
Han van Zadelhoff :

‘Liefhebberij in de boerderij’

en verder in dit nummer o.a.:

Nieuwe inwoner:

Hasan Al-Ahmad uit Syrië

In gesprek met:

hoofdtrainer Klaas Vermeulen

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

De Hessencombinatie

Bennie Tuender

werkt voor Artsen

Zonder Grenzen

uitgave 29 | december 2017



Nieuwbouw

Verbouw

Onderhoud

Renovatie 

Timmerwerken

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

Garage Berns BV

Rijksweg 21

6996 AA  DREMPT

T: 0313 - 47 44 68

I: www.garageberns.com

E: info@garageberns.com

dnekre-WDR ,noitatssgniruek-KPA   ·

pookrev ne -nI   ·

eitarapeR   ·

duohrednO   ·

letsrehedahcS   ·

ecivresnednaB   ·

ecivresocriA   ·

·  Universeel en onafhankelijk

Garage

Fijne feestdagen en een gezond 
en duurzaam 2018

2



5

7

8

13

15

17

21

22

31

34

40

43

44

50

55

58

63

64

69

73

77

Colofon

Column Mart de Kruif

Muziekvereniging Hummelo en Keppel

Uit de oude doos… Keppelsche Kapel,
Olden-Keppel en De Eendracht

Column Jeroen te Lindert

In het dialect: Ollejoorsaovend

Mariska Leerink wint fotowedstrijd

Van een Breitbart in Polen naar
Hummelo en Keppel

De Keppelrun draagt bij aan de
leefbaarheid in ons dorp

Bennie Tuender haalde Nobelprijs op
voor Artsen zonder Grenzen

Fotospread: HC ’03 1 seizoen 2017-2018

Column Gijs Jolink

Gerrit Jan Klokman, een Achterhoeker
in hart en nieren

In gesprek met hoofdtrainer
Klaas Vermeulen

Zeven medewerkers over…
Goede voornemens

‘Ik had wel veel liefhebberij in de boerderij’

Column Anouk Mast

Nieuwe inwoner Hasan Al-Ahmad

Heel D-H-K bakt… een monchoutaart!

Varia

Activiteitenkalender

InhoudVan de 
redactie 
Bij de oude Germanen lag het maatschappelijk leven rond 

hartje winter vrijwel stil. Dat duurde in die duistere tijden twaalf 

nachten lang. Het was de tijd om tot inkeer te komen en het 

uiterst kalm aan te doen. 

Met de komst van het christendom in onze streken veranderde 

er nogal wat voor de Germaanse voorouders. Opeens was 

er sprake van Kerstfeest, werd er Oud en Nieuw gevierd en 

werd herdacht dat de wijzen uit het oosten per kameel naar 

Bethlehem gingen om Jozef en Maria te feliciteren met de 

geboorte van hun zoon Jezus. Laat die wijzen daar nu twaalf 

nachten over hebben gedaan! Zo werd een oud Germaans 

gebruik zonder al te veel problemen omgezet naar de nieuwe 

tijd en was het Driekoningenfeest geboren. Een briljante 

vondst en er is volgens de wetenschap wel meer aan rituelen 

uitgewisseld tussen het oude en het nieuwe geloof. 

Naast het vieren van de ons bekende eindejaarsfeesten blijft 

het nog steeds een goede zaak om net als die oude Germanen 

even terug te kijken en in alle rust te laten bezinken wat het te 

passeren jaar bracht.

De redactie heeft deze arbeid in tijd iets naar voren gehaald. 

Het resultaat van onze eigen refl ectie is dat we een mooi en 

boeiend jaar hebben beleefd. Er is met veel plezier aan de 

uitgaven van De Hessencombinatie gewerkt en tal van inwoners 

uit onze kleine dorpen hebben belangeloos meegewerkt om 

een succes te maken van de afl everingen. Daarbij gesteund 

door ondernemers die met hun bijdragen een belangrijke pijler 

vormen om de uitgaven het licht te kunnen doen zien.

Met dit decembernummer rondt de redactie het oude jaar af. 

We hopen dat u tussen de feesten, de bijbehorende gangen en 

het afsteken van vuurwerk (voorzichtig!) door, de tijd vindt om 

De Hessencombinatie op een rustig moment open te slaan en te 

genieten van het moois dat we voor u verzamelden en in beeld 

hebben gebracht. 

We wensen u een goed en gezond 2018 toe!
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Column Mart de Kruif
Voorzitter HC‘03

Het is een rare tijd. Als je de media leest, dan leven we in een tijd van onzekerheid, onveilig-

heid en onrust. De media buitelen over ons heen met artikelen over problemen in de zorg, 

onveiligheid op straat, terroristen op onze straten, openbaar vervoer dat hapert, onderwijs 

dat kraakt en piept en openbaar bestuur dat faalt. ‘The next step is hell’. 

Ik ben daar klaar mee. Natuurlijk kunnen er dingen beter. Ik zie ook dat de zorg en het onder-

wijs worden geremd door bureaucratie en een overmatige drang naar controle. De wereld is 

nog niet veilig en soms moet je op de trein wachten. En sommige mensen zijn eenzaam of 

hebben moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Maar als je veel van de wereld hebt kunnen 

zien en je kijkt vanuit dat perspectief naar ons land, dan leven we (bijna) in het paradijs. Ne-

derland staat in de top 10 van de wereld als het gaat om gezondheid, zorg, sociale voorzie-

ningen, vangnet, onderwijs, infrastructuur, watermanagement, veiligheid, IT-voorzieningen 

en geluk. Deze lijst is niet compleet en toch zijn we ontevreden en bang. Mensen die ik zag 

in Bosnië, Irak en Afghanistan klaagden bijna nooit. Hier maken we er bijna een dagtaak van. 

Hoe komt dat?

Ik denk dat het niet zo moeilijk is om te verklaren. Als je niets hebt, heb je ook weinig te 

verliezen. Wij hebben heel veel, dus kennen we ook de angst dat kwijt te kunnen raken. Die 

angst wordt feilloos onderkend door de media en anderen. Angst is business geworden. 

Dus gaan de krantenkoppen over rampspoed en gevaar, want goed nieuws verkoopt niet. 

Politici voorspellen hel en verdoemenis voor bepaalde bevolkingsgroepen zodat zij zich als 

redder kunnen opwerpen en hiermee macht kunnen verwerven. Angst voor een gram te 

veel vet zorgt ervoor dat modellen zich uithongeren en angst om ouder te worden leidt tot 

een complete verbouwing van uiterlijk waarbij de geest wordt vergeten. En angst om even 

iets niet te weten leidt ertoe dat we vierkante ogen krijgen van het loeren op displays en 

beeldschermen. 

De jongens en meiden van de Zwarte Cross hadden het dit jaar helemaal begrepen: soms 

ben je te bang. En daar heb ik geen zin meer in. Dus mijn voornemen voor 2018 is dat ik door 

het leven ga als hardcore positivo. Nederland gaat massaal en supersnel over op groene 

energie, we gaan lekker veel woningen bouwen, de economie blijft groeien, het aantal gek-

ken neemt af en de straten worden veel veiliger. De zorg gaat fantastische nieuwe ontdekkin-

gen doen en in het onderwijs stoppen ze met formulieren invullen en brengen ze kinderen 

weer kennis bij. In mei staan we weer op de Coolsingel en Tom Dumoulin wint de Tour de 

France. En, last but not least, HC ’03 voetbalt de pannen van het dak, ‘t Hessenhuus draait als 

een tierelier, het aantal vrijwilligers groeit en de velden worden steeds groener. Dat verwacht 

ik van het nieuwe jaar.

Goed nieuws 

verkoopt niet…

Foto: Wim van Hof

Hardcore positivo
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Je moet er niet aan denken als dat weg zou vallen. ‘Dat 

hebben we juist wel gedaan’, zegt Jan Tiecken, nu nog 

voorzitter van De Eendracht. ‘We wilden voorkomen dat er 

geen muziek meer op straat wordt gemaakt bij de veelal 

Muziekvereniging 

Hummelo en Keppel

Tekst: Marian Oosterink

Foto’s: Gerrit Kempers, Marian Oosterink, Riki Piek, John Piek, Pieter Plass

feestelijke activiteiten waardoor een dorp een dorp kan zijn. 

Beide verenigingen zijn nu voldoende groot om een goede 

bijdrage te kunnen leveren aan de doorstart van de nieuwe 

gecombineerde Muziekvereniging Hummelo en Keppel. We 

Er komt een nieuwe muziekvereniging voor Drempt, Hummelo en Keppel! Wat blijft is de 

muzikale ondersteuning bij de meestal feestelijke activiteiten in de dorpen. Denk hierbij aan 

de Sinterklaasintocht, kermisoptochten, intocht van de Avondvierdaagse, Koningsdag en op 

4 en 5 mei. Daarnaast zijn er de (openlucht)concerten zoals De Eendracht en Olden Keppel 

dat jaren hebben gedaan tot groot plezier van de toehoorders en van de muzikanten zelf 

natuurlijk. Het maatschappelijk belang van een muziekvereniging is niet te onderschatten.

Muziekverenigingen De Eendracht en 
Olden Keppel fuseren per 2018

Olden Keppel en De Eendracht doen samen mee aan de optocht tijdens de Dremptse kermis, september 2017
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band. Het Dorpshuis in Drempt is de oefenlocatie. 

De Eendracht is in 1927 opgericht in Hummelo, momenteel 

zijn er 43 leden. De Eendracht bestaat uit het fanfare-orkest 

en de melodisch slagwerkgroep (MSG). Het schoolgebouw 

van De Woordhof is de oefenlocatie. Zowel De Eendracht als 

Olden Keppel oefenen op de maandagavond, de melodisch 

slagwerkgroep oefent op woensdagavond.

Afscheid van Olden Keppel en De Eendracht

Afgelopen maand hebben beide verenigingen hun laatste 

najaarsconcert gegeven. De Eendracht op 4 november bij De 

Gouden Karper in Hummelo. Olden Keppel heeft dat op 25 

november gedaan in het Dorpshuis in Drempt. De concerten 

trekken een vast publiek, voor de vereniging een mooie ge-

legenheid om zich muzikaal te kunnen presenteren. Het gaat 

er dan iets anders aan toe dan tijdens een straatoptreden. 

Simone: ‘Tijdens mijn eerste deelname destijds aan de ker-

misoptocht deed ik alsof ik blies en bewoog ik mijn vingers 

op de ventielen. Ik vond het nog best ingewikkeld om in de 

maat te lopen gelijk met de anderen en ook nog muziek te 

maken. Dat is bij een concert dan weer niet nodig.’

Olden Keppel heeft een aantal jaar geleden meegedaan met 

een concours. Henk Gosselink: ‘Daar moet je echt allemaal 

achter staan om daarvoor te gaan want het is geen kleinig-

heid. Dat vergde veel inzet en doorzettingsvermogen van de 

leden.’ De Eendracht heeft in het verleden eveneens mee-

gedaan aan een concours. Meer recentelijk aan een festival. 

Daar krijg je wel een beoordeling, maar er zijn geen prijzen 

te winnen. 

willen een bruisende nieuwe vereniging, met enthousiasme 

en nieuw elan. Nu is het goede moment, nu heeft het een 

kans.’ 

‘De leden hebben er zin in’, aldus Henk Gosselink, nu nog 

voorzitter van Olden Keppel, hij ziet het ook helemaal zitten. 

Hij was de initiatiefnemer voor een verregaande samenwer-

king of een fusie. Henk speelt baritonsaxofoon en is zo’n elf 

jaar lid van Olden Keppel. Sinds 2009 is hij bestuurslid en 

momenteel voorzitter. Zijn dochter speelde ook in de fanfare 

en hij is er via haar bij gekomen. Zo gaat dat vaker. Of de 

kinderen komen erbij als hun ouders ook lid zijn.

Jan Tiecken is al sinds zijn tiende jaar lid van De Eendracht en 

speelt tenorsaxofoon. Hij is al 43 jaar lid, waarvan zeker de 

helft als bestuurslid en voorzitter. 

De beoogde nieuwe voorzitter is Simone Winkelhorst, nu be-

stuurslid van De Eendracht. Simone woont in Doesburg en is 

sinds haar zevende jaar lid van De Eendracht met een tussen-

poos van een aantal jaren. Sinds vele jaren is ze bestuurslid. 

Ze bespeelt momenteel geen instrument, voorheen speelde 

ze op bugel.

De verenigingen

Olden Keppel is net als De Eendracht een fanfare, een 

muziekensemble dat bestaat uit koperblazers en slagwerk, 

aangevuld met saxofoons. Olden Keppel is opgericht in 1923 

en heeft anders dan de naam doet vermoeden haar basis in 

Drempt. Ze bedient tevens Hoog-Keppel, Laag-Keppel en 

Eldrik met de huidige 31 leden. Olden Keppel bestaat uit het 

fanfare-orkest, een slagwerkgroep en het dweilorkest Flex-

Openluchtconcert van De Eendracht samen met Reünisten Matrozen Kapel op plein in Hummelo, 13 mei 2017
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Wat ging er aan vooraf

Sinds 2006 is een intensieve samenwerking of fusie een 

regelmatig terugkerend onderwerp tijdens het regu-

lier overleg tussen de besturen van Olden Keppel en De 

Eendracht. Dit overleg was ingesteld om allerlei praktische 

zaken af te stemmen, met name de uitleen van muzikanten 

bij optredens. Beide verenigingen hadden te maken met 

een steeds kleiner wordende groep mensen die steeds 

meer inspanning moesten leveren om een representatieve 

uitvoering van de muziek te geven. Ook werd het als kleine 

verenigingen steeds lastiger om financieel gezond te blijven 

in een tijd dat contributies, subsidies en donaties afnemen. 

Najaar 2016 zagen beide besturen potentiële kansen bij een 

eventuele fusie waarop besloten werd om deze mogelijkheid 

aan de leden voor te leggen. De leden hebben de besturen 

opdracht gegeven tot het instellen van een onderzoek. In 

februari 2017 is de werkgroep gestart met de blik vooruit 

en met als opdracht: hoe kunnen we dat het beste doen. De 

werkgroep bestond uit vier leden van beide verenigingen 

met begeleiding van een betrokken technisch voorzitter die 

beide verenigingen kent. Simone: ‘Het ging er gemoedelijk 

aan toe, er werd geen druk ervaren en we hebben veel werk 

verzet. De werkgroep is gedurende een half jaar regelmatig 

bijeen geweest om te bepalen hoe de nieuwe vereniging er-

uit moet komen te zien: doel, structuur, bestuur, enzovoort. 

Je kunt natuurlijk niet alles vooraf regelen, maar we vliegen 

het praktisch aan.’ 

Tijdens de ledenvergaderingen die beide verenigingen apart 

op dezelfde maandagavond 25 september hebben gehou-

den, hebben ze beide het fusiedocument besproken en heb-

ben alle leden unaniem ingestemd met de fusie.

De nieuwe naam

Alle leden mochten een voordracht doen voor de nieuwe 

verenigingsnaam. Er zijn 28 namen ingezonden. Na twee 

stemronden hebben de leden vervolgens zelf de nieuwe 

naam bepaald. De naam met de meeste stemmen is dus 

‘Muziekvereniging Hummelo en Keppel’. 

