vooral interessant om
werkprocessen, planningen en registraties bij te houden en te
analyseren. ‘Het is zo belangrijk om je zaakjes goed op papier
te hebben, daar staat of valt je bedrijf mee.’ Nu studeert Hidde
aan de has in Den Bosch. In zijn vrije tijd gaat hij graag naar
tentfeesten in de omgeving.
Pim (17) uit Hummelo was in het schooljaar 2015/2016 twee
weken op snuffelstage vanuit de vmbo-opleiding. Nu doet hij
mbo-veehouderij en loopt hij op andere bedrijven stage. Zijn
grote hobby is zeilen met de familie, meestal in Zeeland.
Bonne (30) woont op camping De Graafschap in het puntje
van Hummelo. Het is al weer wat langer geleden dat hij de
groenopleiding op het AOC deed. Hij wilde toen graag boer
worden. Hij heeft nu een eigen bedrijf in een speciaal watersportartikel en een gezin met twee jonge kinderen. In zijn
spaarzame vrije tijd jaagt hij.
De jonge stagiairs vinden het erg leuk om in de praktijk bezig
te zijn en op een aantal verschillende plekken rond te kijken.
‘Het is overal weer anders’, je leert overal wat. Dat lijkt de grote
winst te zijn: diverse ervaringen opdoen en er uithalen wat
voor jou het beste werkt met leermeesters die je helpen om
goede keuzes te maken. En de extra handjes zijn een welkome
bijdrage voor het bedrijf.
Kijk op www.stagemarkt.nl voor een overzicht van alle stageplekken bij erkende leerbedrijven in Drempt, Hummelo en
Keppel.
Vincent, Hidde, Eddie Baerends, Bonne en Pim op de boerderij in Eldrik
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Jouw vakantiehuis, mijn vakantiehuis
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.

Aparthotel Mittelberg (Oostenrijk)
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 vakantiebestemming en beschikt onder andere over een
uitstekend restaurant, bar, afhaalservice, kegelbanen,
poolbiljart, sporthal, wellnessruimte, wasserette 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 omgeving, beschikbaarheid en prijzen op de website www.aparthotelmittelberg.nl.

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.

Wilt u uw vakantiehuis ook in
deze rubriek?
Neem dan contact op met
Patrick Verheij via telefoonnummer 06 –204 438 10 en
vraag naar de voorwaarden.
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Tekst: Jeroen Huisintveld
Foto’s: Rinus G.M. Rabeling, archief

Ondernemersvereniging
Hummelo, Keppel en
Drempt maakt nieuwe start
‘Het was tijd voor vernieuwing’, zegt Frans Jansen, voorzitter van
de ondernemersvereniging Hummelo, Keppel en Drempt. ‘We
merkten dat de animo en het draagvlak voor de ondernemersvereniging afnam en besloten om in actie te komen. Wij hebben
ervoor gekozen om een aantal ondernemers uit het gebied uit
te nodigen en ze te vragen hoe zij naar de ondernemersvereniging kijken, maar nog belangrijker: zien zij een toekomst voor
de ondernemersvereniging? En zo ja, hoe ziet die er dan uit?
In een aantal bijeenkomsten zijn we tot de conclusie gekomen
dat er zeker behoefte is aan een bloeiende en actieve vereniging voor ondernemers in het geografisch gebied van de oude
gemeente Hummelo en Keppel. Ondernemers voelen zich
verbonden met het gebied en met alles dat er speelt. Ze vinden
het leuk en leerzaam om ervaringen uit te wisselen, gezellig te
ontspannen met gelijkgestemden, maar het gros wil vaak ook
iets betekenen voor het leefgebied waarin ze ondernemen.
Enerzijds omdat een goed netwerk in de regio ze gunning oplevert en uiteindelijk handel, maar ook omdat ze het belangrijk
vinden om een aantal thema’s voor het gebied te ondersteunen
en te ontwikkelen.’
‘Er was een duidelijke gezamenlijke urgentie en we hebben ons
de afgelopen periode ingespannen om te kijken hoe we dit om

kunnen zetten in een sterke visie die wordt vertaald naar activiteiten waarin ondernemers toegevoegde waarde voor zichzelf
en de regio zien. Ondernemers moeten het leuk vinden om
naar bijeenkomsten te gaan en als we langs die weg draagvlak
krijgen voor gemeenschappelijke thema’s uit ons leef- en werkgebied, snijdt het mes aan twee kanten. Een breed draagvlak
helpt ondernemers ook in de kracht die we gezamenlijk hebben
richting bijvoorbeeld lokale overheden, zoals de gemeente. De
activiteiten van de ondernemersvereniging moeten zich onderscheiden van alle bestaande netwerkbijeenkomsten.
We trappen af op vrijdag 24 november, met een verrassend
leuke en gezellige avond, waarin onder andere oud-generaal
Mart de Kruif vertelt over zijn ervaringen en deze koppelt aan
ondernemerschap. Ook doet de ondernemersvereniging haar
visie en de plannen voor het komend jaar uit de doeken. De
avond wordt omlijst met een stukje lokale muziek en er is na de
sprekers tijd om gezellig met elkaar te borrelen.’
Ben je ondernemer in het gebied van de oude gemeente Hummelo en Keppel of ben je elders ondernemer en woon je in dit
gebied? Kom dan op 24 november op deze interessante en
gezellige avond in het Dorpshuis in Voor-Drempt. Aanvang om
20.00 uur.
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De contouren van de ringwalburcht als verkleuring in het weiland herkenbaar, luchtfoto 8 juni 1939

Een bijzondere ringwalburcht bij Hoog-Keppel

Het Hommeke
In 1941 en 1942 zijn door dr. W.C. Braat van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
onderzoekingen verricht naar een vroegmiddeleeuwse ronde burcht bij Hoog-Keppel. Daarbij
is komen vast te staan dat deze burcht uit de tiende of elfde eeuw dateert en dat later in de
onmiddellijke nabijheid een stenen gebouw heeft gestaan dat in de zestiende eeuw nog
bestond. Volgens diverse historici hebben we hier mogelijk te maken met de eerste woonplaats
van de heren van Keppel.
Het Hommeke wordt reeds in 1307 vermeld als Kleefs leen en
waarschijnlijk behorend tot de goederen die in 1272 door de
heer van Keppel aan Loef van Kleef in leen werden opgedragen. De verplaatsing van de zetel der heren van Keppel naar
het huidige kasteel in Laag-Keppel vond waarschijnlijk plaats
na het huwelijk van Roderick van Voorst met de erfdochter
van Keppel (ca. 1330) en lijkt omstreeks 1361 te worden
bevestigd wanneer Sweder, heer van Voorst en Keppel, voor
de nieuw gestichte stad (het huidige Laag-Keppel), gelegen
bij het slot Keppel, van de keizer het recht krijgt jaar- en
weekmarkten te houden. Vermoedelijk houdt deze (overigens
mislukte) stadsstichting verband met de verwoesting van de
stins van Van Voorst bij Zwolle door de bisschop van Utrecht
en de Zwollenaren (1362) en de nederlaag en gevangenneming van Sweder door Zwolle die hieraan vooraf ging.
Sweder zal behoefte hebben gehad om zijn in Overijssel
verloren gegane positie in Gelderland weer op te bouwen.
Op een veiliger plaats, een eiland tussen twee takken van de
Oude IJssel bij Laag-Keppel, vestigde hij zijn nieuwe zetel met
een ruimere opzet dan de vroegere burcht. Het terrein van
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de oude burcht, in 1497 als Keppels leen uitgegeven en dan
bekend onder de naam Hombeeck of Humbeeck (thans Het
Hommeke), was sedert dat jaar in particulier (leen)bezit en
is pas in 1713 weer met de heerlijkheid Keppel verenigd. Het
feit dat aan dit goed de visserijrechten in de Oude IJssel waren verbonden, wijst op de belangrijkheid in vroegere tijden.
In het archief van Huis Keppel treffen we ook nog een acte uit
1732 aan van de belening van Frederik Willem Floris van Pallandt met het Hommeke en de visserij in de Oude IJssel door
Diderik Schulte, borgman van Hornenborg. Deze belening
inclusief het recht van visserij wekt de indruk dat in die tijd
Het Hommeke nog steeds meer is geweest dan een boerderij.
In het huidige Hoog-Keppel was in de dertiende eeuw een
parochiekerk te vinden. Ongeveer halverwege deze kerk en
de bovengenoemde burcht lag het Hof van Keppel (op deze
plek staat nu de boerderij ’t Hof ), de curtis. Een curtis was
vroeger een aanduiding voor een plaats die geen stad genoemd kon worden. De betekenissen zijn in oude beschrijvingen nogal wisselend en gaan van een dorp, een aantal huizen
of hoeven tot slechts één enkele hoeve. Soms was deze hoeve

De situatiekaart van de ligging van de burcht (afb. 1 uit het rapport)

Getekende afbeeldingen van enkele gevonden voorwerpen tijdens de opgraving
(afb. 9 uit het rapport)

de renthof, renterij of pachthof, de plek waar vaak voor de
landsheer onder andere de pacht moest worden afgedragen.
In 1374 gaf de hertogin van Gelre aan Wouter van Voorst het
hoog- en laaggerecht op het huis Keppel, in de voorburcht
en in de ‘stad’ binnen de slotboom. In 1394 stichtte Sweder,
heer van Keppel, in zijn stad een kapel die hij onder meer
verrijkte met twee vicarieën, daarvoor verbonden aan de kerk
in Hoog-Keppel. Oorspronkelijk was een vicarie in de middeleeuwen een meestal geschonken vermogen waarvan de
opbrengst bestemd was voor het levensonderhoud van een
priester. Deze priester moest daarvoor aan een bepaald altaar
onder andere een of meer heilige missen opdragen. Soms
moest hij ook in gebeden bepaalde personen gedenken en
eventueel nog andere, in de stichtingsbrief opgedragen,
taken uitvoeren.
In 1404 gaven Otto van Asperen en zijn vrouw Johanna van
Voorst stadsrechten aan Keppel. Zoals gezegd, een stad is
Laag-Keppel (ook genaamd Borgkeppel of Keppel-binnen)
nooit geworden. In Hoog-Keppel of Aldenkeppel bleef de
kerk met haar groot aantal vicarieën (ongeveer 25) het belangrijkste geestelijke centrum waar ook de heren van Keppel
hun begraafplaats hadden. Een kerk of kapel in Laag-Keppel
is pas in 1394 gesticht.