Eén nieuwe vereniging

De start van de nieuwe vereniging valt middenin het muzi-

kale seizoen. Vanuit de werkgroep is daarom besloten om 

tot en met de zomerperiode 2018 de tijd te nemen om de 

structuur van de vereniging verder uit te werken.

De slagwerkgroep van Olden Keppel en de melodisch 

slagwerkgroep (MSG) van De Eendracht vullen elkaar goed 

aan. Vanaf januari 2018 gaan de huidige instructeurs Jorine 

Bruggink en Mike de Geest samen met de muzikanten de 

slagwerkgroepen bij de nieuwe vereniging optimaal ontwik-

kelen. De beide (melodisch) slagwerkgroepen zijn bij zowel 

concerten als bij straatoptredens leuke onderdelen van de 

vereniging die voor afwisseling en variëteit zorgen. ‘We wil-

len dit graag verder uitbouwen, nieuwe leden zijn ook hier 

van harte welkom!’ Ook hier zijn Simone, Henk en Jan het 

roerend eens. 

De fanfare start met een nieuwe interim dirigent, Christian 

Ansink. Onder zijn leiding en door gebruik te maken van zijn 

expertise kan de fanfare verder doorgroeien en zich voor-

bereiden op komende uitvoeringen. Tegelijkertijd wordt de 

sollicitatieprocedure voor dirigent voor het orkest opgestart Olden Keppel tijdens Koningsdag in Drempt (27 april 2017)

Dremptse Kermis 2017, ook op maandag is er een gezamenlijk optreden

De Eendracht bij het Tuinhuis tijdens de kermis in Hummelo, september 2017
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zodat de fanfare vanaf de zomervakantie door een vaste 

dirigent wordt geleid. 

Het bestuur van Muziekvereniging Hummelo en Keppel be-

staat uit zeven beoogd bestuursleden: een aantal  bestuurs-

leden van beide voormalige muziekverenigingen, aangevuld 

met een aantal nieuwe bestuursleden. ‘Zo willen we een mix 

creëren van kennis en ervaring met nieuwe ideeën en nieuw 

elan’, verduidelijkt Simone. Tijdens de eerstvolgende voor-

jaarsvergadering wordt het definitieve bestuur gekozen.

Aanwas

Het ligt in de bedoeling om met de basisscholen komend 

schooljaar samen te werken voor de buitenschoolse lessen 

voor Algemene Muzikale Vorming (AMV). Gepoogd wordt 

jonge mensen warm te maken om samen muziek te maken 

en ze aansluitend in te laten stromen bij de vereniging. 

Populaire instrumenten zijn de trom en saxofoon. Er is geen 

vooropleiding nodig, noten lezen, dat leer je bij het diploma 

Basisvaardigheden. Ook wil de nieuwe vereniging herintre-

ders en oud-leden er weer bij betrekken. 

Voor 15 euro per maand krijgen de leden wekelijks les van 

de dirigent en heeft de muzikant de beschikking over een in-

strument. Het is duidelijk dat de vereniging hiernaast andere 

inkomstenbronnen nodig heeft. Donateurs en acties, zoals 

de jaarlijkse oliebollenactie en de kermiscatering, brengen 

extra geld in het laatje. 

De gemeente Bronckhorst ondersteunt de muziekvereni-

gingen in de gemeente door onderling periodiek overleg te 

organiseren. De onderwerpen waar het meest behoefte aan 

is om te bespreken zijn de opleiding van nieuwe en bestaan-

de leden en de financiën. De gemeente speelt een positieve 

rol. Ze is er ook van doordrongen dat de gemeenschappen 

niet zonder muziekvereniging kunnen: een kermisoptocht of 

een intocht van de Avondvierdaagse met een geluidswagen 

geeft minder sfeer en een heel ander gevoel.

AMV-les met Jorine Bruggink op basisschool De Klimtoren

Toekomst

Het is de bedoeling om in het voorjaar als nieuwe vereniging 

met een activiteit naar buiten te treden en er samen een 

happening van te maken. Hoe of wat is nog een verrassing. 

Simone: ‘We hebben er allemaal veel zin in om aan de slag 

te gaan met de nieuwe muziekvereniging. Als je met meer 

bent, loopt het allemaal net iets makkelijker en kun je je aan 

elkaar optrekken en elkaar inspireren. Met plezier met elkaar 

muziek maken dat door de omgeving wordt gewaardeerd. 

Daar doe je het voor.‘ Ze zijn eensgezind en ze kijken uit 

naar de komende optredens. Daarbij nodigen ze bij deze 

(toekomstige) muzikanten, jong en oud, van harte uit om te 

ervaren hoe leuk het is om gezamenlijk muziek te maken bij: 

Muziekvereniging Hummelo en Keppel!

Kerstconcert kerk Hummelo

12



Uit de oude doos:

Foto’s: collectie Rinus G.M. Rabeling

Keppelsche Kapel, Olden-Keppel en De Eendracht

De Keppelsche Kapel te Laag-Keppel (opgericht in 1892, opgeheven omstreeks 1974) waarschijnlijk in 1917

Muziekvereniging Olden-Keppel te Hoog-Keppel/Drempt (opgericht op 22 september 1923) in 1933

Muziekvereniging De Eendracht te Hummelo (opgericht op 7 november 1927) in 1947
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Nieuwbouw   Verbouw   Onderhoud   Renovatie/Restauratie

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

Loenhorsterweg 7E T: 06 - 12 23 59 21
6999 DT Hummelo E: info@debotrim.nl
Volg ons op Facebook I: www.debotrim.nl

Trimsalon

Tevens voor pijnloos en zonder narcose tandsteen verwijdering

	  

	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
Wij	  zijn	  voor	  lunch	  en	  diner	  geopend	  van	  donderdag	  tot	  en	  met	  maandag	  vanaf	  11.00	  uur.	  
	  
	   Graag	  tot	  ziens,	  
	   Familie	  Wunderink	  
	   	  
	   www.denbremer.nl	  

	  

Wij zijn voor lunch en diner geopend van donderdag 

tot en met maandag vanaf 11.00 uur.

Graag tot ziens,

Familie Wunderink

www.denbremer.nl

Voor kwaliteit
groot of klein

moet u toch bij
snackbar Oost zijn.

Ook voor feesten en partijen

tel: 0615428204
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Door was dol op haar honden. Toen deze hun laatste (varkens)

oortje versnoept hadden, kregen beiden dan ook een mooi 

rustplaatsje in haar tuin. 

Door had veel hulp gehad tijdens haar laatste jaren. Ze was 

hier zo over te spreken dat ze bij testament een stichting op-

richtte die tot doel had hulp te bieden aan eenzame ouderen. 

Een soort Geer en Goor maar dan wat minder luidruchtig. In 

haar testament was opgenomen dat deze stichting tot enig 

erfgename werd benoemd en dat haar woning aan een naast-

gelegen zorgcentrum ter beschikking moest worden gesteld. 

Daarbij nam zij echter wel de last op om ervoor te zorgen dat 

het gedeelte van de tuin dat diende als laatste rustplaats van 

haar honden nimmer bebouwd of anderszins verstoord mocht 

worden. 

Enige tijd verstreek, de nalatenschap werd afgewikkeld en ver-

volgens besloot het zorgcentrum te gaan herbouwen. Daarbij 

werd de woning gesloopt en werd de laatste hondenrustplaats 

geruimd om plaats te maken voor nieuwbouw. En dan hoor ik 

uw rechtvaardigheidsgevoel roepen: ‘Kan dat nou zomaar?’ 

Soms wordt in een testament een verzoek opgenomen om 

iets te doen, of juist te laten. Het is in dat geval niet meer dan 

een wens van de erfl ater. Bij niet-naleving hiervan zijn er geen 

consequenties voor de erfgenaam. Iets sterker is het wanneer 

men een erfgenaam verplicht om iets te doen (of juist niet te 

doen). We spreken dan van een testamentaire last. Houdt een 

erfgenaam zich niet aan deze last, dan kan een belanghebben-

de om een zogenaamde ‘vervallenverklaring’ vragen hetgeen 

inhoudt dat de erfgenaam dan diens rechten op de nalaten-

schap verliest. Een vaak voorkomende last is bijvoorbeeld de 

verplichting om voor een huisdier te blijven zorgen of om op 

bepaalde dagen een jaarlijkse mis te lezen. 

Lastig punt van de last is echter wel de naleving ervan. De 

vraag is namelijk wie controleert of er wel wordt nageleefd. En 

hoe. Als u uw erfgenaam de plicht oplegt om voor uw cavia te 

zorgen en deze legt al na een week het loodje, ligt dat dan aan 

de verzorging? Misschien is uw erfgenaam wel gewoon heel 

onhandig met cavia’s en probeerde ze het beestje juist zoveel 

mogelijk vrij in huis te laten rondlopen, maar ging ze er tijdens 

het lappen van de ramen per ongeluk op staan? En verliest uw 

erfgenaam dan direct het recht op de nalatenschap? En als 

uw cavia die grote schoenen nog wel wist te ontwijken, wie 

bepaalt dan of het beestje wel de zorg krijgt die een trouwe 

cavia verdient? 

Een vervallenverklaring komt in de praktijk dan ook maar 

zelden voor en niet in de laatste plaats omdat men deze 

mogelijkheid helemaal niet kent. Belanghebbenden zijn vaak 

helemaal niet op de hoogte, noch van de testamentaire last, 

noch van de regelgeving omtrent vervallenverklaring.

Daarnaast kan ook de rechter een testamentaire last opheff en, 

bijvoorbeeld omdat deze last niet meer uitvoerbaar is, of onre-

delijk bezwarend. Dit is ook gebeurd in het geval van Door en 

haar honden. De rechter was van mening dat de woning van 

Door op geen enkele redelijke wijze gebruikt zou kunnen wor-

den door het zorgcentrum zonder ingrijpende nieuwbouw. 

Dat was ook allemaal geen probleem, alleen de honden lagen 

dwars, letterlijk. In dat geval besliste de rechter dan ook dat de 

voorwaarde in het testament zodanig bezwaarlijk was dat na-

leving hiervan door de erfgename niet kon worden gevergd. 

En dus verviel de last alsnog. 

Kortom, een testamentaire last is in juridische zin niet altijd 

even sterk en lijkt soms niet meer dan een wens. Dus weet 

goed wat u vraagt en aan wie. Want een belaste kan altijd 

worden ontlast als een last te lastig blijkt.

Nog een laatste tip: niet alles mag. Een last mag bijvoorbeeld 

niet in strijd zijn met de wet of de goede zeden. U kunt dus 

niet uw dochter tot erfgename benoemen onder de last om 

van echt te scheiden van uw onuitstaanbare schoonzoon.

Tekst: Jeroen te Lindert

Foto: Wim van Hof

van de notaris
Hoe lastig is een last?

Mr. Jeroen te Lindert (44) is 

notaris te Doesburg. In zijn vrije 

tijd is hij zanger/pianist in een 

jaren 50 rock-‘n-rollband.
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HAARWERKBOETIEK

REINTJES

Ruurloseweg 16

7255 DH  Hengelo (Gld)

tel. 0575-45 25 24

Gespecialiseerd in haaraanvulling op maat.

Het succesvolle systeem “Dynamic”

(permanente bevestiging)

Totale haaraanvulling voor dames, 

heren en kinderen.

Is bezoek in de Haarwerkboetiek voor u 

niet mogelijk, dan kom ik naar u toe.

Privacy gegarandeerd.

Behandeling volgens afspraak.

Tel: 0575 - 45 25 24 (Dianne Roordink)

E-mail: info@haarwerkreintjes.nl

Website: www.haarwerkreintjes.nl

Verhey Toldijk B.V.

Zutphen-Emmerikseweg 13b
7227 DE Toldijk

0575 - 452041 
info@verheytoldijk.nl
www.verheytoldijk.nl

 

 

 

 

 

 

• Elektra

• Verwarming

• Koeling

• Water & Sanitair

• Bronboringen

• Waterbehandeling

16



In het dialect
Ons dialect moeten we zo veel mogelijk koesteren. Het is een onderdeel van onze (cultuur)historie, in gesproken 

en geschreven woord. Het geeft eigenheid aan de streek en versterkt in hoge mate de saamhorigheid. Deze 

rubriek wordt gevuld met bijdragen in de streektaal. Soms van gastschrijvers die per afl evering door de redactie 

worden benaderd, of met nagelaten werk van overleden inwoners. Dit keer een verhaal van de in zijn tijd erg 

bekende Gerrit Jan Klokman uit Laag-Keppel. In dit nummer is ook een artikel aan hem gewijd.

‘t Was kold; bitter kold. ‘t Gong der deur en der deur. Tönnis 

had nog ‘n karrevol eerpelenloof aover de koele ebrach; i-j 

konnen niet wetten. As de vors in de koele kump, rot ow 

de eerpels en ‘t knip der fel op, ‘t gong mien deur de Grolse 

hansen1 hen. Henneman was al nao de wetterkolk ewes met 

Graedeke en ze hadden eslierd2, maor de hoge wind had ze 

weer nao de kökkene ejaagd. Noe zatten ze met de vute op 

de vuurplate en ze hadden heite as in de klompen edaon.

Hendrik-eume kump ook van buten; hi-j was in de schöppe 

an ‘t houwen ewes met stumpe veur margenaovend, dan was 

‘t ollejoor.

‘Boe foj, door schrok ik ook nog!’, zeg e. ‘Hoe dan?’, vrög Hen-

neman. ‘Boe, door kwam mien ‘n keerl integen, dén had net 

zo völle ogen in de kop as der dage in ‘t joor bunt’. Henne-

man knip ‘m ‘n oge toe en Graedeken kraejt: ‘i-j holt ons veur 

de gek!’

Hendrik-eume geet nao zien kamer. ‘Dén Hendrik-eume 

hef altied wat, hi-j dut niks liever as giebeltjes3 maken. Drie 

honderd vief en zestig ogen! Hoe kump e der an’. ‘Now bu’j 

toch ‘n kuken’, zeg Henneman. ‘Hoevölle dage bunt ter nog 

in ‘t joor?’. ‘Lao’w ‘s kieken! Ene, twee... oh jao!’. En ‘t deerntjen 

mot gräölen4.

Den volgenden meddag was ‘t druk in de kökkene. Moeder 

had ‘t ook volhendeg5, maor Hendrik-eume en Henneman 

kwammen met ‘n kruwagen vol stumpe binnen en Graede-

ken mos de deure lös en toe doen. Ze mossen an ‘t koeken en 

dan mo’j ‘n groot vuur hebben met ‘n koekstomp veuran um 

‘t iezer op te leggen. Dat was lange allemans wark niet, maor 

dén Hendrik-eume, ‘t was merakels, dén kon now rejale-

weg van alles, as e ‘t op de höppen hadde. Alles lei netjes in 

peseeltjes op de kruwagen. In de vuurkoele langs de kanten 

Ollejoorsaovend

Tekst: G.J. Klokman (1864-1943)

Foto’s: archief en collectie Rinus G.M. Rabeling
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vier grote schadden6 met ‘t hied7 nao binnen. Doortussenin 

‘n wis stro, wat dennensprieken en höltjes. An de beide 

ziedkanten ‘n eikenstömpken en veur ‘n groten koekstomp 

met baoven twee neuzen, waor de stellen van ‘t koekiezer op 

mosten rösten. Hendrik-eume had gistern ‘t koekiezer laoten 

zien an de kinder. ‘t Was net een hele grote knieptange, maor 

in plaatse van de kniepers zatten twee vierkante platen, die 

krek op mekare passen. An de binnenkanten zatten prentjes, 

allemaole kleine gleufkes en a’j now ‘t deeg der tussen knep-

pen, dan kwammen de prentjes op de koeke. ‘Wat ducht oe, 

zol ‘t deeg zó goed van dikte waezen, Hendrik?’, vrög moder.

‘Daor kan nog wel ‘n schötjen melk in’, zeg Hendrik-eume. 

De kinder staot ter maor bi-j te neuzen. ‘t Is ook ‘n heel wark. 

Veur ‘n stuver annieszaod steet in ‘n köpken met heit water 

te weiken. Moder hef drie pond stroop in ‘t leupen8 egotten 

met heit water en melk, door kwam ‘t annieszaod bi-j en toe 

boekweitenmael töt ‘t goed van dikte was. Now mot ‘t eff en 

staon. An weerskanten van den heerd steet ‘n stoel met ‘n 

plenksken op de zitting en op ‘n staove der veur zit Henne-

man en Graedeken. Ze heb ieder ‘n breihöltjen9 kloor en as 

Hendrik-eume eur ‘n koeke op ‘t plenksken gooit, dan mot 

ze die gauw um ‘t höltjen oprollen, maor heel gauw, anders 

is e hard. Moder zal ‘t veurdoen. ‘t Spöl zal beginnen. Veur 

Hendrik-eume steet ‘n hesjen10 spek an ‘n vörke en ‘t leup-

ken met ‘n hölten potleppeltjen. ‘t Iezer wödt warm emaakt, 

lös-eklapt en met spek in-esmeerd. Now ‘n leppeltjen deeg 

der tussen, dichtekniepen en baoven ‘t vuur. Hendrik-eume 

keert ‘t umme, ritst met ‘t broodmes de verbrande franje der 

af en dan geet de bek van de panne weer lös. Hie grabbelt de 

koeke uut de heite panne en smit ze op ‘t plenksken. In ‘n rof 

hef moder de koeke um ‘t höltjen en metene is e ook hard. 

En Henneman en Graedeken hadden ‘t ook gauw in de vat, 

al brannen ze de vingers haoste. As ze ‘n betjen drao wazzen, 

kwammen ze niet goed in ‘t fesoen, maor dan wisten de 

kinder der wel raod met. Ze wazzen meer as lekker.

Um de beurte mossen ze ’n betjen uutpoesten, want ze waz-

zen al ‘n paar uur te genge. Moder had al drie grote trommels 

vol veur de gaonde en kommende man. Now halen ze de 

papschottele en hoe meer ze bakten, hoe zwakker11 ‘t gong. 

Graedeken had de katte al drie kier um de kop eslagen, dén 

wol altied maor an ‘t spek. De blagen zatten met köppe as ‘n 

kalkoense hane veur ‘t vuur te kniepogen en te gapen, maor 

Hendrik-eume kwam al an ‘t schrapen: ‘t liep op ‘n endjen. 

Noe kregen ze ieder nog ‘n dikken en toe was ‘t uut. Ze had-

den gin zinnegheid an ‘n botteram en toe moder zei: ‘Nao 

bedde!’, was ‘t dadelek goed. Moder sloeg bie beide ‘t dek-

bedde op en Graedeken rollen as’n maelzeksen in de bedde-

koetse en Henneman grep de beddekwast en zwaaiden met 

‘n zwoek in de veern. ‘Zie zo, da’s dat!’, zeg moder, ‘now za’k 

‘s veur ons zelf gaon zörgen’. Harmen, de grote knech, gong 

nao zien volkshuus. Maor Drikke, de meid, hielp de vrouw 

nog eff en op de götte12 de eerpels in de pot te maken veur 

ze nao huus gong koeken.

‘t Was al ‘n helen storm eleden, dat ‘t negen uur luudden en 

dan was de kernemelkspap altied gaar. Maor now was ‘t van 

‘t olde in ‘t nieje en dan atten ze van oldsheer den halsbrao13 

met eerpels.

Garretjen zeg: ‘Wat ducht ow, Tönnis?’.

‘Jao vrouw, ik zol de eerpel maor ophangen’. Noe kwam den 

pot met eerpels an de haolkettink14 en ‘t pötjen met den 

halsbrao ston te söttern op den koekstomp. Hendrik stop-

pen ‘n frisse piepe en Tönnis halen de tabaksdeuze uut de 

boksentesse en stoppen ‘n blaedjen achter de kiwwe; hi-j 

gebruken ‘m kold.

‘Garritjen, hef den roodbonten weer nao-enuurd?’. ‘Nee Tön-

nis, ik hebbe der niks van vernommen, maor dat ene keun 

uut ‘t eerste schot, i-j wet wel, dén kötteregen15, die liep zo te 

sleppen met den enen achterpoot; ik hebbe ze ‘n paar schoof 

schoon stro egeven, ze zatten zo in de mes’. ‘Jao, met dén wil 

‘t nog niks; hi-j zit zo fronzeleg in de strubben16. Nee, vrouwe, 

da’s gin blievertjen. As ‘t niet gauw ummesleet, mo’w ‘m 

maor nemmen met Sinte-Peter of zo. Hi-j is goed in de wos’.

De eerpels begonnen te pröttelen. Garritjen kreeg de klap-

taofel uut den hoek en zetten die onder de lampe. Ze halen 

‘n schottele en drie telders van de richele op de götte en 

drie vörke en ‘n mes uut de kaste. Ze schudt de dampende 

eerpels op de schottele en leg ‘n duftegen knaok op iederen 

telder. ‘Ziezo! noe maor anschikken!’.

‘Vrouwe, wat bu’j rieve vanaovend!’.

‘Och Tönnis, dat kan ‘k van ‘t joor nog wel volholden, toeken 

joor ligge wie weer krom. Och, wie meug niet klagen, wie 

heb ‘n goed joor achter de rugge en as Onze Lieven Heer ‘t 

niet slechter met ons maakt, dan zal ‘t wel schikken’.

Tönnis leg de pette op de kni-j en ‘n hötjen hef alleen de 

stuultjesklokke met de golden engeltjes ‘t woord. Toen wier 

‘t schransen en knoeven; ze stokken de piepers an de staolen 

vörke, stipten ze in de sause en zo volgden ze den weg van 

alle veurgangers. Hendrik schuf de stoel achteruut, zucht en 

zeg: ‘Ik bunne zat’. ‘Jao’, zeg Tönnis, ‘ik hebbe de boksenband 

ook al lös-edaon’.

Gerrit Jan Klokman (1864-1943)
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De pette van Tönnis kump weer op de kni-j en de mansluu 

verhuust weer naor den heerd.

‘t Vuur vlamt nog hoge op en de köppe wordt zwoor, hups 

zwoor. iederbods zakt ze op zied, lanksaam, heel lanksaam, 

zuutjes an, nog wieter... Dan in-ens; hoeps! En ze staot weer 

te lode. De vrouw nemp ‘t scheurdegrei met nao de götte; 

‘t wördt rösteger en Tönnis snörkt zo dat Hendrik wakker 

schruk. Garretjen löt ‘n blikken potdekkel vallen en now is 

de hele familie weer present. Och, ze zunt, dat nachtbraken 

ook niet gewend, maor de jongeluu uut de buurte komp nog 

ni-jjoorwinnen. Garretjen hef eur de wach an-ezeg, niet zo 

dichte bi-j huus ni-jjoor te schieten, ‘t is veur de kinder.

De fl esse met glaeskes zunt al uut de glazenkaste ehaald. 

‘Kom jonges, ik zal ‘n stark kummeken koffi  e zetten, echte 

dri-jdraods17. Toe Tönnis, geef mien de smodde18 ‘s an!’.

Garritjen geet naor ‘t kammenet, tast achter de stapels 

eigengereid linnen en haalt nog ‘n paar pardiesappels uut ‘n 

huuksken; ze geet naor de daele, krig de vleisgavel en haalt 

‘n zeksken met walnöten uut de wimme19. ‘Ziezo! now de 

döppe lös holden’.

De klokke sleet twaalf uur en bi-j den zesden slag brult Hen-

drik: ‘Gelukzaoleg ni-jjoor!’’.

‘Nee!’, zeg Garretjen, ‘dat gilt niet!’.

‘Eerlek deilen’, zeg Hendrik, ‘zesse veur ‘t olde en zesse veur ’t 

ni-je joor!’.

‘Pang! pang!’, klunk ‘t in den bongerd. Daor komp de buur-

jonges; Jan-Willem, Gatjan, Drikkes en Gradus ook.

‘Al wat wenselek is!’. ‘Jao, al wat wenselek is, allemaole!’.

Veur Drikkes is dat nog niet genog, da’s zo’n giebeltjesmaker:

‘Ik wense oe al wat wenselek is,

‘n Pokkel20 die ondentelek is.

Niet te groot en niet te klein,

Maor hi-j mot ondentelek zijn’.

‘Mooi zo, van ‘t zelfde!’, zeg Tönnis.

‘Van ‘t zelfde laken ‘n pak!’, röp Hendrik.

Now kump der ‘n pruuf en nog ene, want op één been kö’j 

niet lopen.

‘Kom jonges, wie mot nog wiederop!’, zeg Drikkes. Ze trekt al-

lemaole af; de deure geet op de gruntele en ze kroept sebiet 

achter de gadientjes. ‘Wel te rösten!’.

Noten

 1 Dikke Groenlose wanten

 2 Baantje glijden

 3  Grapjes

 4  Grinniken

 5  Druk

 6  Dikke heiplaggen

 7  Heide

 8  Beslagtonnetje met handvat.

 9   Rond houtje aan één kant uitgehold. Vrouwen steken 

het achter de band van de schort om er een breinaald in 

te laten steunen als ze breien

 10 Stukje

 11  Handiger

 12  Bijkeuken

 13  De bovenste halswervels van een varken.

 14  Ketting boven ‘t losse vuur om de pot aan te hangen

 15  Achterblijver

 16  Varkenshaar

 17   Sterke koffi  e wordt vergeleken met sterke, driedraads 

sajet

 18   Metalen, cilindervormig bakje met steel om koffi  e te zet-

ten en te laten trekken bij ‘t vuur

 19  Plaats aan de zolder, waar spek en worst hangt

 20  Bochel

Trots en tevraeje… de knieperkes bunt kloor!
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Hét adres voor
tuin & dier

verstand van tuin & dier

Bij Welkoop hebben we verstand van tuin & dier. 

Dat merk je meteen als je onze winkel binnenloopt. Je vindt er 

planten en zaden, tuingereedschap, schoenen en kleding voor 

werk en vrije tijd, dierenvoeding en -verzorging en nog veel meer. 

Een breed assortiment, eerlijke prijs, deskundig advies 

en service die nét een stapje verder gaat. 

Onze medewerkers hebben hart voor wat ze doen, en dat zie je. 

Ontdek ons assortiment alvast op welkoop.nl

 

Tot snel in onze winkel!

Toldijk Zutphen-Emmerikseweg 35 
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Er was één foto die aan al deze eisen voldeed en die er uit-

sprong. Met een verrassend laag standpunt en met een 

scherpte waardoor het ruwe materiaal, beton in dit geval, haast 

tastbaar werd. De opgaande lijn van de trap wordt voortgezet 

in de piramidevorm van de TOP daarboven. De egaal grijze 

lucht ondersteunt de compositie. De bovenstaande foto met 

als titel ‘TOP’ is gemaakt door Mariska Leerink uit Hoog-Keppel. 

Zij is hiermee winnaar geworden van onze fotowedstrijd. De 

opname is gemaakt bij het Toeristisch Overstap Punt aan de 

Oude IJssel bij Laag-Keppel.

 

De jury heeft een eervolle vermelding toegekend aan Jan-

Willem Hamer, met een mooie foto van de opkomende zon 

gemaakt op het Doesburgse Pad in Hoog-Keppel. Het gouden 

licht van de zon spreidt zich heel fraai uit over de horizon en 

met een lichte nevel over het weiland. Deze foto wordt ko-

mend najaar, hetzelfde seizoen waarin de foto is gemaakt, in 

ons septembernummer afgedrukt. 

Mariska Leerink heeft inmiddels haar prijs ontvangen en alle 

deelnemers werden verrast met het fraaie fotoboek ‘Gemeente 

Bronckhorst: gedeeld verleden, gezamenlijke toekomst’.

Vijftien foto’s ontvingen we de afgelopen maanden over Drempt, Hummelo of Keppel. Toevallig 
allemaal foto’s met het landschap als onderwerp, van voor de juryleden herkenbare plekken. Er 
waren zelfs twee foto’s van exact dezelfde plek hoewel door verschillende fotografen gemaakt. 
De jury bestaande uit Marian Oosterink (fotograaf), Wim van Hof (fotograaf) en Mart de Kruif 
(voorzitter HC ’03) heeft gelet op creativiteit, originaliteit en techniek en of de foto scherp is op de 
plaatsen waar die scherp moet zijn. De foto’s zijn door de jury anoniem beoordeeld.

Mariska Leerink wint 
fotowedstrijd 

Mariska Leerink
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We beginnen bij ‘t begin. In 1940 is sergeant Wim van der 

Zwaan als militair in het 19e Grensbataljon ingekwartierd 

in Hummelo. Hij houdt een dagboek bij vanaf het moment 

dat hij op 10 mei 1940 in Hummelo krijgsgevangen wordt 

gemaakt door de Duitse Wehrmacht en met honderden 

lotgenoten wordt geïnterneerd in een kamp in Stargard. 

Stargard ligt nu in Polen; in 1940 behoort de plaats nog tot 

het oosten van Duitsland. In juni 1940 laat Hitler de krijgsge-

vangen Nederlandse militairen vrij. Vermoedelijk omdat de 

Duitse troepen in Frankrijk zulke enorme aantallen Franse 

krijgsgevangenen maken dat er in de kampen plaats moet 

worden gemaakt voor verse Franse aanwas. Duitsland wint in 

1940 nog op vrijwel alle fronten.