De opgraving in 1941 en 1942
Aan het begin van deze bijdrage is aangegeven dat in de
eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog er uitgebreide
opgravingen hebben plaatsgevonden op de plek van de
ringwalburcht. Er is destijds door dr. W.C. Braat een zeer
uitgebreide opgravingsdocumentatie aangelegd. Tevens publiceerde hij in 1945 in de ‘Oudheidkundige Mededeelingen
uit het Rijksmuseum van Oudheden’ een boeiend artikel over
zijn bevindingen onder de titel ‘Een middeleeuwsche burcht
aan den Ouden IJsel’. Hij begint dit artikel met de volgende
inleiding.

Een impressie van ‘nieuwe natuur’ in de omgeving van de vroegere
ringwalburcht

‘Het was ons reeds lang bekend, dat vlak aan den Ouden lJsel,
iets ten zuidwesten van Hoog-Keppel, een oud verdedigingswerk lag, een ronde burcht, door een dubbele wal en gracht
omgeven.’
‘In 1940 werd onze aandacht daar opnieuw op gevestigd door Ir
Ver Loren van Themaat, die ons waarschuwde dat deze aanleg,
in verband met de kanalisatie van de rivier, wellicht gevaar zou
loopen te worden weggegraven. Dat is tenslotte ook gebeurd,
zij het niet ten behoeve van de kanalisatie, maar voor grondverbetering. Van te voren hebben wij echter, met welwillende
toestemming van Baron van Pallandt van Keppel, een grondig
onderzoek kunnen instellen. Ook van den pachter van de hoeve
Mulrade, waartoe het terrein behoorde, den heer Netjes, mochten wij de hartelijkste medewerking ondervinden.
Op het hierbij gereproduceerde situatiekaartje (afb. 1) en wellicht beter nog op de beide luchtfoto’s (afb. 2 en 3), ziet men hoe
de burcht gelegen is vlak aan de rivíer, iets stroomafwaarts van
de plaats, waar een van het zuidoosten komende, thans bijna
geheel verlande, zijtak daar in uitmondt. Vroeger liep de rivier
daar ter plaatse met een wijdere bocht. In het einde der vorige
eeuw echter is de rechte doorgraving gemaakt, die thans aan
de noordzijde een stuk van den burcht afsnijdt. Een oude man,
die zich dat werk nog herinnerde, deelde mij mede, dat daarbij
zware palen in den grond zijn gevonden en zeer veel baksteen.’
De genoemde doorgraving en andere werkzaamheden hebben plaatsgevonden tijdens een van de verbeteringen tussen
1890-1899. Van deze activiteiten zijn helaas geen gedetailleerde gegevens in archieven gevonden. De latere verbeteringen aan de Oude IJssel vonden plaats tussen 1925-1928 en
1940-1963.
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Twee opgravingsputten met als verkleuring gevonden paalgaten (afb. 6 en 7 uit het rapport)

De vierhoekige verkleuring, het mogelijke keldertje (afb. 8 uit het rapport)

In het artikel gaat dr. Braat gedetailleerd in op de systematiek
en de resultaten van de opgraving. Aan het eind sluit hij af
met de volgende conclusies. Enkele van de vermelde afbeeldingen zijn bij dit artikel afgedrukt.
‘Wat wij over dezen ouden burcht bij Keppel te weten hebben
kunnen komen, laat zich dus als volgt samenvatten. De aanleg
bestond uit een ongeveer rond kunstmatig plateau; met een
doorsnede van ongeveer 13 meter waarvan de oorspronkelijke
hoogte ongeveer 10.65 meter + A.P. bedragen zal hebben. Op dit
plateau heeft zeer waarschijnlijk een gebouw van hout en leem
gestaan van ongeveer 5 x 10 meter met een erbuiten tegenaan
gebouwd of onder een uitbouw gelegen keldertje. Het was omsloten door een zandwal en een dubbele ringgracht.
Van een poort of toegang door den wal is, zoals boven reeds
opgemerkt, geen spoor gevonden. Wellicht kunnen wij ons ook
dit detail niet primitief genoeg voorstellen. Men kan zich bijvoorbeeld indenken, dat de versterking toegankelijk was door middel
van over de gracht gelegde planken, die in tijden van gevaar
konden worden weggenomen en verder langs een smal pad over
den wal heen, door de doornstruiken waarmede wij ons dezen
begroeid zullen moeten denken en dat gemakkelijk versperd kon
worden.
Wanneer wij de luchtfoto afb. 2 aandachtig bekijken, meenen
we nog iets te ontdekken waarvan op het terrein zelf niets meer
te onderscheiden was, nml. de wijdere omwalling van een voorburg, in stippellijn weergegeven op het situatiekaartje afb. 1. Een
enkele sleuf, op dit terrein gegraven (zie de kaart afb. 4) leverde
geen scherven of resten van gebouwen op maar het is, zooals
wij boven al zagen, niet onwaarschijnlijk, dat op het gedeelte
van dien voorburg, dat bij het graven van de tegenwoordige
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rivierbedding vernield is, een steenen gebouw heeft gestaan,
gebouwd in een tijd, toen de primitieve hal van hout en leem,
die wij op de burcht zelf veronderstellen, niet meer als woning
voldeed.
De naam van de burcht is niet bekend. Ook schijnt er verder
niets omtrent zijn geschiedenis te zijn overgeleverd. Misschien
zou een nauwkeurig onderzoek in het archief van het kasteel
Keppel ten dezen nog iets kunnen opleveren. Die hoop schijnt
niet ongegrond, want uit de bij de opgraving gevonden scherven
krijgt men den indruk, dat de aanleg, of althans het steenen huis
dat wij erbij vermoeden, nog tot laat in de 16e eeuw bewoond is
geweest. Het is dus niet zoo waarschijnlijk, dat het spoorloos uit
de acten verdwenen zou zijn.
De jongste ceramiek dan, bestaat uit eenige scherven van
Duitsch steengoed uit de pottenbakkerijen van Frechen,
Siegburg en het Westerwald, Iaat zestiendeëeuwsche vormen.
Een enkel stukje is daarvan de moeite waard hier te vermelden
omdat het zeldzaam is, nml. een miniatuurkannetje, blijkbaar
kinderspeelgoed, thans nog 2.4 cm hoog. De hals en het oortje
ontbreken helaas (afb. 9, 10). Ook een spinschijfje van steengoed
hoort in deze rubriek.
Ongeveer uit denzelfden tijd dateeren ook drie scherven van een
schotel van vroege majolica met een eenvoudig decor in blauw
op wit tinglazuur. Een vrij groot aantal scherven van aardewerk
met loodglazuur, sommige met een decor in ringeloortechniek,

Kaart uit 1629 door Nicolaes van Geelkercken met het Goed Hommeken, nog
steeds tussen twee rivierarmen

kan deels nog tot in de 15e eeuw terugreiken. Uit die eeuw
dateeren ook eenige fragmenten van Jacobakannetjes. AI dit
late aardewerk werd in den bovengrond van de wallen en vooral
natuurlijk in de grachten gevonden
Op het binnenterrein van den burcht, bij de boven beschreven
paalgaten, voerde de chronologie van de scherven ons eenige
eeuwen verder terug. Een enkel scherfje van vroeg steengoed met
sterk geaccentueerde draairingen aan de buitenzijde, vermoedelijk van een tamelijk dikbuikig kannetje van gedrongen vorm,
zou nog aan de 12e eeuw kunnen worden toegeschreven (afb. 9,
6). De rest van de vondsten bestond uit scherven van blauwgrijze
kogelpotten, nog tamelijk zacht gebakken en met vroege randvormen. Ook een paar bodemfragmenten met standring van
dit zelfde aardewerk waren erbij. Van twee groote kogelpotten
waren voldoende scherven aanwezig om ze geheel te kunnen
reconstrueeren. Zij zijn hierbij afgebeeld evenals twee fragmenten van kleine kogelpotjes (afb. 9, 1-4). Dit aardewerk moet uit
de 10e-11e eeuw dateeren, evenals een zevental scherven van
Pingsdorfer aardewerk, waarvan alleen een hals van een typísch
amfoortje hier is afgebeeld (afb. 9, 5). Tenslotte zijn nog het
hierbij afgebeelde stukje groenachtig glas, bodemfragmentje
van een tumblervormigen beker, de bronzen rozet, wellicht een
beslagstuk van een paardentuig en de middeleeuwsche sleutel
(atb. 9, 7-9) te vermelden. Uit coupe 25, door wat ik als een keldertje meende te moeten verklaren, kwamen een paar scherven
van kogelpotten, evenals uit coupe 13 door de zware paalgaten
aan de noordzijde.
Door al deze vondsten staat de dateering van den burcht in
de 10e-11e eeuw wel onomstootelijk vast. Door de vondsten

uit de 15e-16e eeuw, vooral buiten de eigenlijke burcht aan de
noordzijde gedaan, tezamen met een vrij groot aantal middeleeuwsche baksteenen, vindt onze hypothese van een later daar
gebouwd steenen huis een krachtigen steun.
Zoo hebben wij dan uit de vrij schaarsche gegevens, die bij
deze opgraving aan het licht kwamen, toch nog een eenigszins
bevredigende voorstelling kunnen putten van den burcht, zooals
die er in de 10e-11e eeuw moet hebben uitgezien en ons ook van
de bewoning in de latere middeleeuwen, toen het oorspronkelijke houten gebouw zeker al lang niet meer bestond (immers er
is een onderbreking in de schervenchronologie van twee à drie
eeuwen) en door een steenen huis buiten de grachten vervangen
was, een denkbeeld kunnen vormen.’
Naam
Het is niet bekend wat de middeleeuwse naam van de ringwalburcht is geweest, of het zelfs wel een naam had. Mogelijk
was het in die tijd bekend via de naam van de bewoner. In ieder geval was er aan het eind van de vijftiende eeuw op deze
plaats sprake van een gebiedsnaam Hombeeck of Humbeeck.
Honderd jaar later bekend als Hommeke. De plek is dus in de
publicaties de ‘roepnaam’ geworden voor de middeleeuwse
burcht en later voor de boerderij(en) op deze plaats aan de
Oude IJssel. In de etymologie wordt soms als verklaring voor
het voorvoegsel hom of hum het Germaanse woord huna,
hetgeen hooggelegen maar ook drassig betekent, aangegeven. In de omgeving van het Waalse Water onder Wijnbergen
vinden we de naam Hommeke voor een waterkolk en bij de
buurtschap Warm eveneens voor een boerderij.
De huidige boerderij Het Hommeke, gezien vanaf de Rijksweg in Hoog-Keppel
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Anouk Mast (46 ) is parttime huisarts in
Doetinchem, met echtgenoot Jeroen en
hun vier kinderen woont ze in Laag-Keppel.
Foto: Wim van Hof

Declutteren
Vandaag is declutteren het woord van de dag. Als ik een
woord gebruik waarvan de kinderen de betekenis niet kennen of als een van de kinderen een woord gebruikt waarvan
wij verbaasd zijn dat hij of zij het woord kent, dan is dat
woord ‘het woord van de dag’. Soms horen of lezen we een
woord en geven elkaar de blik; de blik van ‘dit is er weer één’.
Declutteren dus.
Het woord stond
in een app. Iemand
nodigt ons uit voor
haar verjaardag. ‘Ik
hoef geen cadeaus,
want ik ben aan het
declutteren’. Nog
nooit van gehoord, maar in deze zin, doet de betekenis zich
vermoeden. Toch zoek ik het op: ontrommelen, onttroepen,
ontspullen. Opruimen is nog gewoon opruimen, maar declutteren gaat grondiger te werk. Doet mij denken aan een recent
promofilmpje over een tiny-house. Wil je in een tiny-house
wonen, dan zal men moeten ontdingen, aldus de ontwerper.
Ontdingen, ontspullen, ontrommelen, onttroepen en declutteren. Mijn spellingscontrole slaat op tilt en voert voor elke
woord een autocorrectie uit.
Ik moet ook hoognodig gaan declutteren. Wij wonen in een
groot huis. Na driehoog achter in Amsterdam en een lus via
Australië, lonkte de ruimte van de Achterhoek en dat grote familiehuis. We gingen van 60 m² naar het driedubbele. Steeds
meer spullen kwamen ons huis binnen naarmate er meer
kinderen en hobby’s kwamen. De garage was in no-time vol,
daarna volgde de schuur en keken we zelfs naar de mogelijkheid om nog een schuur te bouwen. Al die spullen. Waarom?
Veel spullen hebben we maar één of twee keer gebruikt en
belanden dan werkloos op de plank zoals een donutmaker,
omdat er ooit een donutfeestje werd gegeven. Wetsuits, jon-

gens- en meisjesvarianten, voor elk kind omdat we een keer
naar het strand gingen met minder weer. Een tent omdat
een kind op kamp ging en de andere tent toch wel erg groot
was en veel gedoe geeft met opzetten en ga zo maar door.
Weg ermee. De grandioze rommelmarkt op Hemelvaartsdag
in Hoog-Keppel was een aanzet, wat overbleef ging naar de
kringloop of de kliko in. Kliko-voer, ook hier vindt de autocorrectie van alles
van. Staat inmiddels wel in De
Dikke Van Dale.
De Dikke van Dale,
ooit zelf gekocht.
Recent zag ik dat
iemand dit woordenboek, bestaande uit drie dikke pillen, gratis aanbood op
Weggeefhoek Bronckhorst. Dit boek blijkt namelijk ook een
werkloze plankenvuller. Staat interessant, maar dient geen
enkel doel. Alles is vindbaar op internet. Weggeefhoek Bronckhorst, onthoud deze site. Ideaal als u ook wilt declutteren.

Uit de praktijk

Ik moet denken aan twee patiënten. Hij is tachtigplus, zij midden zestig. Ze zijn buren. Hij is mantelzorger voor zijn vrouw
die lijdt aan beginnende dementie en behoorlijk wat andere
medische euvels. Zij woont alleen en heeft een sociaal actief
leven. Hij heeft een auto, zij niet. Zij rijdt in die auto voor haar
dagelijkse dingen. Hij rijdt er eigenlijk niet meer in, maar
heeft hem wel in bezit. Zij chauffeert hem en zijn vrouw naar
de bibliotheek, naar de supermarkt voor de weekboodschappen en naar mij, hun huisarts. Ze hebben hier goede afspraken over en het werkt al jaren zo. Een win-winsituatie. Samen
delen. Ze zijn hun tijd vooruit. Shared ownership is helemaal
hip. De betekenis mag duidelijk zijn. Ik ben helemaal voor.
Nog ééntje dan: refurbished. Zoek maar op of vraag het aan de
kinderen!
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Tekst: Henk ten Zijthoff
Foto’s: Wim van Hof en collectie Joke Bolt

Hyndendael Hummelo:

Verleden en toekomst
In zijn geheime dagboek (en tevens bestseller) ‘Pogingen om iets van het leven te maken’
noteert de 83¼ jaar oude Hendrik Groen tal van angsten die mensen van zijn leeftijd kunnen
overvallen. Hendrik woont in een zorg- en verpleegcentrum voor senioren in AmsterdamNoord en noteert op 23 juni 2013 dat er een bouwcommissie wordt geformeerd om de
verbouwing van het complex te begeleiden. De hilarische belevenissen van Hendrik
Groen voeren ons naar Hummelo om nader kennis te maken met de plannen voor het
woonzorgcentrum Hyndendael.
Historie
Vraag aan een willekeurige inwoner in Hummelo, Drempt of
Keppel wanneer Hyndendael is geopend en de kans is groot
dat hij of zij het juiste antwoord niet precies weet. In een
gesprek met Johan Volkers en Hans Nieuwenhuisen van de
Stichting Vrienden van Hyndendael samen met bestuurder
André Endeman van de Stichting Markenheem, exploitant van
Hyndendael, blijkt dat zelfs zij het niet precies meer weten.
En dat is een uiterst positief teken: Hyndendael is compleet
ingeburgerd in Hummelo. Alsof het er altijd is geweest.
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Toch is het goed om eens in de geschiedenis van de ouderenzorg te duiken. In de jaren zestig verrezen in Nederland
op veel plaatsen bejaardenhuizen. Kwam na het bereiken van
het pensioen de oude dag op je afstormen, dan waren dit de
oorden waar je moest zijn. Inwoning bij kinderen verdween
langzaam maar zeker uit beeld als de meest voor de hand liggende optie als je op leeftijd kwam. Veel senioren bevolkten in
die tijd dit type voorziening: weliswaar bezorgd over de vraag
wat de toekomst aan ongemak zou kunnen brengen maar
vaak waren zij nog zeer vitaal. De gemeente Hummelo en

Keppel beschikte in de kernen Drempt, Hoog-Keppel en Hummelo weliswaar over seniorenwoningen maar niet over een
voorziening voor ouderen als de nood echt aan de man mocht
komen. En als het niet meer lukte om thuis te blijven wonen
met hulp van familie, wijkverpleging en/of huisarts dan betekende dat onherroepelijk een vertrek naar een voorziening
buiten de kernen van de gemeente Hummelo en Keppel.
Keerpunten: 1979 en 1987
In het jaar 1979 worden kort na het aantreden van burgemeester Bannink in Hummelo en Keppel en mede dankzij
de tomeloze inzet van toenmalig wethouder Derk Besselink
de eerste initiatieven genomen om in Hummelo een verzorgingshuis te realiseren. Het blijkt zeeën van tijd te kosten om
van een plan naar realisatie te komen. Dat ligt vooral aan de
diepe economische crisis die in de jaren tachtig in Nederland
toeslaat. Maar ook de verplichte ellenlange procedures zorgen
voor oponthoud. Pas in 1987 komt groen licht van hogerhand
om de plannen uit te voeren.
De bouw in 1989
De Graafschapbode bericht op 1 februari 1989 dat de eerste
paal voor Hyndendael de grond in wordt geslagen door burgemeester P.A.W. Bannink. In mei 1989 wordt het bestuur van
Hyndendael geïnstalleerd: Derk Besselink krijgt de voorzittershamer overhandigd van het gemeentebestuur van Hummelo
en Keppel. De dames Hammink, Keizer, Van der Woude en de
heer Herberts completeren het eerste bestuurlijke motorblok.
Op 19 juli 1989 bericht het Doetinchem Vizier over de voortgang van de bouw. Het Vizier pakt als kop de verzuchting van
burgemeester Bannink: het is gelukt maar het heeft wel bloed,
zweet en tranen gekost. Een paar cijfers: het complex kost 4,2
miljoen gulden en het wordt gebouwd in opdracht van de gemeente Hummelo en Keppel. Er komen 30 plaatsen, waarvan
twee plaatsen voor echtparen. De gemiddelde leeftijd van de
gegadigden ligt tussen de 80 en 84 jaar, meest alleenstaand.
En er komt een aantal logeerbedden dat bedoeld is voor
tijdelijke opvang van mensen die terugkeren uit ziekenhuizen
of verpleeghuizen. Plus negen aanleunwoningen; vijf zitten in
het plan en vier worden door de gemeente zelf bekostigd uit
de opbrengsten van verkoop van gemeentewoningen. In juli
1989 zijn er 20 gegadigden voor de aanleunwoningen en 50
gegadigden voor de seniorenwoningen. In januari 1990 kan
de net benoemde directeur Sieb Engwirda de eerste bewoners
verwelkomen. De gemeente Hummelo en Keppel is vanaf dat
moment een uitermate belangrijke voorziening rijker.