In zijn dagboek beschrijft Van der Zwaan de ontberingen in 

het kamp. Maar er zitten ook behoorlijk vermakelijke stukken 

in zijn proza. Zo schrijft hij begin juni 1940 een hilarisch stukje 

Van een Breitbart 
in Polen naar 
Hummelo en Keppel

Tekst: Henk ten Zijthoff

Foto’s en illustraties: familie Braasem, Rinus G.M. Rabeling en archief

Breitbart News is de naam van een nieuwssite in de Verenigde Staten die gelinkt wordt aan 

rechts-conservatief Amerika. Maar er was ooit een andere Breitbart, luisterend naar de 

voornaam Zishe. Hij was in de jaren twintig van de vorige eeuw een beroemde strongman die 

in de circuswereld met brute kracht ijzeren voorwerpen te lijf ging. Breitbart had tussen de beide 

wereldoorlogen getalenteerde navolgers, waarvan er ééntje indirect betrokken is bij een lijntje 

naar Hummelo en Keppel.

over een voorstelling die door een Poolse krijgsgevangene 

wordt gegeven voor zijn Nederlandse lotgenoten in het 

kamp. De Nederlanders weten op dat moment nog maar net 

dat zij teruggaan naar Nederland. De Poolse militairen zijn al 

eerder krijgsgevangen gemaakt bij de gecombineerde inval 

van Duitsland en Rusland in Polen. Dat was in 1939. Poolse 

militairen die door de Duitsers krijgsgevangen zijn gemaakt, 

zitten ook in dit Stalag IID Stargard. En die Polen mogen niet 

naar huis. Het is maandagavond 3 juni 1940 en het is bloed-

heet in Pruissen. 

De Poolse militair die de voorstelling geeft, is een voormalig 

circusartiest. Hij laat de Nederlandse krijgsgevangenen zijn 

spectaculaire kracht zien door zware stukken ijzer te buigen 

en muntstukken door midden te bijten. Hij kan met zijn gebit 

een stuk spoorstaaf dragen met vier man aan het uiteinde. Hij 

is een ware krachtpatser. In zijn loopbaan als circusartiest had 

hij een nummer als ijzerkoning. Hij deed iets dat de artiest 

Zishe Breitbart een jaar of tien daarvoor ook deed. Maar Zishe 

kwam tijdens een optreden in Berlijn per ongeluk met zijn 

knie in een roestige spijker terecht terwijl hij met zijn blote 

handen dikke spijkers door een zware eiken plank sloeg. Hij 

kreeg een bloedvergiftiging en ook al was Zishe sterk, hij 

overleefde het niet. Het is duidelijk dat deze Pool in Stargard 

voorzichtiger is geweest dan Zishe. Hij vertelt zijn militaire 

publiek dat hij voor het uitbreken van de oorlog als circusar-

tiest door Europa reisde met dit nummer. De Nederlanders 

genieten van zijn acts. Het is een mooi verzetje op een leuk 

moment.

Maar dan… 

Als de show erop zit, daagt de Pool Nederlandse militairen 

uit om een potje met hem te worstelen. Hij zegt erbij dat hij 

veel kracht heeft maar dat hij geen worstelaar is en dat zijn 

techniek niet goed is. Met andere woorden, je bent in een 

worstelduel met hem niet kansloos. Na de uitdaging wordt 

het doodstil bij de Nederlanders. Niemand durft.

Maar na enig aandringen van de Pool komt er toch een 

Villa Caudrie aan de Greffelinkallee (later Vila Lodewijk en burgemeesterswo-

ning)

✝
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Nederlandse militair uit het publiek. De spanning stijgt. Een 

Duitse kampbewaker wordt gevraagd als scheidsrechter. 

Door de Nederlandse gelederen zingt het bericht dat hun lot-

genoot worstelkampioen van Amsterdam zou zijn geweest. 

Hij is rond de twintig jaar. 

De basten worden ontbloot en de worstelpartij begint. Het 

wordt een titanenstrijd die duurt tot de afgesproken tijd om 

is. Wie won de partij? Het is voor de toeschouwers duidelijk 

dat de Nederlander heeft gewonnen. Maar hij is Joods en de 

Duitse scheidsrechter wijst daarom de Pool als winnaar aan. 

De beslissing van de Duitse Feldwebel om de winst toe te 

wijzen aan de Pool wordt niet gepikt door het publiek en ook 

niet door de sportieve Poolse krachtpatser. Er breekt zo ‘n tu-

mult uit dat de Duitser wordt gedwongen om zijn beslissing 

te herzien. Hij kiest eieren voor zijn geld en neemt een nieuw 

besluit: de partij eindigt onbeslist. Tot zover de vrije weer-

gave van een episode uit het dagboek van sergeant Van der 

Zwaan. O zo jammer dat Van der Zwaan geen namen noteert. 

Want wie zou die Joods-Nederlandse worstelaar geweest 

kunnen zijn? Aan een fikse dosis lef ontbrak het hem niet. Hij 

is een held. Zou zijn naam te achterhalen zijn?

Uitdaging

Dit is een uitdaging: zoeken op de trefwoorden: worstelkam-

pioen, Amsterdam, Joodse achtergrond, militair, geboren 

rond 1920, in 1940 geïnterneerd als Nederlandse krijgsgevan-

gene in Stargard, en tweeënzeventig jaar na dato proberen na 

te gaan wie deze man was. Al snel blijkt dat dit een zoektocht 

is naar een speld in een hooiberg. De Duitsers hebben in 

Stargard wel een aparte barak voor Nederlandse krijgsgevan-

genen met een Joodse achtergrond, maar ze houden er in 

deze periode geen afzonderlijke administraties op na. Na een 

jaar zoeken komt er in 2013 tot slot nog een laatste oproep 

op een forum van de researchgroep van de Grebbeberg-

veteranen. En dan blijft het een paar jaar stil.  

Links: Poolse krijgsgevangenen in Stalag Stargard. Rechts: Begin juni 1940, Nederlandse krijgsgevangene tolkt en registreert onder Duits toezicht de eerste Franse 

krijgsgevangenen in Stalag Stargard.

Siegmund Breitbart (✝ 1925).
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De bouwmarkt met vele specialiteiten.

- Persoonlijke bediening en goede service

- Wij denken met u mee en geven graag advies

- Ook uw adres voor propaangasvullingen

- Hout en Plaat op maat

- Vele artikelen per stuk/ per meter verkrijgbaar

Emmerikseweg 17

7227 DG Toldijk

T:  (0575) - 45 16 55

F:  (0575) - 45 26 79

E: info@bouwmarktdetolbrug.com

www.bouwmarktdetolbrug.com

Fieret Visspeciaalzaak 

Meipoortstraat 36 6981 DL Doesburg

tel: 0313-472592

Feestdagen!

ook nu weer een groot aanbod verse vis,

visschotels, hapjes en gourmetschotels

mr. A.J.C.M. Sonneveld RB

Kerkstraat 4a                                                                                                                             

6996 AH  Drempt

T 0313 48 40 99                                                           

Jaarrekeningen  +  Analyse

Belastingadviezen     Loonadministraties

Belastingaangiften     Bedrijfsadministraties

E clemens@sonneveld-drempt.nl  I www.sonneveld-drempt.nl

SONNEVELD BELASTINGADVIES
EN ADMINISTRATIEBUREAU
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Op een zondagavond ontvang ik een mailbericht afkom-

stig van een nicht van een Nederlandse militair die ook in 

Stargard zat. Zij zag het bericht op de veteranensite. Haar 

oom is toenmalig sergeant Klaas Kaspers. Hij komt van West-

Terschelling en ook hij heeft deze worstelpartij gezien en 

beschreven in zijn aantekeningen. Kaspers is weliswaar korter 

van stof dan Van der Zwaan maar nét iets nauwkeuriger. In 

zijn aantekeningen staat: J. v. Brasem won. De speld is gevon-

den! Na een halve dag rondgoogelen en een paar telefoon-

tjes blijkt dat de spelling van Kaspers niet goed is. Het blijkt 

te gaan om Joop Braasem uit Amsterdam, geboren in 1919. In 

januari 1937 schrijft De Telegraaf dat J. Brasem (ook verkeerd 

gespeld) kampioen middengewicht worstelen is geworden 

in de strijd om De Zilveren Molen. Met hulp van het Joods 

Historisch Museum zijn we er snel uit. Joop Braasem is in 

1993 overleden. Een willekeurige Braasem die ik oppik uit het 

telefoonboek van Amsterdam blijkt een kleinkind van hem te 

zijn. Hij bevestigt dat grootvader in zijn jonge jaren worste-

laar was. En we krijgen diezelfde dag nog een bevestiging van 

een militair archief dat Joseph Braasem in 1940 in Stargard 

was gedetineerd als krijgsgevangene. Kortom, de twijfels zijn 

weg. Hij is de man die we zoeken. 

Met de archieven kan het leven van Joop Braasem op feiten 

worden gereconstrueerd. Niet op wat hij bij leven moet heb-

ben ervaren. Joop Braasem keert na het krijgsgevangenkamp 

Stargard in juni 1940 terug naar Nederland. Hij huwt in de 

zomer van 1942 en wordt vrijwel direct daarna in 1942 samen 

met zijn echtgenote gedeporteerd naar Auschwitz. Zij wordt 

anderhalve maand na haar huwelijk met Joop Braasem direct 

bij aankomst in Auschwitz vermoord door de nazi ‘s. En Joop? 

Hij overleeft het kamp en de oorlog. Hij hertrouwt, krijgt 

twee kinderen (Dave en Betty) en een aantal kleinkinderen 

waarvan kleinzoon Benjamin Braasem bekendheid geniet 

als specialist op het gebied van geluidstechniek en mixage. 

Hij verzorgde bijvoorbeeld het geluid en de mixage van 

Het Gouden Orkest. Dit bekende muziekluisterboek voor de 

jeugd werd geschreven en uitgevoerd door Henny Vrienten, 

onder andere bekend als oud-zanger van de legendarische 

band Doe Maar. Joop’s dochter Betty Braasem is op YouTube 

te zien. Tijdens een tentoonstelling in 2012 van het Joods 

Historisch Museum demonstreert zij live hoe je een typisch 

Nederlandse koshere variant van een kugel met peren maakt.

Het staartje

Sergeant Klaas Kaspers blijkt in 1939 en 1940 gelegerd te zijn 

in de Liemers bij Didam en Westervoort. Hij zit dus pakweg 

een kilometer of vijftien van de plek waar Van der Zwaan in 

die tijd in Hummelo gelegerd is. Hij wordt net als Van der 

Zwaan in mei 1940 krijgsgevangen gemaakt en komt net als 

Van der Zwaan in Stargard terecht. Is net als Van der Zwaan 

ooggetuige van de worstelpartij op maandagavond 3 juni 

1940 en maakt net als Van der Zwaan aantekeningen van zijn 

belevenissen. Kaspers keert in juni 1940 uit Stargard terug 

naar Nederland en belandt vrijwel direct in het verzet. Hij 

bekoopt zijn inzet met zijn leven want hij wordt gearresteerd 

en in december 1942 gefusilleerd op de Leusderheide. Zijn 

aantekeningen komen terecht bij zijn nicht. Kaspers werkte 

ze uit op briefpapier van het Museum Boijmans Van Beu-

ningen in Rotterdam waar hij nachtwaker is. Hij volgt in die 

periode naast zijn verzetswerk een zeevaartstudie in Amster-

dam. Zijn vader is zeekapitein en tijdens de oorlogsperiode 

in actieve dienst bij de koopvaardij. Na de oorlog wordt het 

stoffelijk overschot van Klaas Kaspers geborgen en door zijn 

vader geïdentificeerd. Vader Kaspers is net op tijd terug van 

de grote vaart om bij de trieste plechtigheden aanwezig te 

zijn.  

De mensen van het forum Grebbeberg-veteranen die een 

platform hebben geboden om Joop Braasem op te sporen, 

blijken echter nog meer te weten van de belevenissen van 

sergeant Klaas Kaspers. Er valt daarbij een opmerkelijk punt 

op. De eenheid waar Kaspers op 10 mei bij dient, krijgt in de 

eerste uren na de Duitse aanval te maken met Duitse militai-

ren die in Nederlandse militaire uniformen opereren onder 

Joop Braasem: kwam als worstelaar 

uit voor KDO Amsterdam. Foto 

dateert van vlak voor de Tweede 

Wereldoorlog.

Stanislav Radwan als Amerikaans 

artiest. Foto dateert uit de jaren na 

1945.

Herman Buunk, oud-wethouder van Hummelo en Keppel
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Autobedrijf

Zelhemseweg 14, 6999 DN Hummelo
T :  0314 - 38 12 48  
www.devrieshummelo.nl

restauratie

herbestemming 

renovatie

onderhoud

verbouwing

nieuwbouw

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries 
verzorgt uw complete restauratie, 
nieuwbouw, verbouwing, renovatie en 
onderhouds projecten. Dit doen we 
met vakmanschap en met liefde voor 
het vak. Mede door de 135 jaar 
ervaring en certi fi catie als ‘Erkend 
Restauratie Bouwbedrijf ’ kunt u 
rekenen op het vakmanschap en de 
kwaliteit die uw project verdient.

Het vakmanschap  
dat past bij uw wensen

-Yoga- -Tai-Chi-Tao- -Energetische healing-

Atelier Zepp Gerritsen
RIJKSWEG 25, 6996 AA DREMPT

T: 0313-472601 

M: 06-13572476

E: fransgerritsen@zeppgerritsen.nl

I: www.zeppgerritsen.nl

Zepp Gerritsen verzorgt workshops, cursussen en 

bedrijfsuitjes in beeldhouwen, boetseren, 

bronsgieten en keramiek.
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leiding van een Nederlandse sergeant. De chroniqueur van 

de site (in het dagelijks leven een advocaat die dit speurwerk 

als liefhebberij doet) heeft vage aanwijzingen dat er nog 

zo‘n Duits overvalteam zou zijn geweest, iets meer richting 

Zutphen. Maar er zijn geen nadere bronnen gevonden die de 

verhalen bevestigen. 

Dan schiet mij ineens het boek ‘Even gaan onze gedachten 

terug. Verhalen uit W.O. II ‘ te binnen. Het is een uitgave uit 

1990 en verzorgd door H.L. Dokter en anderen met onder-

steuning van de toenmalige gemeente Hummelo en Keppel. 

In dit boek staat onder andere een interview met Herman 

Buunk, oud-wethouder van de gemeente Hummelo en 

Keppel. En verdomd, Herman Buunk beschrijft op pagina 65 

wat hem op 10 mei 1940 als sergeant overkomt. Hij moet 

groepjes militairen van Nederlandse eenheden die door de 

Duitsers onder de voet zijn gelopen uit Didam en de Liemers 

ophalen om ze bij Bingerden over de IJssel te zetten. De 

bedoeling is dat zij zich bij de volgende verdedigingslinie 

kunnen voegen: de Grebbeberg. Herman Buunk beschrijft 

de manier waarop het Duitse overvalteam in Nederlandse 

uniformen in mei 1940 te werk is gegaan. Het kan bijna niet 

anders dan dat Herman Buunk uit Laag-Keppel hier Klaas 

Kaspers uit West-Terschelling trof.

Is de cirkel hiermee rond? We zijn van het Hummelo in mei 

1940 via een lange gedwongen treinreis in Stargard terecht-

gekomen. We weten na lezing wat de worstelsport kan 

betekenen voor het moreel in moeilijke omstandigheden. 

Ter aanvulling beveel ik het boek ‘De wereld volgens Garp‘ 

van John Irving aan. Deze roman heeft meerdere thema‘s 

maar bevat vooral een prachtig geschreven ode aan de 

worstelsport. Het boek van Irving is ook verfilmd (The World 

According to Garp) met Robin Williams in de hoofdrol. 