Tijdens de opening van Hyndendael in 1989

De angst der angsten
Het eerder genoemde
boek ‘Pogingen om iets
van het leven te maken’
is een schelmenroman
van een man op leeftijd, Hendrik Groen. Het
gaat onder andere over
angsten die ouderen
in een verzorgings- en
verpleeghuis kunnen
overvallen en het bevat
hilarische beschrijvingen
van remedies om iets aan
die angsten te doen, alleen
of met lotgenoten. Hendrik
Groen noteert op 23 juni
van het jaar 2013 dat er een bouwcommissie wordt ingesteld
die de verbouwing van het complex begeleidt. De opluchting
onder de bewoners is groot. Want als er wordt verbouwd,
wordt er niet gesloten en hoeft er dus niet te worden verhuisd.
Want sluiting en verhuizing is de angst der angsten voor veel
bewoners…
Na 30 jaar Hyndendael: hoe nu verder
Samen met Johan Volkers, voormalig schooldirecteur in
Drempt, en Hans Nieuwenhuisen, voormalig huisarts in
Hummelo, nu bestuursleden van de Stichting Vrienden van
Hyndendael, reﬂecteert André Endeman van Stiching Markenheem op deze vraag.
Markenheem exploiteert meerdere verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio. Ook Hyndendael maakt sinds 1997 deel uit
van Markenheem. We komen op het punt hoe de ouderenzorg op dit moment in Nederland is georganiseerd. Dan valt
meteen op dat ingrijpende ontwikkelingen elkaar in sneltreinvaart opvolgen. De trend is dat ouderen zo lang mogelijk in
hun huis mogen en moeten blijven wonen. Ben je vitaal dan
heb je niets te zoeken in voorzieningen die in de jaren zestig
uit de grond werden gestampt. Het gevolg van deze politieke
lijn is dat bejaardenhuizen in rap tempo worden gesloten,
verkocht of gesloopt. Bewoners zoals Hendrik Groen en zijn
Omanido-rebellenclub (Oud Maar Niet Dood) zijn niet meer
zeker van hun woonplek. In zijn geheime dagboek schrijft
Groen in juni 2013 over het advies dat het organisatiebureau
Berenschot uitbrengt: de komende jaren moeten 870 locaties
voor ouderenzorg worden gesloten. Groen signaleert dat
medebewoners panisch worden van dit bericht en hun vroegtijdig levenseinde voorzien. En nog erger: dat ze gedwongen
worden om weer zelfstandig te gaan wonen.
Bestuurder André Endeman zegt dat er inderdaad ook in zijn
organisatie volop discussie was en nog altijd is over de ‘dagkoersen’, want zo kun je het proces van beleidsontwikkeling in
de ouderenzorg onderhand wel typeren. In de Tweede Kamer
en in de media brandt de afgelopen jaren de zware discussie
los over de bekostiging en de kwaliteit van de ouderenzorg.
Wet- en regelgeving veranderen voortdurend. Naast de AWBZ
is er een Wet Langdurige Zorg (WLZ), de WMO en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Beleidsmakers zien de grote groep babyboomers aankomen: mensen die vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn geboren en inmiddels met pensioen zijn gegaan.
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Babyboomers volgen op hun beurt met verontrusting de
debatten met staatssecretaris Van Rijn. Het boek ‘Ma’ van Hugo
Borst (2015) over diens dementerende moeder blijkt zowaar
een nieuwe Max Havelaar te zijn. In 2016 schrijft Borst met
Carin Gaemers een brief naar de staatssecretaris over de huns
inziens ondermaatse ouderenzorg in Nederland. In oktober
2016 komt er nog een manifest ‘Scherp op ouderenzorg’ met
tien punten om de ouderenzorg te verbeteren. En dat krijgt
weer een vervolg door de toezegging dat het demissionaire
kabinet Rutte II in 2017 extra geld uittrekt voor de ouderenzorg. Prompt volgt op deze budgetverruiming een strijd tussen thuiszorgorganisaties en de organisaties van verpleeg- en
verzorgingshuizen. Want als het beleid is en blijft dat ouderen
langer thuis moeten blijven wonen, dan krijgen de thuiszorgorganisaties een bak werk erbij. Daartegenover staat dat de
ma van Hugo Borst allang niet meer in haar eigen huis woont.
Zij is opgenomen in een verpleeghuis en ook daar is de laatste
jaren enorm gekort op de financiële middelen. Ook al is er
extra budget beschikbaar gesteld door het demissionaire kabinet Rutte II: een euro kan maar eenmaal worden uitgegeven.
Specifiek voor Bronckhorst speelt nog een sterke vergrijzing
en bevolkingskrimp mee. Door alle donkere wolken lijkt het
soms wel of we in Drempt, Hummelo en Keppel middenin de
zwartste scenario’s voor de ouder wordende mens zijn beland.
Nu het goede nieuws… Hyndendael blijft!
Bestuurder André Endeman geeft aan dat er geen discussie
meer is over het voortbestaan van Hyndendael. Het complex
blijft in Hummelo. Voor eind dit jaar en volgend jaar staat
een verbouwing op de planning. Dat is natuurlijk heel goed
nieuws voor de inwoners van Drempt, Hummelo en Keppel.
Hans Nieuwenhuisen: ‘Het gaat uiteindelijk om de lange termijn. Dat senioren langer thuis blijven wonen, staat buiten kijf.
En dat kan lang heel goed gaan. Dat wens ik iedereen natuurlijk van harte toe. Maar er zullen altijd situaties blijven waarin
het echt beter is om de zorg te organiseren in een omgeving
die op zwaardere zorg is ingericht. Kwam je vroeger vitaal in
een bejaardenhuis, nu kom je pas bij een zorgzwaartepakket van 4 in aanmerking voor plaatsing in Hyndendael. Mijn
stelling is dat er altijd verzorgingshuizen met een verpleegcapaciteit nodig zijn. En niet alleen grootschalig, maar ook
kleinschalig georganiseerd. Een voorziening als Hyndendael is
bij uitstek geschikt voor de kernen in dit deel van de gemeente Bronckhorst. Er kan gebruik worden gemaakt van de inzet
van de bevolking voor de voorziening. Dichtbij en betrokken.’
André Endeman is het eens met Hans Nieuwenhuisen. Hij wijst
op de kentering in het denken bij beleidsmakers. De trend van
een paar jaar geleden om gebouwen voor zorg en verpleging
voor senioren te sluiten of te slopen, is omgebogen. En hij
prijst zich gelukkig met de Stichting Vrienden van Hyndendael. Die heeft een belangrijke toegevoegde waarde voor
het werk van Markenheem in het gebied dat behoorde tot de
voormalige gemeente Hummelo en Keppel.
De Stichting Vrienden van Hyndendael
Voorzitter Johan Volkers verduidelijkt de rol van de stichting.
Zij ondersteunt de activiteiten van Hyndendael met raad en
vooral daad. De Vrienden spelen een rol bij het aanboren van
fondsen, subsidies en donaties voor zaken die het leven van
senioren in Hyndendael kunnen veraangenamen. De stichting

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Hyndendael.
Van links naar rechts: Johan Volkers, Afke Gosselink, Gerard de Gier,
Dineke Pelgrom en Hans Nieuwenhuisen.

is in 1991 opgericht en bestaat anno 2017 uit vijf bestuursleden. Het doel is om activiteiten uit te voeren die niet uit het
budget van Markenheem kunnen worden bekostigd. Denk
daarbij aan het jaarlijkse uitje met de bewoners, de aanschaf
van de duofiets, het verzorgen van exposities in de ruimten
van Hyndendael. Ook de platanen op het terras kwamen er
door inspanningen van de stichting. Johan en Hans doen
een oproep. Wie donateur van de stichting wil worden, kan
een financiële bijdrage leveren via rekeningnummer NL22
RABO 0315 0865 05 ten name van de Stichting Vrienden van
Hyndendael.
Verbouwingsplan en herinrichting
Architect Arnoo Holleman van de Architectengroep Achterhoek in Zelhem is bezig met de voorbereiding van het plan
voor Hyndendael. De bedoeling is dat het complex onder
andere een verpleeghuisfunctie krijgt. Die komt in het plan op
de tweede bouwlaag van Hyndendael. De begane grond krijgt
een woonfunctie. Hoe dit alles precies wordt gerealiseerd? In
het decembernummer van De Hessencombinatie wordt de
visie van Markenheem op de voorziening Hyndendael nader
toegelicht en lezen we over de praktische vertaling van deze
visie; hoe kan Hyndendael het beste worden aangepast voor
ouderenzorg in het heden en in de toekomst.

Hyndendael juli 2017
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Tekst: Anke Goossens
Foto: Rinus G.M. Rabeling

Daan Faassen,
een scheidsrechter
met ambitie
Vrijwilligers zijn er bij HC’03 in alle soorten en maten. Eén van die vrijwilligers is de
zestienjarige Daan Faassen uit Hummelo. Een scheidsrechter met ambitie.
Daan en ik ontmoeten elkaar op een middag midden in de
zomervakantie. Hij heeft vrienden over de vloer waar hij graag
mee optrekt in zijn vrije tijd. Open begint hij meteen te vertellen wie ze zijn en waar ze vandaan komen. Later in het gesprek
wordt het me steeds duidelijker dat Daan een sociale jongen
is met lef.
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Dat Daan van voetbal houdt, was op jonge leeftijd al snel
duidelijk. Hij begon met voetballen bij de bikkeltjes en staat
inmiddels in de achterhoede bij JO17. Dat hij ook een clubgevoel heeft, bleek enkele jaren geleden toen hij de opleiding
tot pupillenscheidsrechter volgde. In samenwerking met de
KNVB en SC Doesburg maakte HC’03 die opleiding destijds

mogelijk voor geïnteresseerden, voornamelijk jeugdspelers.
Binnen deze opleiding wordt er aandacht besteed aan het
scheidsrechtersvak specifiek voor de leeftijdscategorieën
JO8 tot en met JO11, destijds de F- en E-pupillen die 7 tegen
7 spelen. Uiteraard wordt er ook ingegaan op het algemene
deel van het scheidsrechter zijn. Onderwerpen zoals waar de
scheidsrechter moet lopen in het veld, wat de scheidsrechter
wel en niet mag doen en wat het verschil is in spelregels op
een klein veld (voor JO11 en lager) ten opzichte van een groot
veld (JO12 en hoger) komen aan bod.
Specifiek voor de leeftijdscategorieën JO8 tot en met JO11
is dat je als scheidsrechter op dit niveau spelers ook best
mag coachen, vertelt Daan. Ondanks dat er op een half veld
niet met buitenspel wordt gespeeld, mag de scheidsrechter
een speler die meerdere keren op de buitenspelpositie staat
hier best op coachen. Uiteindelijk krijgt de speler in een later
seizoen namelijk wel met buitenspel te maken. Zeker in het
nieuwe pupillenvoetbal dat in het komende seizoen door de
KNVB wordt geïntroduceerd, komt in deze leeftijdscategorie
de scheidsrechter meer naar voren als een spelbegeleider.
Na het succesvol afronden van de opleiding tot pupillenscheidsrechter is Daan blijven fluiten voor de club. Komend
seizoen wordt zijn vierde seizoen. Als ik hem vraag of hij zijn
eerste seizoen anders heeft ervaren als het afgelopen seizoen
begint hij te lachen. ‘In het begin versliep ik me nog wel eens.’
Maar inderdaad, qua ervaring is er een verschil. In zijn eerste
seizoen als pupillenscheidsrechter werd Daan min of meer
vaste scheidsrechter bij een elftal. Voor Daan erg fijn om te
oefenen en om ervaring op te doen. Nu hij meer ervaring
heeft gekregen, vindt hij het ook steeds leuker. In zijn eerste
seizoen vond hij het wel eens lastig om alles te overzien. ‘Bij
de pupillenelftallen wisselen leiders vaak continu door met
spelers, wat als scheidsrechter best lastig is om bij te houden.
Ik heb wel eens meegemaakt dat er per ongeluk een team
met één speler te veel in het veld stond.’ Als ik Daan vraag naar
zijn ervaring om als dertienjarige ook met volwassenen langs
de lijn om te gaan, geeft hij aan dat hij hierin is gegroeid. Zijn
bescheidenheid nam af naarmate zijn ervaring in het fluiten
toenam. Hij heeft echt lef getuige het feit dat hij inmiddels gerust ouders of leiders aanspreekt op bijvoorbeeld roken langs
de lijn. En als ze mopperen, schudt hij dat van zich af. Ook al
hoort hij het wel en denkt hij er toch over na. Het is namelijk
niet altijd leuk wat er tegen hem gezegd wordt.
Stiekem vindt Daan het als inmiddels zestienjarige ook wel
stoer om een volwassene aan te spreken, maar eigenlijk wil
hij het liever niet doen. ‘De beslissingen van de scheidsrechter
moeten geaccepteerd worden.’ En natuurlijk baalt hij ook achteraf van een foute beslissing, maar daar wil hij na de wedstrijd
best over praten. Nee, onzinnig commentaar daar staat Daan
boven. De slogan van de KNVB vindt hij in dat opzicht heel
goed: ‘Commentaar op de scheidsrechter? Ga zelf fluiten!’
Inmiddels fluit Daan ook wedstrijden op een groot veld. Hierin
vormt hij een team met de grensrechters van beide spelende
partijen. Hij gaat daarbij niet blind af op de beslissingen van
de grensrechters, maar controleert zelf ook graag de situatie
in het veld. In het begin was dit een beetje aftasten, maar met
enkele tips van onder andere oud-clubscheidsrechter Tom
Giezen heeft Daan de smaak te pakken. Zo kan hij als scheids-

rechter bij een cornerbal ook zelf makkelijk controleren of de
bal daadwerkelijk over de achterlijn is, door op de achterlijn te
gaan staan. Uiteraard wel aan de rechterkant van de goal als
de cornerbal vanuit de linkerhoek wordt genomen. Volgens
Daan blijft het aftasten hoe je per wedstrijd het team vormt
met de grensrechters. De ene grensrechter blijkt meer partijdig te zijn dan de andere, maar hierin lijkt Daan zijn eigen weg
te hebben gevonden. Uiteindelijk is hij immers de scheidsrechter.
Dat Daan inmiddels helemaal opgaat in het scheidsrechter
zijn, blijkt uit zijn ambitie. Komend seizoen start hij met de
KNVB-opleiding tot basisscheidsrechter, de BOS-opleiding.
Deze opleiding richt zich op het verantwoorden van beslissingen, het richten op en het volgen van spelregels en dit
alles voor wedstrijden op een groot veld waar 11 tegen 11
gespeeld wordt. De opleiding richt zich op het worden van
een clubscheidsrechter waarbij hij voornamelijk wedstrijden
binnen zijn eigen club gaat fluiten. Daan wil het echter niet
bij deze opleiding laten. Het is slechts een opstap naar de
opleiding tot KNVB-scheidsrechter, de SO-III opleiding. Met
het afronden van die opleiding wordt hij een KNVB-official;
dan fluit hij geen wedstrijden meer binnen eigen clubverband,
maar wordt hij door de KVNB ingedeeld bij andere clubs. De
opleiding richt zich niet alleen op het scheidsrechtersvak,
maar ook voor een groot deel op gedrag, houding en persoonlijkheid. Rob Meenhuis, assistent-grensrechter in onder
andere de Eredivisie en de Europa League, heeft aangegeven
zijn praktijkbegeleider te willen zijn. Daan glimlacht. ‘Rob is
een grote naam en heeft veel ervaring.’
Als ik vraag waar zijn ambitie daadwerkelijk vandaan komt,
geeft hij aan dat hij het vooral erg leuk vindt. Zijn interesse in
het scheidsrechtersvak is hierdoor sterk gegroeid. Tijdens een
voetbalwedstrijd op televisie let Daan ook stiekem wel op de
officials. Met name de interviews over goallijntechnologie of
de verklaringen over genomen beslissingen tijdens de wedstrijd vindt hij na afloop van de wedstrijd, interessant om te
kijken. Als de genomen beslissingen echter in het nadeel zijn
van zijn club – Daan draagt een Feyenoord shirt – vindt hij
dit niet leuk. Het wil trouwens ook niet zeggen dat nu Daan
zelf een fanatiek scheidsrechter is, hij het altijd eens is met de
officials in de Eredivisie of met de scheidsrechter tijdens een
wedstrijd van zijn eigen team. Hij weet wel heel goed waar de
grens ligt voor hem als speler en daar gaat hij niet overheen.
Hij weet immers zelf hoe lastig het kan zijn als scheidsrechter.
Scheidsrechter zijn is niet per se lastig vanwege de discussie
die er vaak ontstaat bij beslissingen, maar soms ook omdat er
een andere taal gesproken wordt. Op het afgelopen HC’03toernooi voor JO11 heeft Daan zelf ervaren dat een compleet
team hem even de vaktaal leerde in, jawel, het Duits. Als ik
vraag of dat zijn leukste moment als scheidsrechter is geweest,
antwoordt Daan. ‘De band die ik krijg met een team naarmate
ik het team vaker fluit, is ook wel heel erg leuk. Spelers van
vooral de jongere elftallen roepen nog wel eens na de wedstrijd: ‘met z’n allen op Daan.’ De uitvoering volgt vanzelf.’
Dat Daan naast het plezier dat hij eraan beleeft zo goed gedijt
als scheidsrechter heeft hij te danken aan zijn sociale karakter, zijn ambitie en lef. HC’03 mag in zijn handen knijpen met
vrijwilligers zoals Daan!
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medisch pedicure
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kalknagel laserbehandeling
zie www.hetvoetlaserpunt.nl
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Tekst: Marian Oosterink
Foto: Marian Oosterink

Toekomst Landgoed
Keppel en Laag-Keppel
In februari vond op kasteel Keppel een eerste brainstormbijeenkomst plaats met eigenaren,
ondernemers, boerenorganisatie LTO, een loonwerker, het Toeristisch Platform Drempt, Hummelo en Keppel, de gemeente en de provincie over de toekomst van Landgoed Keppel en van
het dorp Laag-Keppel. Maar liefst dertig mensen waren aanwezig en voelden zich betrokken
om namens hun organisatie een bijdrage te leveren.
De gemeente Bronckhorst heeft beperkte financiële middelen
beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van de maar liefst
achttien landgoederen binnen de gemeentegrens. De gemeente wil de landgoederen helpen om ze ook in de toekomst
rendabel te houden door nieuwe plannen te maken in overleg
met alle betrokken partijen. Dit gebeurt tijdens intensieve werksessies. Een landschapsarchitectenbureau en een professionele
gespreksleider zorgen voor de begeleiding van het proces.
Tijdens deze zogenaamde schetsschuiten wordt schetsenderwijs op grote vellen papier gebrainstormd over onderwerpen
als toerisme, recreatie, verkeer en het energievraagstuk. Na de
eerste verkennende bijeenkomst wordt tijdens een tweede bijeenkomst ingezoomd op een aantal concrete onderwerpen. Na
Landgoed ’t Medler in Vorden is Landgoed Keppel het tweede
landgoed waar met elkaar is gesproken over verantwoordelijkheden en gezamenlijke doelen.
De heer Bernard Pasman, afdeling Wonen en Werken van de
gemeente Bronckhorst, en R. baron van Lynden zijn samen de
initiatiefnemers van de bijeenkomsten die hebben geleid tot
vier pijlers:
1. De Dorpsstraat verkeersluw maken is een grote wens van de
betrokkenen. Dit komt de leefbaarheid van de aanwonenden ten goede en bezoekers blijven daardoor langer in het
gebied. Meer permanente horeca-achtige activiteiten zijn
welkom in het van rijkswege beschermde dorpsgezicht.
2. Een kwalitatieve uitbreiding van het Toeristisch Overstappunt aan de IJssel is een tweede grote wens. Het punt mag
duidelijker herkenbaar met een grotere parkeerplaats maar
wat meer op de achtergrond.