De jarenlange zoektocht naar gegevens over de sportieve 

Poolse Breitbart in Stargard heeft helaas nog geen resultaat

opgeleverd. Maar wie weet krijgt het verhaal ooit nog eens 

een vervolg als ergens op een stoffige zolder van een huisje 

in Polen een oude koffer opduikt met daarin een door mot-

ten aangevreten worstelpak, een paar kromme spijkers, 

halve Reichsmarken met bijtsporen van een menselijk gebit, 

verbleekte foto ‘s van een man met een bredere nek dan zijn 

hoofd en daar bovenop een aantekenboekje… 

Bronnen:

•  Retour Hummelo-Stargard door Harry Brinksma 
(2015): tekstbewerking van het Dagboek van sergeant 

Willem van der Zwaan. 

•  Het Dagboek van sergeant Klaas Kaspers met o.a. zijn 
beschrijving van de worstelpartij op die zomeravond 

in 1940 te Stargard is te vinden op http://www.wester-

voort1940.nl.

•  Betty Braasem in beeld bij de tentoonstelling Lek-

ker Joods (2012) van het Joods Historisch Museum. 

Met een film over het bereiden van kugel met peren 

(onder andere te vinden op YouTube).

Naschrift

Bij het afronden van dit artikel komt totaal onverwacht 

een bizar einde aan de zoektocht van vijf jaar naar ‘De 

Pool’. De conservator van het Muzeum Archeologiczno-

Historyczne Stargardzie, Jolanta Aniszewska, laat via de 

mail weten dat uit haar onderzoek blijkt dat Stanislaw 

Radwan de opponent van Joop Braasem is geweest. 

Radwan wordt in 1939 krijgsgevangen gemaakt bij de 

Duits-Russische inval in Polen. Hij is in die tijd al een 

bekende Pool door zijn vele circusoptredens in de jaren 

dertig. Net als Joop Braasem overleeft Stanislaw (Stanley) 

Radwan de oorlog en hij pakt als imigrant de draad van 

optredens als strongman weer op in de Verenigde Staten. 

Hij overlijdt in 1998 in Cleveland, Ohio.  

Eveneens in de afrondende fase bij het schrijven van dit 

artikel wordt een tekening ontdekt van de Franse schilder 

A. de Roux die op 3 juni 1940 als krijgsgevangene aankomt 

in Stargard. De tekening staat in een boek van zijn hand 

dat via e-Bay nog te krijgen blijkt te zijn in Frankrijk. Dat 

boek bestellen we en we bestuderen de tekeningen. Wim 

van der Zwaan schrijft in zijn dagboek dat hij vanaf 3 juni 

1940 tolkt en helpt bij het inschrijven van Franse krijgsge-

vangenen die vanaf die dag het kamp binnenstromen. De 

Roux tekent Nederlandse militairen bij de uitvoering van 

tolkdiensten en inschrijvingen. Op 9 juni 1940 vertrekken 

alle Nederlanders naar huis. Het kan dus zomaar zijn dat 

Van der Zwaan is vereeuwigd op de tekening van de Roux. 

Op die vraag antwoordt Jolanta Aniszewska dat helaas niet 

bekend is welke militairen door de Roux in Stargard zijn 

getekend... 

Albert Einstein merkte al op dat fantasie belangrijker is dan 

kennis, omdat kennis altijd begrensd is. Laat uw fantasie 

daarom het verhaal maar afmaken! 

Bronnen:

1.   Jolanta Aniszewska van het Muzeum Archeologiczno-

Historyczne Stargardzie in Stargard (PL), oktober 2017. 

2.   Antoine de Roux: Journal dessiné d’un prionnier de guerre 

(1942).

Links: Het beeldverslag van de Franse tekenaar De Roux over zijn periode als 

krijgsgevangene In Stalag Stargard. Rechts: Bestseller over worstelaar/auteur 

Garp met onder andere een ode aan de worstelsport. Verfilmd met Robin 

Williams in de rol van Garp.
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REBO ERA Makelaars is uw 
partner bij de zoektocht 
naar de ideale woning
In de jaren zeventig begon Henk Sloot uit Hoog-Keppel als medewerker bij het Dierense 

bedrijf REBO Groep. Toen hij de zaak in de jaren negentig kon overnemen, greep hij 

die kans met beide handen aan. Inmiddels is de onderneming uitgegroeid tot een 

familiebedrijf met negen vestigingen centraal door het land. Maak kennis met een 

landelijke opererende en onafhankelijke vastgoedspecialist.

Op een prachtige, landelijke locatie 
aan de rand van Laag-Soeren ligt het 
hoofdkantoor van REBO Groep. Vanuit 
deze witte villa bouwde Henk Sloot 
het bedrijf na de overname verder uit. 
‘Mijn visie is dat je groot moet zijn 
om mee te kunnen doen. Ik heb eerst 
de vastgoedtak verder uitgebreid, 
daarna kregen we langzamerhand 
meer vestigingen, nu van Amsterdam 
tot Zwolle. Inmiddels zijn we één 
van de grotere. Er werken hier bijna 
100 medewerkers en jaarlijks heb-
ben we 38.000 eenheden in beheer. 
Dat zijn woningen, garageboxen of 
bedrijfspanden’, vertelt de nestor van 

het familiebedrijf waarin dochters 
Ninke en Bregje samen met Pascal 
Elshof, Marleen Kranenburg en Roy 
Alofs het directieteam vormen.
REBO Groep is gespecialiseerd in 
woningmakelaardij, woningverhuur, 
Vereniging van Eigenaren, bedrijfs-/
beleggingsmakelaardij, vastgoedma-
nagement en valuation & research. 
Het team heeft veel specialisten in 
dienst. Juristen, bouwkundig inge-
nieurs en bijvoorbeeld specialisten 
in huurrecht. Samen zijn de deskun-
dige medewerkers van alle markten 
thuis en kunnen ze snel en efficiënt 
schakelen. 

Woningmakelaardij
De acht woning- en bedrijfsmakelaars 
werken vanuit de locaties Laag-Soe-
ren, Arnhem, Deventer, Doetinchem 
en Dieren. Ze bieden advies en assis-
tentie bij de koop, verkoop, tijdelijke 
huur en verhuur van een particulier 
huis, appartement, garage of kavel. 
Woningmakelaar Ninke Sloot legt de 
werkwijze uit: ‘Wij hebben een groot 
woningenbestand en onze makelaars 
hebben veel kennis van de lokale en 
regionale woningmarkt. Daardoor we-
ten we niet alleen wat er te koop is 
maar vaak ook wat er te koop komt. 
Samen met de klant bespreken we 

advertorial

REBO is 

altijd op 

zoek naar 

talenten!
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Speciale actie
Voor de lezers van De 
Hessencombinatie hebben wij een 
speciale actie. Wanneer wij de 
verkoop van uw woning mogen 
verzorgen, ontvangt u een korting 
op uw verkoopkosten! 
Bewaar dit artikel als bewijs en 
vraag naar de voorwaarden.

Gratis waardebepaling
Heeft u verkoopplannen en bent 
u benieuwd wat de marktwaarde 
van uw woning is? 
Uw REBO ERA Makelaar biedt 
u gratis en vrijblijvend een 
waardebepaling van uw huis aan. 
Neem contact met ons op voor 
een afspraak. Aanvragen kan ook 
online via rebo-eramakelaars.nl

Specialist in nieuwbouw
Wij hebben nauw contact 
met aannemers en 
projectontwikkelaars en 
bieden u een ruime keus 
nieuwbouwwoningen aan in onder 
andere Apeldoorn, Laag-Soeren, 
Doesburg en Doetinchem. Wilt u 
meer informatie hierover? Neem 
vrijblijvend contact met ons op.

welke middelen we inzetten om een 
woning optimaal te verkopen. We 
kunnen verkopers volledig ontzorgen 
in het verkoop- en aankooptraject. 
We denken graag mee met onze op-
drachtgevers, zijn actief en flexibel. 
En hebben allen stuk voor stuk liefde 
voor het vak.’ 

Uniek marketingsysteem
REBO ERA Makelaars is aangesloten 
bij de Nederlandse Verenging van 
Makelaars (NVM) en bij ERA, een 
internationaal samenwerkingsverband 
van kwaliteitsmakelaars. Henk legt 
het voordeel hiervan uit: ‘ERA werkt 
volgens een uitgekiend marketingsys-
teem en heeft onder andere een groot 
aantal volgers op Facebook. Panden 
die via ERA worden verkocht, worden 
eerder gevonden en over het alge-
meen sneller verkocht. Dat marke-
tingsysteem is echt uniek en innova-
tief. Daarmee onderscheiden we ons 
ten opzichte van de concurrent.’  

Uitgebreid huuraanbod
De woningmarkt in de regio kenmerkt 
zich zeker het laatste jaar weer door 
stijgende prijzen en een kortere 
doorlooptijd. ‘De markt is veran-
derd en daar moet je op inspelen, 
zeker qua marketing’, legt Ninke uit. 
‘Daarnaast willen sommige verkopers 

graag tijdelijk, voor minimaal een 
jaar, huren als ze verkocht hebben. 
Dan kunnen ze gebruik maken van 
ons aanbod van huurwoningen. We 
hebben zowel appartementen als 
eengezinswoningen in onze porte-
feuille en doen zo’n 3.000 huurtrans-
acties per jaar.’ 
Inschrijving, toewijzing en het on-
dertekenen van de huurovereenkomst 
gaat digitaal. De persoonsgegevens 
worden volgens de laatste richtlijnen 
van de Wet op de persoonsgege-
vens behandeld en opgeslagen. Een 
woning laten verhuren door REBO 
betekent verzekerd zijn van een 
professionele en betrouwbare ver-
huurorganisatie die werkt volgens de 
laatste wetgeving en gebruik maakt 
van de modernste technologieën. 

Het allerbeste resultaat
Lokale zichtbaarheid is belangrijk 
voor een makelaar stelt Ninke. ‘Het 
helpt je als makelaar als je de streek 
en de mensen goed kent en weet 
wat er leeft. Onze makelaars kennen 
het gebied waarin ze werkzaam zijn 
en hebben daardoor een uitgebreid 
netwerk opgebouwd. Dat biedt ook 
voordelen voor onze klant. Samen 
met de klant gaan we immers voor 
het allerbeste resultaat. Met minder 
nemen we geen genoegen.’

advertorial

REBO Groep
Priesnitzlaan 1
6957 DD Laag-Soeren
T: 0313 74 50 72
E: info@rebogroep.nl
I: www.rebogroep.nl
Volg ons op Facebook en Twitter

REBO Groep heeft vestigingen in 
Amersfoort | Amsterdam | Arnhem | 
Deventer | Dieren | Doetinchem |
Laag-Soeren | Utrecht | Zwolle
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Kaarsenmakerij 
Bronkhorst

Welkom in onze kaarsenmakerij.
Zie hoe de kaarsen gemaakt worden.
Laat u verrassen door de mooie plek 

en bijzondere cadeau artikelen.
Open woensdag t/m zondag 10-17

www.kaarsenmakerijbronkhorst.nl

Uilenhoek 1, Bronkhorst

Lendenstraat 1

6998 CE  Laag Keppel

Tel: 0314 381 900

info@keppelcoatings.nl

www.keppelcoatings.nl

Kraakselaan 5A,  6981 HA Doesburg

Postbus 63,  6980 AB Doesburg

t:  (0313) 48 40 34

f:  (0313) 47 25 43
e: telindert@notarisdoesburg.nl

i:  www.notarisdoesburg.nl

Robert Pieter Alofsen

Jewellery & Design

-Een kleurrijke eigentijdse collectie sieraden

-Unieke handgemaakte trouwringen

-Taxatie en omwerken van uw dierbare erfstukken

-Reparaties

Meestergoud- en zilversmid, diamantair

Boterstraat 7, 7226 LH Bronkhorst

T 0575-450196   info@alofsen.com

30



‘De Keppelrun draagt 
bij aan de leefbaarheid 
in ons dorp’

Tekst: Ceciel Bremer

Foto’s: Wim van Hof

Eerder dit jaar kondigden de Hessenrijders de laatste Keppelrun aan. Op 18 november gaf 

echter de nieuwe organisatie definitief het startsein voor de elfde Keppelrun op zondag 10 

juni 2018. Het hardloopevenement blijft dus voortbestaan onder dezelfde naam maar met 

nieuwe organisatoren. 

Rob Meenhuis hoorde begin dit jaar via de media dat de 

Keppelrun, waaraan hij al jaren deelneemt, dit jaar voor het 

laatst door schaats- en skeelervereniging de Hessenrijders zou 

worden georganiseerd. ‘Ik dacht meteen, wat jammer als dat 

stopt. Het is een van de weinige evenementen in ons dorp en 

als het eenmaal weg is, komt het niet meer terug’, vertelt de 

inwoner uit Laag-Keppel. Hij ging in gesprek met dorpsgenoot 

Irma van Hof, voorzitter van de Hessenrijders, om haar te 

vragen naar het hoe en waarom. ‘Irma vertelde me dat Mart 

de Kruif van HC ’03 interesse had getoond het evenement 

eventueel voort te zetten. Dus ik dacht, dan ga ik met Mart in 

gesprek om te kijken of ik kan helpen’, blikt Meenhuis terug. 

Goede basis

Ondertussen meldden zich meerdere inwoners uit Drempt, 

Hummelo en Keppel bij zowel Mart als Rob om te helpen bij 

de organisatie en zo was er al voor de laatste Keppelrun een 

nieuwe enthousiaste groep gevormd. Rob vertelt verder: ‘Een 

week na de Keppelrun riep Mart de groep bij elkaar om samen 

te onderzoeken of we het evenement een vervolg konden 

geven. Sindsdien hebben we elke maand overlegd. Daarbij 

zijn we heel goed ondersteund door de Hessenrijders die ons 

flink op weg hebben geholpen. Zij hebben een inventarisatie 

gedaan onder de ruim honderd vrijwilligers wie van hen 

ons volgend jaar zou willen helpen. Het gros heeft gelukkig 

Nieuwe organisatie neemt het stokje over

De nieuwe organisatoren van de Keppelrun met op de achterste rij van links naar rechts: Menno Meester, Rob Meenhuis, Esther Fopma, Chantal Hakvoort en 

Henk Teunissen. Op de voorste rij van links naar rechts Patricia Jansen, Tanya Martinus, Marcel Lubbers en Paul van Campen. Paul Snelder en Sandra Derksen 

ontbreken op de foto.
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De fraai gelegen historische herberg aan

een oude “Hessenroute”.

Een bekend rustpunt waar het goed toeven is, met 
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Controle van verlichting,
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aangegeven te willen helpen. Dat geeft ons organisatorisch al 

een goede basis. Daarnaast heeft de organisatie van vorig jaar 

het draaiboek verder uitgewerkt met alle zaken die nog niet 

op papier stonden. Ja, we hebben van de Hessenrijders echt 

maximale ondersteuning gekregen. Daar zijn we heel erg blij 

mee.’