3. Het Toeristisch Overstappunt aantrekkelijker maken voor
waterrecreatie; de Oude IJssel is een prachtige plek voor
vissers, wandelaars en fietsers. Andere passanten genieten
er van een ijsje.
4. Verder is het thema duurzaamheid behandeld, ook hierin
wil het landgoed een slag maken.
Naast het samenwerken en een aantal concrete doelen is ook
het elkaar beter leren kennen van grote waarde gebleken onder
de betrokkenen. Er ontstaat wederzijds begrip voor elkaars
positie want de praktijk is soms weerbarstig. De korte lijntjes die
zijn gelegd zijn zeer waardevol. Een probleem wordt namelijk
meestal niet in je eentje ervaren, er zijn altijd meerdere partijen
betrokken die elkaar hierbij kunnen helpen. Bewoners, toeristen
en landgoedeigenaar trekken samen op met respect voor elkaars positie. ‘Vanuit de gezamenlijkheid is er vanuit de schetsschuiten positieve energie ontstaan en zijn de onderwerpen
inzichtelijker geworden. Dat geeft vertrouwen om daadwerkelijk nieuwe stappen te gaan zetten’, aldus Bernard Pasman.
Naast de schetsschuit loopt er tegelijkertijd ook een initiatief
‘Brug naar Bronckhorst’ vanuit het Toeristisch Platform Drempt,
Hummelo en Keppel. Voorzitter Henny Dokter: ‘Het is voor de
hele gemeente Bronckhorst van belang dat de waterrecreant,
wandelaar, fietser en automobilist een kwalitatief goed punt
krijgt om onze fraaie gemeente te ontdekken. Andere gemeenten langs de Oude IJssel zijn daar ook al intensief mee bezig.
Het wordt tijd dat wij dit ook oppakken en laten zien hoe mooi
het hier is.’
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Gijs Jolink (46) is bekend van de onlangs opgeheven
band 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

Onlangs is Hummelo weer een initiatief rijker: Zonkracht
Hummelo. Met een groepje vrijwilligers proberen we de
voormalig gemeente H&K aan de zonnepanelen te krijgen.
Ik meldde me aan voor interesse in panelen, maar voordat
ik het wist, zat ik zelf in de commissie, eigenlijk heel leuk.
Het doel van dit initiatief is dat iedereen die op zijn eigen
dak geen zonnepanelen kan of wil leggen, zich bij www.
zonkrachthummelo.nl aan kan melden om voor 250 euro per
paneel coöperatief mee te doen op een paar centrale daken
in Hummelo. Dat is per paneel een stuk goedkoper en je hebt
er verder niks geen gedoe mee. De familie Pelgrom van de
ijsboerderij en de familie Oosterink van Holsen, beiden uit de
Broekstraat, hebben hun dak met ruimte voor 200 panelen
al belangeloos toegezegd. Hulde! Het dak van de ijsboerderij
is al helemaal verkocht en
nu gaan we natuurlijk ook
voor dat bij Holsen. En weet
u of heeft u nog een dak?
Dan gaan we die ook volleggen, zo maken we Hummelo
steeds duurzamer en u krijgt
een mooi rendement op uw
investering; een klassieke
win-win. De Achterhoekse
Groene Energiemaatschappij,
de AGEM, waar ikzelf al jaren
klant van ben, helpt ons en
regelt ook nog een subsidie, zodat het nog goedkoper wordt.
Er is eigenlijk geen enkele reden meer om niet mee te doen,
tenzij u een hekel aan het milieu heeft.
Dat we de transitie naar duurzame energie moeten maken
en gaan maken, kan nu niemand meer ontkennen, behalve
infantielen als Donald Trump. En het kan ook. Met de oppervlakte van de helft van Frankrijk aan zonnepanelen kunnen
we in de totale mondiale energiebehoefte voorzien. Mensen
vinden grote veranderingen moeilijk en eng, maar achteraf
zien we wel dat verzet tegen dit soort veranderingen niet veel
zin heeft gehad en daarnaast ook niet echt intelligent is.
Ik schrijf deze column op 30 juli op de boot naar Noorwegen

onderweg op vakantie met mijn gezin. Noorwegen is (als
nota bene een olie- en gasproducerend land) een van de
weinige landen die het lef heeft om in te zien dat deze transitie moet en ook gaat gebeuren, zelfs als we het niet willen.
Dus het is beter het maar te accepteren en zelfs vooruit te
lopen. In 2025 gaat Noorwegen als eerste land ter wereld
de verbrandingsmotor verbieden en moeten dus alle auto’s
elektrisch zijn. Hier tonen de Noren een jaloersmakende
visie. Maar gelukkig hoeven niet alleen nationale overheden
het voortouw te nemen. ‘Iedereen kan iets doen’, zeg ik altijd
en in de postcoderoos van Hummelo doet zonkracht Hummelo dit. Geef de mensen wat meer verantwoording en je
zult versteld staan.
En met de stichting RAPS en een groepje vrijwilligers, genaamd de Heuvelkrabbers, hebben we met vereende krachten, en niet
met verkrachte eenden,
zoals in de lokale media
ten onrechte werd vermeld, een fietscrossbaan
aangelegd bij de school
in Hummelo. Ook een
mooi staaltje burgerparticipatie. Iedereen deed
mee en bij de opening
op ‘The Hummel Open’
werden de kosten alweer terugverdiend, ook al was de
deelname en de entree gratis. Zo begon de Zwarte Cross bij
Teunis en Ans ook, dus over 21 jaar kunnen de Heuvelkrabbers dan waarschijnlijk ook 220.000 bezoekers verwachten,
hahaha. In ieder geval kunnen alle kinderen nu lekker gratis
fietscrossen, zeven dagen per week. En de jeugd die er zelf
crost, heeft geholpen met het aanleggen en helpt nu mee
met het grasmaaien, de vuilnisbak legen en de troep opruimen. Er was van te voren scepsis of de gebruikers deze verantwoording aan konden, maar het werkt gelukkig. Er ligt
nog geen snoeppapiertje op de grond! Geef de mensen wat
meer verantwoording en je zult versteld staan. Zo’n kracht!

van Gijs
(zon)Kracht
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Tekst: Leo Tholhuijsen
Foto’s: Wim van Hof

‘Ik ben boer gemaakt.
Of je het wilde,
vroegen ze niet.’
Evert Willemsen (87) vindt dat hij geen gewone boer is geweest. Althans niet zo een van het
geijkte pad van eerst geleidelijk afscheid nemen van het gemengde bedrijf om te gaan
specialiseren en van daaruit de groei inzetten. Dat was namelijk globaal genomen de route
van het gros van de Nederlandse boeren in de tweede helft van de vorige eeuw.
Niet dat Willemsen wil zeggen dat hij genoemde stappen niet heeft gezet. Met het ‘geen
gewone boer’ wil hij meer de onrust uitdrukken die hij altijd heeft gevoeld en waardoor zijn
bedrijf steeds in verandering was. ‘Ik ben op een gegeven moment gestopt een vaste lijn uit te
zetten’, blikt hij terug. ‘Het pakt altijd anders uit dan je denkt.’
Evert Willemsen woont in Hummelo aan het eind van de
Keppelseweg aan de linkerkant, net voor de rotonde. Zijn
huis heet De Slagboom, naar de boerderij aan de Broekstraat
waar hij in 1930 is geboren en waar hij is opgegroeid en boer
was. ‘Op nummer 25, tegenover een weggetje naar landgoed
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Enghuizen. Ik was tien toen de oorlog begon. Het klinkt misschien raar, maar ik heb het een hele mooie tijd gevonden.
Elke dag was anders in mijn beleving, geen één hetzelfde.
Het was een samenloop van alles. Tegenover op Enghuizen
lagen Duitse soldaten, je had auto’s met gasgeneratoren, heel

interessant. Elke morgen over het landgoed langs die soldaten
naar school in Hummelo. Wat velen niet weten: ergens tussen
mijn dertiende en veertiende werden we van de lagere school
gehaald. Opgeroepen om netten te maken tussen de bomen
langs de Rijksweg van Drempt naar Doesburg. Dat was verplicht, dan konden ’s avonds en ’s nachts de vliegtuigen zich
niet oriënteren. Dat was op meer plaatsen in 1944.’
‘Op een gegeven moment ben ik boer geworden. Boer
gemáákt, moet ik eigenlijk zeggen. Dat vroegen ze niet, ik
was de enige jongen. Moet ook zeggen dat ik geen wonder
in leren was. Ik keek op school teveel naar buiten. Rond 1950
ben ik met mijn vader in een maatschap gegaan. Dat was
voor toen best zeldzaam dat we het zo deden. We hadden
5 à 6 koeien, een stuk of dertig mestvarkens en we mestten
haantjes voor de Krent (De Gouden Karper, red.) We hadden
nog geen telefoon, dat was gewoon iedere ochtend met tien
hanen op de fiets naar Hummelo. Later deden we dat met de
wagen.
Verder hadden we akkerbouw, ongeveer negen hectare met
deels grasland en verder tarwe, mangels (voederbieten, red.),
wat aardappelen en we hebben ook nog wel wat suikerbieten
gehad. Een tractor hadden we niet. We hadden één paard.
Mijn vader was vooruitstrevend. Wilde je gaan grasmaaien,
dan had je twee paarden nodig. Die maaier dreef via de wielen
de maaibalk aan, dus dat trok zwaar. Vader vond dat niks om
bij de buurman een paard bij te lenen, hij wilde dat niet. Dat
maakte dat hij één van de eersten was met een Krupp maaier.
Die had een motortje erop om de maaibalk aan te drijven,
dan was één paard genoeg om hem te trekken. Later waren
er twee van die maaiers in de Broekstraat; een bij ons dus en
Diest had er ook een. Heel bijzonder toen. We hebben hem