De samenstelling van de organisatie, ‘het kernteam’ zoals 

Rob het noemt, is een mix van vijf mannen en vijf vrouwen, 

verdeeld over Drempt, Hummelo en Keppel: vijf uit Hoog-

Keppel, twee uit Drempt, twee uit Laag-Keppel en een uit 

Hummelo. ‘We hebben een goede klik onderling en hebben 

de taken verdeeld; je moet immers doen waar je goed in bent.’ 

Zelf nam Rob de algehele coördinatie op zich. ‘Ik vind dat 

leuk om te doen en ik wil gewoon dat dit sportevenement 

overeind blijft. Bovendien krijg ik hier ongelooflijk veel energie 

van.’

Onder de vlag van HC ‘03

Dankzij de ondersteuning van de Hessenrijders, de toezegging 

van het merendeel van de vrijwilligers om volgend jaar 

weer te helpen en het goede contact tussen de leden van 

het kernteam was er organisatorisch het vertrouwen dat de 

Keppelrun een vervolg zou krijgen. ‘Daarnaast gaat het erom 

of we het ook financieel rond kunnen krijgen’, legt Rob uit. 

‘We hebben diverse sponsoren benaderd en ook zij spraken 

de wens uit het evenement overeind te houden. Inmiddels 

hebben we voor de 10 kilometer en voor de jeugdloop van 

1 kilometer concreet al sponsoren gevonden. We zijn ervan 

overtuigd dat we ook nog andere sponsoren aantrekken 

gezien het enthousiasme uit het bedrijfsleven. We werken 

samen met een keten van hardloopwinkels waarvan de 

medewerkers hun expertise inzetten en daarnaast kunnen 

we de run onder de vlag van HC ’03 organiseren zodat we 

kosten kunnen besparen. Op basis daarvan hebben we 

medio november besloten dat de Keppelrun definitief een 

vervolg krijgt. Natuurlijk op de tweede zondag van juni.’ Op de 

vrijwilligersavond van de Hessenrijders vorige maand maakte 

Rob het goede nieuws bekend en overhandigde Irma van Hof 

hem officieel het draaiboek van de Keppelrun. ‘Daarmee was 

de organisatie symbolisch overgedragen’, vertelt Rob. ‘Het 

nieuws ging daarna snel rond via diverse social media. We 

krijgen echt leuke reacties uit de gemeenschap. Je merkt dat 

als je dingen samen organiseert dit een bijdrage levert aan de 

saamhorigheid en de leefbaarheid binnen de gemeenschap.

 

Evenement voor het hele gezin

Over de doelstelling van de elfde Keppelrun is Rob direct 

duidelijk. ‘De Hessenrijders hebben dit tien jaar lang heel 

goed georganiseerd. Laten wij er eerst maar eens voor zorgen 

dat we dat net zo goed kunnen uitvoeren. Het gaat een paar 

jaar duren voordat we die ervaring hebben. We hebben zeker 

al nieuwe ideeën over aanvullingen of aanpassingen om 

het nog leuker en interessanter te maken. Ook de komende 

editie willen we al wat nieuws toevoegen. We kiezen voor de 

insteek: bewegen is gezond en sport verbroedert. Het wordt 

aan alle kanten steeds meer duidelijk dat zeker ook de jeugd 

moet blijven bewegen. We willen dat stimuleren door alle 

lokale basisscholen te benaderen om leerlingen te stimuleren 

mee te doen met de jeugdloop. Ook studenten van het 

Graafschap College helpen net als andere jaren mee. Voor hen 

is de Keppelrun een studieopdracht waar ze studiepunten 

voor kunnen krijgen. Hoe het er verder precies uit gaat zien, 

moeten we nog invullen maar de Keppelrun blijft in ieder 

geval een evenement voor de hele familie dat je moet beleven 

en meemaken. Een van de mooiste runs van Nederland, dat 

moeten we samen overeind houden.’

Irma van Hof, voorzitter van de Hessenrijders, overhandigt Rob Meenhuis het draaiboek van de Keppelrun. Daarmee was de organisatie symbolisch overgedragen.
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Bennie Tuender 
haalde Nobelprijs 
op voor Artsen 
Zonder Grenzen

Tekst: Henk ten Zijthoff

Foto’s: Bennie Tuender, Rinus G.M. Rabeling, archief

Als het zo uitkomt, haalt Bennie Tuender (61) uit Hummelo met alle plezier, en zeer vereerd, 

de Nobelprijs voor de Vrede op uit Oslo. Dat deed hij als logistiek manager in 1999 voor de 

organisatie waarvoor hij werkt: Artsen Zonder Grenzen. We spreken Bennie op het terras 

van De Gouden Karper over zijn bijzondere werk voor een bijzondere organisatie.
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Even thuis Bennie?

Hij grinnikt. ‘Jazeker, ik ben weer even thuis. Ik werk op dit 

moment nog zo’n acht maanden per jaar voor Artsen Zonder 

Grenzen (AZG) en ben dan een periode van vier maanden 

vrij van dienst. Die periode vrij gebruik ik om even afstand te 

nemen van mijn werk. Maar als het Volksfeest in Hummelo 

losbarst ben ik altijd van de partij hoor. Mijn inzet voor Artsen 

Zonder Grenzen plan ik bij voorkeur zo dat ik mee kan doen 

aan de Hummelse kermis. Ook dit jaar was ik er bij!’ 

Artsen Zonder Grenzen: wat doet deze organisatie?

Bennie legt uit: ‘De organisatie is opgericht in Frankrijk door 

twee Franse artsen van het Rode Kruis: Bernard Kouchner en 

Max Reclamier. Zij raakten betrokken bij de burgeroorlog in 

Nigeria. Dat was een uiterst bloedig conflict. Maar het Rode 

Kruis mocht niet alle slachtoffers van die oorlog helpen op 

bevel van de betrokken regering. Deze twee Franse medici 

richtten in 1971 de Médecins Sans Frontières op omdat zij 

desnoods zonder regeringsbemoeienissen medische hulp 

wilden verlenen aan alle slachtoffers. Hun initiatief werd in 

1984 overgenomen in Nederland. Jacques de Miliano en Roelf 

Padt richtten de Nederlandse tak op: Artsen Zonder Grenzen.’ 

Wat doe jij voor Artsen Zonder Grenzen?

‘Ik werk nu 25 jaar voor Artsen Zonder Grenzen waarvan 18 

jaar in het veld. Ik doe mijn werk in landen waar grote huma-

nitaire problemen zijn door oorlogen of natuurrampen. Net 

als bij militairen ga ik bij AZG dan op missie en regel op loca-

tie alles wat te maken heeft met logistiek. Dit jaar heb mijn 

48ste missie afgerond. Toen ik begon, duurden de missies 

meestal zes maanden. Maar na het overlijden van mijn echt-

genote sloop het aantal maanden dat ik in het buitenland 

doorbracht langzaam omhoog: ik maakte er acht maanden 

van. Ik probeer nu de duur van de missies iets terug te bren-

gen naar het oorspronkelijke ritme van een half jaar. Mede 

gezien mijn leeftijd is dat een beter schema.’

Wat moeten we ons bij je werk voorstellen? 

‘Je moet je voorstellen dat ik met een team wordt uitgezon-

den naar plekken waar de ergste ellende is die je je kunt 

voorstellen. Medische verzorging van slachtoffers van oorlog 

of natuurgeweld is ter plekke mondjesmaat of vaker helemaal 

niet voorhanden. Voorzieningen om te helpen zijn er niet. De 

artsen en verpleegkundigen van AZG gaan dan aan de slag 

om in de ergste nood te voorzien. Maar voordat zij iets kun-

nen doen, moeten zij kunnen beschikken over faciliteiten. 

Bijvoorbeeld een noodhospitaal en medische apparatuur. 

Deze voorzieningen moeten worden aangevoerd. Onze men-

sen moeten onderdak hebben. Ze hebben brandstof nodig 

voor de aggregaten die hun medische uitrusting van energie 

voorzien. En belangrijk: er moeten op lokaal niveau goede 

contacten zijn met de partijen die betrokken zijn bijvoorbeeld 

bij een burgeroorlog. We dragen uit dat wij als hulpverleners 

boven de partijen staan en uitsluitend medische verzorging 

bieden aan alle slachtoffers. Mijn ervaring is dat we in con-

flictgebieden meestal goede medewerking krijgen van de 

verschillende strijdende partijen. Kortom, het is mijn baan om 

het werk van Artsen Zonder Grenzen ter plekke te faciliteren. 

Ik sta wat dat betreft letterlijk midden in de realiteit van hu-

manitaire rampen.’

Hoe kwam je bij Artsen Zonder Grenzen terecht?

Bennie glimlacht: ‘Dat is een verhaal op zich. Ik ben opgeleid 

aan de mts in elektrotechniek. Toen al trok het buitenland 

en ik liep in het kader van die opleiding stage in Israël. Toen 

ik klaar was met de studie had ik een paar vrienden die in de 

binnenvaart werkten. Dat leek mij ook wel wat en ik werd 

lasser in de binnenvaart. Ik verruilde de Achterhoek voor 

Arnhem en had het erg goed naar mijn zin. Het verdiende 

bovendien best goed in deze branche. Mijn vrienden stap-

ten na verloop van tijd over naar andere banen: eentje was 

architect en de ander was techneut en zij belandden allebei 

uiteindelijk bij Artsen Zonder Grenzen. Op een gegeven mo-

ment tipten ze mij dat er een functie vrijkwam waarvoor ze 

mij geknipt vonden. En van het een kwam het ander: ik zegde 

mijn baan op en ging bij Artsen Zonder Grenzen aan de slag. 

Voor het salaris was de stap niet logisch. Ik ging van een vaste 

baan naar een vrijwilligersbaan. Daar krijg je een vergoeding 

voor in de periode dat je werkt. Als je op verlof bent, word je 

niet doorbetaald.’

Maakte je de overstap dan uit idealisme? 

‘Nou, dat was niet het hele verhaal hoor. Natuurlijk speelde 

idealisme aanvankelijk een rol, maar het was ook wel het 

avontuur. En dat ik nuttige dingen kon doen. Mijn eerste 

uitzending was naar Congo. Een paar jaar geleden las ik het 

boek van David van Reybroeck over Congo. Daar staat een 

perfecte reflectie op de toestand zoals ik die daar ook mee-

maakte.’ Bennie citeert uit zijn hoofd: ‘Congo vormt je karakter, 

maar is een kerkhof voor je illusies.’ Voor mij volgden na Congo 

en Irak missies naar gebieden over de hele wereld. En daar 

was het niet anders dan in Afrika. Als je voor organisaties als 

Artsen Zonder Grenzen, Novib, Rode Kruis of Terre des Hom-

mes werkt, leer je via de weg van schade en schande dat ook 

een grote portie idealisme echt niet voldoende is om politiek-

economische veranderingen in de conflictgebieden te be-

werkstelligen. Van wat ik heb gezien aan ellende zou ik cy-

nisch kunnen worden. Dat is bij mij gelukkig niet het geval. Ik 

vind zelf dat ik gezegend ben met een bijzondere gave: Ach-

terhoekse nuchterheid. Die aangeboren nuchterheid zorgt 

ervoor dat ik mijn werk goed kan doen, zonder te worden 

overmand door de ellende om mij heen als ik op missie ben. 

Ik noem het voor mijzelf een Achterhoekse eigenschap, maar 

dat is natuurlijk onzin, want ook niet-Achterhoekers hebben 

deze eigenschap: het helemaal op kunnen gaan in het werk 

en toch op tijd de knop om kunnen draaien. En belangrijk: 

daar geen vervelend gevoel aan overhouden.’ 

Je doelt op PTSS?

‘Ook. Artsen Zonder Grenzen heeft een heel goed (de-)

briefingsprogramma voor haar medewerkers die op missie 

gaan of van missie terugkomen. Deelname is verplicht en de 
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organisatie zet daarvoor deskundigen in die naast hun eigen 

professionaliteit als arts, psycholoog of psychiater dezelfde er-

varingen in missiegebieden hebben gehad. Je hoeft aan deze 

hulpverleners niet veel uit te leggen.’

Wat vind je belangrijk als je op missie bent?

‘Wat voor mij het werk bij Artsen Zonder Grenzen bijzonder 

maakt is dat je in missiegebieden helemaal bent aangewezen 

op het team waarvan je deel uitmaakt. Het hoofdkwartier in 

Amsterdam is letterlijk en figuurlijk soms heel ver weg. Ik heb 

op locatie in een bepaald land uitsluitend te maken met de 

head of mission en het management team, waarvan ik zelf deel 

uitmaak. In die situatie is de teamspirit de bindende factor. 

Voor mijzelf heb ik drie randvoorwaarden voor een missie waar 

ik aan mee doe: ik wil uitsluitend werken in een leuk team, 

hoofdstad of project, de missie moet een medische impact 

hebben en er moet een logistieke uitdaging zijn.’ 

Stel dat het te gevaarlijk wordt: wie besluit dan om op te 

breken?

Bennie is daar duidelijk in. ‘Zo’n besluit wordt op locatie door 

onszelf genomen. Niemand kan ons verplichten om te blij-

ven als we dat zelf niet meer verantwoord vinden. Ik heb dat 

trouwens niet vaak meegemaakt. Ik herinner me een keer in 

Somalië waar onze eigen compound uiterst gewelddadig werd 

bestookt ondanks bescherming van Australische commando’s. 

Toen onze kok werd vermoord en de dreiging groot werd, 

namen we het besluit om te vertrekken. Ook een overheid kan 

je dwingen om te vertrekken. Dat is mij persoonlijk een keer 

overkomen in het Irak van Saddam Hoessein. Ik had een nood-

hospitaal geregeld tijdens de eerste Golfoorlog. Dat was geen 

probleem voor het bewind van Saddam, want het ging om 

een medische noodvoorziening. Maar ik had ook aggregaten 

geïnstalleerd om elektriciteit op te wekken. En die aggregaten 

draaien op diesel. Dus regelde ik diesel, maar we mochten 

geen brandstof vervoeren. Ik had toen een plan bedacht om 

toch aan diesel te komen. Na drie maanden kwamen de auto-

riteiten achter dat plan. De voorziening mocht blijven maar ik 

werd zelf meteen opgepakt en het land uitgezet.’ Bennie kan er 

nu wel om lachen, maar had er destijds goed de smoor over in. 

Als Bennie Tuender op verlof in Hummelo is, houdt hij 

op verzoek lezingen over het werk van Artsen Zonder 

Grenzen. Dat heeft hij inmiddels een paar keer gedaan 

op een basisschool in de buurt. Bennie vond het een 

prachtige ervaring.

Wilt u een bijdrage schenken: giften op NL13 INGB 0000 

0040 54 ten name van Artsen Zonder Grenzen zijn altijd 

welkom.

Het doel van AZG is alle mensen van wie de gezondheid 

bedreigd wordt te helpen. Wat dit inhoudt staat in het 

Handvest, een soort reglement met vier belangrijke 

punten:

-  Er wordt geen onderscheid gemaakt naar huidskleur of 

godsdienst.

-  AZG is neutraal. Dat wil zeggen dat de organisatie geen 

partij kiest. AZG kent geen vrienden of vijanden. In een 

oorlogsgebied wordt geprobeerd alle slachtoffers zo 

goed mogelijk te verzorgen.

-  De medewerkers werken alleen voor de gezondheid 

van de mensen in nood. Ze bemoeien zich niet met 

andere zaken zoals tot welke partij een slachtoffer 

misschien hoort.

-  De medewerkers van AZG moeten zelf bepalen of 

ze het veilig vinden om ergens te werken. Bijna alle 

medewerkers zijn vrijwilligers. 

In het midden boven Bennie Tuender (met bril) tijdens de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede in 1999 te Oslo.
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Is het werk van Artsen Zonder Grenzen eigenlijk niet 

dweilen met de kraan open? 

Bennie denkt even na over deze vraag. Dan zegt hij: ‘Natuur-

lijk denk ik dat ook wel eens maar er is altijd een factor die 

je niet moet vergeten. Wij doen echt veel aan educatie. Een 

voorbeeld: we realiseren met onze know-how in conflictge-

bieden een noodhospitaal. Dat hospitaal met alles dat daarbij 

hoort als medische apparatuur en koelvoorzieningen blijft 

daar achter, ook als onze organisatie vertrekt als de span-

ningen minder worden. Vanuit dat noodhospitaal worden 

er mensen uit de streek opgeleid tot bijvoorbeeld verpleeg-

kundige. Daarmee wordt zo’n initiatief van Artsen Zonder 

Grenzen uiteindelijk een belangrijke lokale infrastructurele 

gezondheidsvoorziening. Wat mij na al die missiejaren opvalt, 

is dat op een aantal plekken in de wereld het directe geweld 

minder is geworden dan toen ik begon. De warlords van toen 

hebben andere business gevonden. In een aantal notoire 

conflictgebieden in Afrika is bijvoorbeeld de handel in sim-

kaarten lucratiever geworden dan wapenhandel. Maak je 

geen illusies dat het er daar dan op dezelfde manier aan toe 

gaat als hier in Nederland, want zo is het niet. De uiterst bloe-

dige gewelddadigheid jegens de bevolking maakt plaats voor 

uitbuiting. Het voorkomt gewonden en doden, dat wel. En ik 

zie dat op een aantal plekken waar ik op missie ben geweest, 

in die zogeheten failed states, de lokale overheden langzaam 

iets meer grip krijgen op de samenleving. Dat er belasting 

wordt betaald, om maar een klein voorbeeld te noemen. 

Kortom, ik zie gelukkig wel lichtpuntjes hoor!’ 

Heimwee naar de Achterhoek op missies?

‘Nee, ik heb daar gelukkig geen last van. Maar de Achterhoek 

en Hummelo zijn nooit uit mijn gedachten als ik op missie 

ben. Bij afwegingen die ik op missies moet maken denk ik 

vaak aan de mensen die in mijn buurt wonen in Hummelo. 

Ik kan je een voorbeeld geven. Het overgrote deel van de 

inkomsten van onze organisatie bestaat uit particuliere bij-

dragen. Ik maakte een tijd terug in Afrika mee dat een paar 

verpleegsters graag een bedlampje wilden hebben. Deze 

vrouwen werken van de zeer vroege ochtend tot de late 

avond en in de tropen is het snel donker. Zij hadden geen 

lampje om een brief te schrijven, een brief of een boek te le-

zen. Ik ging op zoek maar kwam erachter dat zo’n bedlampje 

in die streken een fortuin kost: pakweg € 20 per stuk. Stel dat 

mijn buurman in Hummelo elk jaar € 10 overmaakt ter onder-

steuning van het werk van AZG, dan gaat dus een bijdrage 

van twee jaar naar een bedlampje en bijvoorbeeld niet naar 

verbandmiddelen. Daar had ik moeite mee. Maar toen ik thuis 

op verlof in Hummelo was, ben ik eens rond gaan vragen. Of 

ik soms een beetje tropenkolder had gekregen… Natuurlijk 

moesten die verpleegsters een klein lichtje krijgen!’ Bennie 

glimlacht. ‘Zo sleept de buurt me soms door dilemma’s heen 

omdat ik afweeg: wat zou de buurt van deze oplossing vin-

den?’

Het contact met Bennie in Syrië is niet eenvoudig…

De laatste weken hebben we diverse keren per e-mail contact gehad met Bennie Tuender in het Syrische Erbil (Arbil of Irbil). 

Hij werkt hier onder erg moeilijke omstandigheden en uitgebreide verslaglegging en het maken van foto’s bleken vrijwel niet 

mogelijk. Toch willen we u enkele opmerkingen uit de van hem ontvangen e-mails niet onthouden.

Verzonden: dinsdag 24 oktober 2017 

Onderwerp: HC-03 bericht uit Kobane

 

Hallo beste mensen,

 

Ik zit ondertussen weer in de buurt van de grens tussen Irak en Syrië, maar dan aan de kant van Syrië.

 

Maar jullie horen snel weer van mij.

 

Groeten,

Bennie Tuender

Technical Logistics Coordinator

MSF-OCA, North Syria Mission

Met drie man sterk aan de slag met een generator voor het hospitaaltje. Ben-

nie sleutelt aan de onderkant van de machine.
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Verzonden: dinsdag 24 oktober 

Onderwerp: HC-03 bericht uit Kobane

 

Weer enkele uurtjes door het Noord-Syrische landschap getoerd. Erg veel militairen en ja-knikkers voor de olie, die 2 komen 

vaak samen. Zal proberen wat foto’s te maken hier, maar morgen eerst voor een security check naar de Iraakse-Syrische 

grens.

 

Groeten vanuit Noord-Oost Syrië,

Bennie Tuender

Technical Logistics Coordinator

MSF-OCA, North Syria Mission

Verzonden: maandag 30 oktober 

Onderwerp: foto Nobelprijsuitreiking AZG1999

 

Alles redelijk goed.

 

Mooi dat jullie die foto uit Oslo boven water gekregen hebben: die had ik zelf nog niet gezien!

Dan ben ik in die 18 jaar er toch niet veel ouder op geworden…

 

Ik zit momenteel in Erbil, hoofdstad van Koerdistan Regionale Overheid, en het rommelt nogal. Dat zullen jullie via de me-

dia ook wel meegekregen hebben. Ben van een roundtrip in Syrië afgelopen donderdag terug in Erbil aangekomen, heb nog 

steeds geen foto’s kunnen maken. 

Ga volgende week weer terug naar Syrië. Misschien lukt het dan om foto’s te maken.

Dingen hier hangen vaak af van de op dat moment politieke situatie ter plekke. En de vraag of de grens eigenlijk wel open 

is. De grens die ik hier bedoel, is in eerste instantie die tussen Irak/Koerdistan en Syrië, in tweede instantie die tussen Irak/

Koerdistan en Turkije.

Het is de laatste maand nog niet gelukt om daar een vrachtwagen van ons van Irak/Koerdistan naar Syrië te krijgen.

Gelukkig hadden we vlak voor het referendum een 60 ton aan hulpgoederen over deze grens gekregen maar je weet maar 

nooit met dat referendum. Intussen lopen onze projecten ‘gewoon’ door. Maar na de bevrijding van Raqqa wordt het werk 

wel heel erg snel veel meer.

Noden en plannen te over, maar regel dat maar eens… Bijvoorbeeld een 24/7 ambulance-service met 12 ambulances. Dat 

betekent dus het vinden van 120 employées, enz., enz. 

 

Groeten,

Bennie Tuender

Technical Logistics Coordinator

MSF-OCA, North Syria Mission

 

Verzonden: vrijdag 17 november 

Onderwerp: Blog voor Hessencombinatie 03

 

Ben momenteel nog steeds in Irak, in Erbil. Jullie stuurden foto’s van de strijd rond Kobane. Dat ligt wel een stuk bij ons van-

daan, ruim 100 km.

Issue is eigenlijk dat gebieden waar IS uitgegooid is, de regering van Syrië geen controle heeft. Die gebieden zijn dus nog 

niet bevrijd. Ook de Russen bombarderen weer volop. Vanochtend was er een wijk die werd beschoten met raketten,

15 raketten in 20 seconden. Moet een soort hel zijn.

Stuur een foto mee die ik gemaakt heb toen ik met een collega uit Nieuw-Zeeland aan een generator werkte voor een zie-

kenhuis in Tal Abyad, vlak aan de Turkse grens in Syrië. 

 

Verder de hartelijke groeten vanuit een zoning Erbil,

Bennie Tuender

Technical Logistics Coordinator

MSF-OCA, North Syria Mission

 

P.S. en nu maar hopen dat vanavond De Graafschap wint van NEC op de Vijverberg…
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Op een mooie voetbaldag in september werd de selectie van HC ’03 met als hoofdsponsoren Slaapspecialist Drempt en Pelgrom 

Hummelo B.V. op beeld vastgelegd in het thuistenue. Het eerste elftal is het seizoen goed begonnen en wil dit jaar meedoen om 

de prijzen. Een mooie start voor hoofdtrainer Klaas Vermeulen die zich elders in dit magazine nader aan u voorstelt.

Op de bovenste rij van links naar rechts: Anouk Knol (verzorger), Wiebe van Doren, Joris Klijn, Milan Harenberg, Jorn Koenders, 

HC ’03 1 seizoen 2017-2018
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en 2017-2018

Hendrik Harenberg, Mads Veeneman en Robin Usmany (verzorger). Op de middelste rij van links naar rechts: Cas Evers, Noud 

Rutjes, Jordy Lobeek, Thijs Koenders, Marko Wieland, Coen Hartjes, Stefan Landaal en Pim Meulenbeek. Op de onderste rij van 

links naar rechts: Joep Baars, Celvin Furtjes, Bertie Koenders (assistent hoofdtrainer), Klaas Vermeulen (hoofdtrainer), Alfons Geurts 

(leider), Daan Oortgiesen en Daan Koenders.

Slaapspecialist Drempt
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Foto: Fred van Daalen
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Dit is een oproep voor alle jongeren tussen 12 en 18 jaar uit

de Achterhoek. Bent u ouder dan 18 of jonger dan 12? 

Dan mag u dit wel lezen, maar voelt u zich dan vooral niet 

geroepen om in actie te komen. In het kader van actief bur-

gerschap sprak ik vorige week op twee Achterhoekse mid-

delbare scholen. Ik heb dit ook gedaan op mijn eigen oude 

middelbare school. Ik vond het zeer inspirerend. Allereerst 

bracht het weer oude, warme herinneringen naar boven van 

een zeer zorgeloze tijd. Samen kattenkwaad uithalen, de auto 

van de leraar Engels te koop zetten in de Particulier; man, wat 

hebben we daar samen om gelachen. Ik denk dat ik het toen, 

net als de meesten, niet zo zorgeloos vond als wanneer je 

er later op terugkijkt, dus dat is al de eerste les. Je denkt dat 

je veel verantwoordelijkheden hebt als tiener, maar het zijn 

juist de minste van je verdere 

leven. Geniet hier dus zoveel 

mogelijk van! 

Bij de colleges actief burger-

schap halen ze ter inspiratie 

mensen uit de regio naar 

de scholen om te vertellen 

waarom ze hun beroep zo 

cool vinden. Dat vind ik heel 

goed. Daarnaast was er een 

centrale plaats voor onze 

gezamenlijke afkomst, de 

Achterhoek, wat ons bindt. Wat maakt ons een Achterhoeker? 

Dat we hard werken? Onze cultuur? Onze taal? Dat je van 

elkaar op aan kunt? De humor? Het naoberschap? Of nog 10 

andere redenen? Zeg het maar. Wij dachten hier niet zo over 

na vroeger, dus ik heb er alle begrip voor dat jullie hier ook 

niet zo mee bezig zijn. Maar probeer je toch te beseff en wat 

er hier anders is dan in andere regio’s en denk ook na over 

waar je later wilt wonen, als je klaar bent met studeren. Het 

platteland op de hele wereld heeft te kampen met trek naar 

de grote steden. De enige regio’s die toekomst hebben, zijn 

die waar ze er de schouders onder zetten om er samen wat 

van te maken. De Achterhoek is denk ik zo’n regio. We zijn 

juist heel cool en we zijn voor niemand bang. En we hebben 

mooie natuur. We zijn niet minder dan welke regio of welke 

stad dan ook. Op de regio Eindhoven na worden nergens 

zoveel octrooien en patenten aangevraagd als in deze regio 

en we hebben de mooiste feesten en de vetste festivals waar 

ook nog eens nooit kloterij is. 

Haal zoveel mogelijk diploma’s, haal er alles uit. Tijdelijk 

ergens anders wonen is ook heel goed, maar kom daarna 

alsjeblieft terug naar de Achterhoek. We hebben jullie no-

dig. Er zijn hier echt wel banen en er komen er steeds meer, 

ook voor hoogopgeleiden. En anders begin je hier zelf een 

bedrijf. Je hebt hier niet minder kansen, maar meer. Ook ik 

heb getwijfeld waar ik na mijn studie zou gaan wonen. Het 

besluit om terug te komen is het beste besluit dat ik in mijn 

leven genomen heb. Ik heb er qua carrière niet minder, maar 

juist meer door bereikt. 

En als ik het kan, als mid-

delmatige leerling, dan 

kunnen jullie het zeker! 

Maar er is meer dan car-

rière. Ook de warmte van 

de mensen hier zal je later 

missen als je ervoor kiest 

om afscheid te nemen van 

je roots. Voor je het weet 

ben je 40 en woon je dan 

met je gezin in, ik noem 

maar wat, Hoofddorp in je rijtjeshuis in een oersaaie nieuw-

bouwwijk. Na 20 jaar op hetzelfde kantoor werken, dagelijks 

in de fi le staan, kom je weer terug naar de kermis in je dorp 

van je hometown. Na een paar biertjes en het weerzien van 

je oude dorpsgenoten kan je wel verwoorden wat je als tie-

ner niet goed kon en je weet: ik wil verdomme terug! Maar 

dat had je dan beter 20 jaar eerder kunnen beseff en…

Wij hebben jou dus niet alleen nodig voor onze toekomst. 

Misschien heb jij de Achterhoek ook wel nodig voor je eigen 

toekomst. Misschien zelfs wel meer dan je je nu bewust 

bent. Denk er maar eens over na de komende feestdagen en 

heb het er samen maar eens over. En dan spreek ik jullie over 

20 jaar wel weer. Of eerder.

van Gijs
De toekomst van 

de Achterhoek

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
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De eerste Klokman in onze voormalige gemeente was 

grootvader Garrit Jan. ‘Onze’ Gerrit Jan zal ongetwijfeld naar 

hem zijn vernoemd. Opa Klokman werd 26 maart 1794 in 

Klein Dochteren onder Lochem geboren. Hij trouwde op 8 

april 1820 in Keppel met Catrijna Wernink. De bruid was toen 

achttien jaar. Garrit Jan was kort voor zijn huwelijk benoemd 

tot onderwijzer in Laag-Keppel. Uit het huwelijk werden vijf 

kinderen geboren: Jan Antony (1820), Willem Adolph (1822), 

Gerrit Jan Klokman, 
een Achterhoeker in 
hart en nieren

Tekst: Rinus G.M. Rabeling

Foto’s: Collectie Rinus G.M. Rabeling en Harry Somsen

Elders in deze editie treft u in onze dialectrubriek het verhaal ‘Ollejoorsaovend’ aan van Gerrit 

Jan Klokman. Een verhaal dat prima de sfeer en de omstandigheden aangeeft rond deze 

lokale traditie. Het geeft ook de bijzondere opmerkingsgave weer van deze ‘inwoner van 

weleer’ voor zaken die te maken hebben met het streekeigene. In deze bijdrage vertellen we u 

iets meer over hem.