op de landbouwbeurs in Liempde in Brabant gekocht. Met
iemand met een auto zijn we erheen gereden.’
Ergens in 1957 of 1958 kwam bij maatschap Willemsen de
eerste trekker, een Mc Cormick van 18 pk. Later kwam er een
John Deere. ‘Dat had iets meer, 25 pk. Hij was in ieder geval
zwaarder.’
Ondertussen was de varkensstapel gegroeid tot 200 stuks.
En er was een stal met Pekingeenden gekomen. ‘Duizend in
de week leverden we er af. We mestten ze in een achtweeks
schema, dus we hadden er 8.000.’
Willemsen kijkt er met glimoogjes op terug. De verdiensten
waren goed. In zijn woorden: ‘Op de top was dat een goede
flikkerij.’
De eenden verdwenen weer toen de business wat minder
interessant werd. Ondertussen was er ook alweer een nieuwe
schuur gebouwd voor 500 legkippen. ‘Op zich niet weinig,
maar kijk je er met de ogen van nu naar, dan is het niks. Ik
geloof trouwens dat de eieren toen zowat meer opbrachten
dan ze nu doen. De eieren gingen naar de coöperatie en voor
het geld dat ze opbrachten, kochten we dan weer meel voor
de koeien en varkens.’
Maar de jonge Evert blijft onrustig. De kippen verdwijnen en
in 1956 begint hij schuren te zetten voor varkens. Ondertussen
was in 1954 echtgenote Willemien in beeld gekomen.
‘Varkens was een opkomende tak. De coöperatie had drie
varkensvoorlichters. We waren allemaal even onervaren, even
onbekend met de moderne varkenshouderij. De dierenarts
niet uitgezonderd. Mijn bedrijf is toen in de beginjaren ook
nog een demonstratiebedrijf geweest. De stallenbouw kwam
op. Over wat bijvoorbeeld de juiste ventilatie was, was veel
discussie.’
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Tuincentrum Bloemendaal
Rijksweg 14 6996 AC Drempt tel. 0313 - 473033 fax 0313 - 473343

Hoveniers

Tuincentrum

• kamerplanten
• snijbloemen
• gelegenheidsbloemwerk
• potterie
• diervoeders

• aanleg en
onderhoud
• winterbeurten
• tuinonderhoud
op contractbasis

Bloemisterij

Kwekerij

• violen
• zomerbloeiers
• vaste planten
• bolchrysanten

• coniferen
• bomen
• laurier
• kerstbomen

www.tuincentrumbloemendaal.com
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Vanaf ruwweg zijn dertigste deed Evert Willemsen ook nog
wat in het onroerend goed. Met een vaste kameraad zette hij
in op veilingen. ‘Huisjes, stukjes grond. In Gelderland waren
er zo’n tien die werden uitgenodigd om een prijs te zetten.
Bijzonder om daar tussen te komen. Dat waren allemaal oude
mannen, wij waren dertig. Je werd niet zomaar geaccepteerd.’
Gevolg van het inzetten, is dat je soms aan iets bleef hangen.
‘De eerste keer was dat aan een stuk van zes hectare, daar
waar nu tussen Doesburg en Zevenaar het gasverdeelstation
ligt. Na drie weken waren we er weer vanaf. Echt niet altijd
verkeerd hoor. Of je kreeg als inzetters twee procent van het
eindbedrag als beloning voor je diensten, of je hield er onroerend goed aan over voor een prijs waarvoor je het graag wilde
hebben.’
Onder andere kwam Willemsen zo aan een boerderijtje met
zes hectare in Hengelo. En aan een varkensbedrijf in Drempt.
‘In Achter-Drempt, in katholiek Drempt. Een fokbedrijf met
50 à 60 fokzeugen en 300 à 400 mestvarkens. Zo zat ik ineens
ook in de fokvarkens, al had ik er geen verstand van. Op dat
bedrijf in Drempt zat daarom altijd iemand van de bedrijfsverzorging. In die tijd had je ongeveer 8 biggen per worp, 20 per
jaar. Tegenwoordig zijn er dat 30 per jaar geloof ik. Een jonge
vaars gaf 3.000 liter melk per jaar, een oudere koe 5.000 à 6.000
liter.’ Willemien: ‘Een emmer vol ieder keer was al heel veel.’ Willemien had ook haar rol op het bedrijf. ‘Als hij weg was, deed ik
de varkens. Ik heb ook gemolken.’ Evert: ‘Ze kon alles.’
Op dezelfde manier als aan het fokvarkensbedrijf kwam Willemsen ook nog aan een kippenbedrijf, dat hij verhuurde.
We zitten intussen in 1970. Of iets eerder. ‘Het is een hele poos
geleden, het rommelde allemaal door elkaar.’ Hoe dan ook, de
onrust was er nog steeds. Ergens tussen 1966 en 1970 startte
Evert met de bijenhouderij. ‘Tien kasten, met alles erop en
eraan. Voor plezier, voor als ik later ergens in een huisje zou zit-

ten. Ik geloof dat ik van die bijen nog het meeste heb geleerd.’
Na drie, hooguit vier jaar verdwenen de bijen echter weer. De
bijentak viel niet te combineren met het boerenbedrijf.
Ondertussen is Evert Willemsen al meer dan dertig jaar geen
boer meer. In 1986 stopte hij om gezondheidsredenen, hij was
toen 56. Het bedrijf aan de Broekstraat 25 had toen zes stallen
van elk 300 varkens, samen 1.800. Dat was toen groot. Het varkensbedrijf in Drempt was al weg toen duidelijk werd dat zijn
zoon er niet meer voor voelde om op zondag te voeren. ‘We
hebben twee meisjes en een jongen. Drie jaar hebben we nog
op de boerderij gewoond. Toen zijn we naar het dorp gegaan.
Dit huis kwam vrij en stond ons wel aan.’
Evert bedenkt zich ineens dat hij wat is vergeten. Hij heeft aan
de noordoostkant van Doetinchem ook nog ooit een huisje
met anderhalve hectare grond gekocht. ‘Grotendeels volkstuinen van gemaakt. Wij bemestten en ploegden. Mest hadden
we zat. Verhuurden dan de tuintjes voor één gulden per vierkante meter per jaar. Honderd gulden voor een stuk van 10 bij
10 meter. Als ze niet betaalden, was er geen pardon. Dat zetten
we meteen de cultivator erin en haalden we het tuintje om.’
Evert Willemsen kijkt met een opgewekt gemoed terug op zijn
leven als boer. ‘Ik moet zeggen, ik heb een leuk leven gehad. Ik
heb nog steeds een leuk leven.’ Waar hij wel spijt van heeft gehad, is dat hij indertijd niet in Aviko is gestapt. Het was echter
niet het goede moment. ‘Ik had toen nog geen geld. Vader had
er ook geen zin in. Die zei ‘voor mijn geen Aviko.’ Hij was al aan
zijn Russische effecten blijven hangen. Het begin van Aviko
was een hectische tijd. In de oude zuivelfabriek in Keppel
moesten boeren en hun vrouwen ’s avonds komen helpen om
aardappelen te putten. Daar had ik toen best bij willen zijn.’
Willemien wil nog wel graag gezegd hebben hoe fijn ze aan de
Broekstraat hebben gewoond. ‘En hier aan de Keppelseweg nu
ook weer.’
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Trimsalon

Loenhorsterweg 7E
6999 DT Hummelo
Volg ons op Facebook

T: 06 - 12 23 59 21
E: info@debotrim.nl
I: www.debotrim.nl

“ Voor ied ere zo rg vraa g
”
ee n pa ss en de op lossin g!
ie
K ijk voor info rm at!
e
op on ze web sit

T: 0314 - 62 82 00
www.degoudenleeuwgroep.nl

Openingstijden:
maandag gesloten
dinsdag van 9.00 tot 18.00
woensdag van 9.00 tot 18.00
donderdag van 9.00 tot 18.00
vrijdag van
9.00 tot 18.00
zaterdag van 9.00 tot 17.00

Gasthuisstraat 20
6981 CS Doesburg
Tel: 0313-472878

Wilt u ook een keer beleven hoe een e-bike met middenmotor fiets?
Komt u gerust langs om de verschillen zelf te ervaren.
Sonneveld Rijwielen voor kwaliteit en service.

Dé lederwaren speciaalzaak

Kwaliteitsopleiding voor een correcte prijs
Vlotte rijopleiding: niet meer lessen dan nodig
Vakkundig advies over jouw examenaanvraag
t4 •

g •
t4 •

g ••
t4

t4 •

Voor auto, motor, automaat en theorieopleiding
g •

t4 •

g •

g •

Meipoortstraat 4 • Doesburg • www.ter-steeg.eu
t4 •

g •

RegioRijschool Maarten Kolk

Meipoortstraat 4 • Doesburg • www.ter-steeg.eu

Meipoor tstraat4•Doesburg•www.ter-steeg.eu
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Van der Hardt Abersonlaan 10 - 6998 AX Laag-Keppel
T: 06 – 549 751 39 - I: www.regiorijschool.nl

Samenstelling: Redactie
Foto’s: Archief/PR

VARIA

Alles-Behalve-Rommel-Markt
Op vrijdag 13 en zaterdag 14 oktober vindt de AllesBehalve-Rommel-Markt alweer voor de vijfde keer plaats
in de dorpskerk in Hummelo. Het is een beurs voor
woonaccessoires en leuke stands. Zelf spullen aanleveren?
Dat kan ook op vrijdagavond tussen 19:00 tot 21:00 uur.
Zaterdag is verkoopdag en is het altijd erg gezellig in de kerk.
Lekker rondsnuffelen en samen een kopje koffie drinken
tussen 10.00 en 14.00 uur.
Wie spullen inbrengt, krijgt bij verkoop van het artikel de helft
van de opbrengst. De andere helft is voor de kerk. De spullen
schenken mag natuurlijk ook. Spullen en woonaccessoires
die kunnen worden ingebracht zijn kleine meubels, kunst,
woontextiel, potten, kannen, curiosa, schilderijen, lampen,
brocante, snuisterijen, accessoires en antiek. Het is meteen
een mooie reden om je kast of huis op te ruimen. Je kunt er
mooie spullen ‘schatten’, op de kop tikken voor een zacht

prijsje en van je eigen verkochte spullen krijg je de helft mee,
dus als je het goed aanpakt kun je met winst naar huis gaan.
De Alles-Behalve-Rommel-Markt benadrukt maar weer eens
hoe multifunctioneel de kerk van Hummelo is.

Boeken voor boeken
Op donderdag 12 oktober organiseert basisschool De Klimtoren in Drempt voor het
tweede achtereenvolgende jaar een boekenmarkt. ‘Bij kinderen tot 12 jaar wordt
de basis gelegd voor hun taalvaardigheid. Lezen is daarom van ontzettend groot
belang. Wij hebben een schoolbibliotheek die we graag elk jaar willen voorzien van
nieuwe boeken maar daar is geld voor nodig’, legt vrijwilliger Carole van Norden uit.
En zo ontstond vorig jaar het idee voor een boekenmarkt. Iedereen die boeken of
tijdschriften voor kinderen of volwassenen thuis heeft liggen en ze graag een tweede
leven wil geven, kan de boeken van 11 september tot en met 6 oktober doneren aan
De Klimtoren door contact op te nemen met Carole van Norden via telefoonnummer
06-40611889.
Tijdens de boekenmarkt ontvangen alle kinderen van de Klimtoren gratis een
leesboek omdat het niet voor elk kind mogelijk is een boek te kunnen kopen. ‘Dat is
vorig jaar gelukt en moet ook dit jaar weer lukken.’ Bent u op zoek naar een nieuwe
boek? Kom dan langs op de boekenmarkt op 12 oktober van 08.30 uur tot 13.30 uur
op school. Voor de prijs hoeft u het niet te laten. Alle kinderboeken zijn te koop voor
50 cent en alle volwassen boeken en tijdschriften voor maximaal 2 euro. De leerlingen
van groep 8 helpen bij de verkoop, dragen uw boeken naar uw auto of fiets en
schenken koffie voor u in.

Hessenrit 2018
Ook komend jaar organiseert ’t Hessenhuus in samenwerking met biljartvereniging ’t Hessenhuus weer de Hessenrit. Velen hebben reeds geïnformeerd
naar de datum van de rit in 2018. Op zaterdag 24 maart, van 18.00 tot 19.00 uur,
start de rit met ’t Hessenhuus in Achter-Drempt als vertrek- en eindpunt. Het
is de derde keer dat de sterrit wordt gehouden, het succes van de vorige twee
jaren smaakt naar meer. Hebt u toen ook genoten of misschien te veel foutjes
gemaakt? Of wilt u ook wel eens meemaken wat een puzzelrit bij schemering
en duisternis inhoudt? Noteer dan alvast deze datum in uw agenda. Verdere
informatie volgt uiteraard in een later stadium.
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advertorial

Duurzaamheid staat
voorop bij AV Hovenier
Dremptenaar Adne Veeneman begon tijdens zijn opleiding al als zelfstandig hovenier.
Toen alleen nog op zaterdag en in de vakantieperiode, nu met zijn hoveniersdiploma
op zak helpt hij dagelijks particulieren en bedrijven in de regio aan een tuin waar
duurzaamheid de boventoon voert.

AV Hovenier
Dreef 23, 6996 BA Drempt
T: 06 – 272 909 11
E: info@avhovenier.nl
I: www.avhovenier.nl
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Ontwerp, onderhoud, renovatie
en advies. Van grondwerk en
aanplanten tot aan het plaatsen van
de verlichting en het aanleggen van
het terras. AV Hovenier realiseert
iedere tuinwens, vertelt Adne
Veeneman. ‘Ik leg tuinen van 10
m² aan maar ook van 3000 m². Bij
grotere tuinen werk ik vaak samen
met andere zelfstandigen. Voor een
klant is het immers fijn als de tuin
snel af is. Vaak hebben klanten zelf
in hoofdlijnen al een duidelijk beeld
van hun toekomstige tuin. Waar
nodig geef ik graag advies. Ik houd
van een groene tuin waar insecten
en andere kleine dieren zoals egels
de ruimte krijgen. Ik kijk naar variatie
in planten, heesters en bomen en
een mooie overgang in kleuren en
vormen met in ieder seizoen iets
bloeiends. En besluit de klant tijdens
de aanleg dat de tuin er toch iets
anders uit moet zien dan op het
ontwerp, dan pas ik dat graag aan.
Een tuin moet een verlengstuk zijn
van je huis en moet bij je passen.

Heb je geen groene vingers? Dan
zorg ik ervoor dat je een tuin krijgt
die onderhoudsvriendelijk is.’
AV Hovenier geeft de voorkeur
aan duurzaamheid. Adne maakt
daarom zoveel mogelijk gebruik
van accugereedschap en let op
duurzaamheid bij de materiaalkeuze.
‘Betonstenen zijn tegenwoordig
erg gewild voor een terras maar
gebakken stenen blijven langer mooi.
Dat advies geef ik een klant graag
mee.’ Geen nieuwe tuin nodig maar
wel hulp bij het onderhoud? Dan
kan AV Hovenier uw tuin periodiek
of op contractbasis onderhouden.
Advies nodig over de vijver of de
indeling van de borders? Ook daarbij
is Adne Veeneman u graag van
dienst. ‘Na de aanleg van een tuin
kom ik na twee à drie maanden altijd
even kijken of de planten er goed bij
staan. Die nazorg vind ik belangrijk.
Als ik over tien jaar langs een tuin
rijd die ik heb aangelegd, wil ik niet
de andere kant uitkijken maar nog
steeds trots zijn op mijn werk.’

Sinterklaasfeest in Dorpshuis Drempt
Een jaar geleden ontstond het idee om in Drempt een Sinterklaasfeest te organiseren. Na wat brainstormen en rondvragen was
er al snel een enthousiast comité bij elkaar en was het onderwerp ook gauw bepaald: Sinterklaas en het poedermysterie. Er werd
een filmpje gemaakt ter voorbereiding op het feest en in de weken ernaartoe dook op diverse bekende plekken in het dorp
een pakketje op. Het werd een mooi feest met de sint en zijn pieten waaronder een groot aantal muziekpieten. De kinderen en
ouders waren enthousiast en de sint, zijn pieten en het comité hebben besloten er ook dit jaar een feest van te maken. Ben je ook
nieuwsgierig geworden naar het thema van dit jaar? Kom dan op zaterdag 2 december naar het Dorpshuis in Voor-Drempt en
zing, spring en geniet mee met de sint en zijn pieten.

Reminder fotowedstrijd
Iedereen maakt foto’s met mobiel of fotocamera. Grijp nu uw kans
om ook met uw foto in ons blad te komen want de beste inzendingen
belonen we met plaatsing in het decembernummer van De
Hessencombinatie. Schroom dus niet om mee te doen. Houd rekening
met het volgende:
• Inwoners van Drempt, Hummelo en Keppel mogen met meerdere foto’s
deelnemen met vermelding van naam, adres en plek/onderwerp en
datum van de foto.
• De foto is in het gebied van de voormalige gemeente Hummelo en
Keppel gemaakt door de inzender. Het onderwerp is vrij: met of zonder
mensen, landschap, detail, bijna alles mag.
• De foto’s worden beoordeeld op creativiteit, originaliteit en techniek, de
foto is scherp op de plaatsen waar die scherp moet zijn.
• Inzending vóór 1 november 2017 naar emailadres: dehessencombinatie@hc-03.nl of aanleveren op usb of diskette op adres
Torenakker 4 te Voor-Drempt. De foto’s zijn digitale jpg-bestanden van minimaal 1MB.
• De foto’s worden anoniem beoordeeld, de naam van de fotograaf is niet bekend bij de juryleden.
• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
De volledige tekst over de fotowedstrijd staat in De Hessencombinatie van juni 2017, nummer 27, of te downloaden op de
website hc-03.nl. Heeft u nog vragen? Laat het ons weten via emailadres dehessencombinatie@hc-03.nl of eventueel telefonisch
0313-472968 (Rinus Rabeling). Succes!
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Ceciel Bremer
Kruijsakker 12
6996 DL Drempt
T 0313 47 28 05
06 - 154 453 41
E info@cbthuisintaal.nl
I www.cbthuisintaal.nl







Professioneel, persoonlijk en snel
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.










• Elektra
• Verwarming
• Koeling
• Water & Sanitair
• Bronboringen
• Waterbehandeling

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.

Verhey Toldijk B.V.
Zutphen-Emmerikseweg 13b
7227 DE Toldijk
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0575 - 452041
info@verheytoldijk.nl
www.verheytoldijk.nl



Samenstelling: Geert Migchels

Activiteitenkalender Drempt,
Hummelo en Keppel t/m december 2017
Aanvullingen en wijzigingen kunnen worden doorgegeven via het e-mailadres watisertedoenindhk@gmail.com.
Voor het decembernummer van De Hessencombinatie kan dit tot uiterlijk 1 november 2017
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tuinbouwspecialist
voor verkoop, onderhoud en reparatie...
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dealer van:

B.V.

Broekstraat 1a – 6999 DE Hummelo
Tel: 0314-38 18 42 – info@pelgrom.nl

www.pelgrom.nl

Apeldoorn

Zutphen

± 30 min

DICHTERBIJ
DAN U DENKT!
Arnhem
± 20 min
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Drempt
Doetinchem
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