Aaltje (1823), Jan Willem (1825) en Johanna Catharina (1827). 

Enkele dagen na de geboorte van Johanna Catharina over-

leed echtgenote Catharina (Catrijna) Wernink.

Vier maanden later, 5 februari 1828, hertrouwde Gerrit Jan 

te Keppel met Cathrina Hermina Steetzkamp, wonende te 

Hoog-Keppel. Zij was bijna 29 jaar oud. Uit dit huwelijk werd 

in 1929 een levenloos kindje geboren en in 1832 dochter 

Hendrika Clara Johanna Gerharda. Zij werd slechts twee 

Instituut Gelre aan de Rijksweg te Laag-Keppel, omstreeks 1905.
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jaar oud. Cathrina Steetzkamp overleed in 1857 op bijna 

58-jarige leeftijd. Garrit Jan Klokman overleed 16 april 1875 

te Laag-Keppel. Op de begraafplaats in Hoog-Keppel vinden 

we op zijn graf nog een origineel grafkruis dat is vervaardigd 

op de Keppelsche IJzergieterij. Garrit Jan Klokman is 41 jaar 

hoofdonderwijzer geweest te Laag-Keppel. 

J.A. Klokman

Jan Antony Klokman, de oudste zoon uit het huwelijk van 

Garrit Jan Klokman en Catrijna Wernink, werd zogezegd op 

31 oktober 1820 in Laag-Keppel geboren. In 1847 vertrok hij 

naar Zelhem vanwege zijn benoeming tot hoofdonderwijzer/

schrijver. Een jaar later trouwde hij hier de  elf jaar oudere 

Carolina Becking, een notarisdochter uit Zelhem. Dit huwelijk 

bleef kinderloos. Carolina overleed in 1862. 

Op 11 december 1863 hertrouwde Jan Ant(h)ony met de in 

1839 geboren Hendrika Bel. Hij bleef wonen in de onderwij-

zerswoning te Zelhem: nummer 19 (dit is thans Smidsstraat 8 

te Zelhem). Hij woonde hier tot zijn dood.

Uit dit tweede huwelijk werden drie kinderen geboren: Gerrit 

Jan (1864), Katharina Hendrika Johanna (1866) en Bernard 

Hendrik (1869).

Naast zijn beroep als hoofdonderwijzer was Jan Antony 

Klokman schrijver. Behalve een aantal artikelen schreef hij 

twee boeken. De eerste, Schetsen en tafereelen uit den Ach-

terhoek, verscheen in 1856 bij Raadgeep Boekverkopers in 

Doetinchem; ‘Bevattende eene topografische beschrijving van 

onderscheidene plaatsen in en om het Arrondissement Zutphen, 

benevens geschiedkundige merkwaardigheden, zeden, gebrui-

ken, enz.’. Het tweede boek (1879) kreeg de titel Schetsen en 

novellen; ‘Merendeels in het Geldersch dialect, uitgegeven ten 

behoeve zijner nagelaten weduwe en drie kinderen’. Jan Antony 

Klokman was namelijk op 18 mei 1870 op 49-jarige leeftijd 

overleden. Zijn vrouw Hendrika bleef dus met drie jonge kin-

deren achter en staat daarna ingeschreven als winkelierster, 

vermoedelijk op het huidige adres Markt 10 te Zelhem. Na 

1890 vertrekt ze uit Zelhem en trekt in bij haar zoon Bernard 

Hendrik in Doetinchem Stad. Daar overlijdt zij in 1909.

G.J. Klokman

De aanleiding voor dit artikel was het dialectverhaal van 

Gerrit Jan Klokman elders in dit nummer. Na grootvader 

Garrit Jan en vader Jan Antony, hierna uitgebreide informatie 

over Gerrit Jan Klokman, geboren op 28 december 1864 in 

’t Meistershuus te Zelhem. Na het vroege overlijden van zijn 

vader in 1870 heeft hij waarschijnlijk zijn Zelhemse schooltijd 

doorgebracht bij de opvolger van zijn vader, meester Bouw-

meester. Op 26 augustus 1880 vertrok hij als vijftienjarige 

vanuit Zelhem naar Deventer voor een vierjarige opleiding 

aan de kweekschool. Hij kwam later als onderwijzer weer 

terug op zijn dorpsschool te Zelhem. Vervolgens werd hij se-

condant aan een kostschool te Oisterwijk in Noord-Brabant. 

We nemen aan dat het in het katholieke Oirschot hierbij 

gaat om de enige kostschool van hervormde signatuur, het 

Instituut Felix. Hier werden kinderen van ‘gegoede ouders’ 

opgeleid voor beroepen in de (internationale) handel en de 

militaire academie.

Gerrit Jan Klokman trouwde op 14 augustus 1896 te Humme-

lo en Keppel met Alida Berendsen. Zij werd op 19 september 

1869 in Laag-Keppel geboren en was een dochter van de in 

Drempt geboren timmerman Hendrik Marinus Berendsen. 

Het paar kreeg twee kinderen: Jeanne Antoinnette Henriëtte 

(1897 te Voorschoten) en Hendrik Marinus (1901 te Stad-

Doetinchem).

In de periode rond zijn huwelijk was Gerrit Jan Klokman 

De gietijzeren grafzerk van Garrit Jan Klokman uit 1875 op de begraafplaats in Hoog-Keppel.
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www.tuincentrumbloemendaal.com

Tuincentrum Bloemendaal
Rijksweg 14 6996 AC Drempt tel. 0313 - 473033  fax 0313 - 473343

Tuincentrum
• kamerplanten
• snijbloemen 

• gelegenheidsbloemwerk 

• potterie 

• diervoeders

Hoveniers
•  aanleg en  

onderhoud
• winterbeurten 

•  tuinonderhoud  
op contractbasis

Kwekerij
•  coniferen
• bomen 

•  laurier
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Bloemisterij
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• zomerbloeiers 

• vaste planten
• bolchrysanten
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namelijk verbonden aan het deftige Instituut Noorthey te 

Voorschoten. Een kostschool voor jongens van welgestelde 

ouders met een protestants-christelijke signatuur. Het insti-

tuut was zijn tijd ver vooruit. Het stond model voor ontwik-

kelingen die in bredere kring pas veel later zouden volgen. 

Tucht, kennis en sport stonden hoog in het vaandel. Kroon-

prins Willem van Oranje-Nassau, de oudste zoon van koning 

Willem III en koningin Sophie was ooit een van de leerlingen. 

Na enkele jaren werd Klokman zelfs de algehele leiding van 

dit instituut toevertrouwd. In die tijd leerde hij ook profes-

sor Johan Hendrik Gallée uit Vorden kennen, waarover later 

meer.

G.J. Klokman, een verdienstelijk schrijver en Achter-

hoeker in hart en nieren

Gedreven door zijn liefde voor de Achterhoek en eveneens 

om gezondheidsredenen van zichzelf en zijn vrouw, vestigde 

Gerrit Jan Klokman zich in 1905 in Laag-Keppel waar hij de 

jongenskostschool ‘Gelre’ oprichtte dat weldra een goede 

naam had en waar veel jongelui op hogere ambten werden 

voorbereid. Hij liet daartoe in 1904 de statige gelijknamige 

villa aan de Rijksweg in Laag-Keppel bouwen.

Behalve het feit dat Klokman werkzaam was in het onderwijs 

en enkele jaren raadslid en wethouder van de gemeente 

Hummelo en Keppel was geweest, lagen zijn activiteiten 

Het statige gebouw van Instituut Noorthey te Voorschoten ten tijde van G.J. Klokman (ca. 1900).

Rechts naast de kapper het pand van de Zelhemse dorpsschool met woonhuis aan de Smidsstraat 8 omstreeks 1930. Hier werkte  J.A. Klokman als bovenmeester 

en werd G.J. Klokman geboren.
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vooral op het gebied van het streekeigene en de streekcul-

tuur. Hij schreef talrijke artikelen voor het periodiek Drie-

maandelijksche Bladen, voor De Wandelaar, Van Eigen Heem 

en niet te vergeten voor de Graafschapbode. 

In 1936 verscheen in de Libelle-serie het boekje Hendrik-

eume, waarin hij in romanvorm het leven in een Achter-

hoeks boerengezin schilderde. Hij schetste uitvoerig de 

verschillende volksgebruiken rond de diverse feestdagen 

als Nieuwjaar, vastenavond maar ook bijvoorbeeld rond het 

slachten. Dat alles verlevendigd met diverse volksrijmen en 

een paar prachtige Achterhoekse sprookjes, zoals dat van 

Hanenaefken en Hennenichjen. Hij leverde een bijdrage 

aan het standaardwerk De Nederlandsche Volkskarakters 

(1938) en schreef onder andere een toeristische gids voor 

de Geldersche Achterhoek (ca. 1925) en voor Hummelo en 

Keppel (ca. 1930). Het was juist in die periode, dat de Achter-

hoek en Liemers opgang begonnen te maken als toeristisch 

uitgaansgebied, dat Klokman hierin actief was. Al jong was 

zijn belangstelling voor zijn geboortestreek gewekt. Toen 

in Zelhem in 1885 de spoorlijn werd geopend, werd onder 

leiding van de jonge Klokman de Zelhemse Folkloristische 

Optocht gehouden.

Een vruchtbaar contact was voor hem dat met prof. dr. J.H. 

Gallée (1841-1908), geboren in Vorden en in Utrecht de 

eerste hoogleraar in de Germanistiek en het Sanskriet. In 

1895 verscheen Gallées Woordenboek van het Geldersch-

Overijsselsch Dialect en Klokman wijdde in de krant in het 

dialect van Zelhem een artikel aan deze publicatie.

Hij schreef onder de pseudoniem Gatjan onder andere:

‘Mecheline, de vrouwe, was neet bes aover ow buuksken te 

passe. Den perfester kan wel een voel aos van ’n keerl waezen, 

maor van de kokkerieje hef e gin fitse vestand. Dat resep veur 

de balkenbrie lik op niks. Laot um maor es kommen, dan za’k 

um wel better uut de duke doen.’ Volgens overlevering heeft 

Gallée toen dagen gezocht in de Achterhoek om Gatjan te 

vinden.

Gallée spoorde hem steeds aan alles op te schrijven wat hij 

wist en samen richtten ze in 1901 het blad Driemaandelijk-

sche Bladen op. Het was een uitgave van de Vereeniging tot 

onderzoek van Taal en Volksleven in het Oosten van Neder-

land. Hierin zouden allerlei volkskundige zaken worden vast-

gelegd. Uiteraard kwam de streektaal ook volop aan de orde. 

Oudheidkundige Vereniging ‘De Graafschap’

De belangstelling voor de Achterhoek was bij Klokman 

groot. Op 15 augustus 1925 wordt bij restaurant Avenarius 

in Ruurlo de eerste voorlopige vergadering gehouden van 

de Oudheidkundige Vereniging ‘De Graafschap’. Eén van de 

initiatiefnemers is G.J. Klokman samen met onder andere de 

Hummelose dorpsarts B.J. Westerbeek van Eerten. Klokman 

wordt de eerste voorzitter van de nieuwe vereniging, die 

onder andere ook tot doel heeft om het eigene van de streek 

te bewaren, te bestuderen en te stimuleren. We vinden in 

de doelstellingen veel terug van het ideaal dat Gallée en 

Klokman koesterden toen ze ‘hun’ vereniging oprichtten. 

Klokman blijft voorzitter van de vereniging tot het midden 

van 1934. Hij treedt dan terug om leeftijdsredenen. Op 18 

augustus van dat jaar schetst de nieuwe voorzitter de ver-

diensten van Klokman en wordt hij benoemd tot erelid.

Aan het eind van zijn leven is Klokman bezig om een boek Gerrit Jan Klokman omstreeks 1935

De jonge Gerrit Jan in zijn Oisterwijkse tijd
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samen te stellen van alles dat hij in die jaren in vele periodie-

ken geschreven heeft. De titel luidt: ‘Over de Tijden van weleer 

in het Land van den Ouden IJssel tot de Berkel’. Hij wil daarin 

ook enkele artikelen van anderen opnemen. De firma Misset 

in Doetinchem die het boek wilde uitgeven, liet er prachtige 

foto’s bij maken en een fraai omslag ontwerpen. In verband 

met de oorlogstoestand kwam de uitgave echter niet verder 

dan de gereviseerde drukproeven.

Tot slot

Alles wat Klokman in zijn leven heeft geschreven moet men 

in het licht van de tijd zien en beoordelen op de kennis en 

beschikbare bronnen van toen. Daardoor was er ook weleens 

kritiek op zijn gedachten. In een in memoriam schreef men: 

‘Klokman had inderdaad een vaardige en welversneden pen, 

doch hanteerde deze wel eens te autoritair, aan zijn meningen 

en inzichten mocht niet worden getornd. Zijn opvattingen over 

verschillende onderwerpen – onder andere over den loop der 

Hessenwegen, waarover hij herhaaldelijk en met een zekere 

voorliefde schreef – werden niet door iedereen gedeeld.’

Gerrit Jan Klokman is op zijn best, wanneer hij in de ‘volks-

toon’ schrijft. In zijn prachtige sprookjes, in het boek van 

Hendrik-eume en wanneer hij een artikel schrijft over het 

leven van het volk. Heel wat minder bekend is dat hij ook 

over vlinders schreef. Hij beschikte over een mooie ver-

zameling dagvlinders en een verzameling slangen!

Hij heeft een grote voorliefde om te gaan ‘etymologiseren’, 

woorden te verklaren naar oorsprong en de historische 

betekenis. Een moeilijke en ingewikkelde materie waar 

vele auteurs nog weleens de plank misslaan. Zo ook af en 

toe Klokman. De naam voor het dorp Drempt bijvoorbeeld 

verklaart hij als ‘bij de empen’, de mieren, omdat aan de 

rand van de Hessenweg deze dieren veel voorkwamen en 

daardoor karakteristiek waren voor de plaats. Hij staaft zijn 

betoog dan door een gesprek met een toevallige passant. 

Dat verwacht men niet van een wiskundige die toch in staat 

is tot analytisch denken. Ook in een bijdrage over de ver-

klaring van diverse namen rond Zelhem doet hij uitspraken 

die niet altijd verantwoord onderbouwd zijn. 

Dit alles neemt niet weg dat Klokman een belangrijk auteur 

is geweest en dat hij vooral ook een grote inspiratiebron 

voor anderen is geweest en veel initiatieven heeft helpen 

verwezenlijken. Hij heeft veel vastgelegd voor het nage-

slacht en ons diverse mooie pagina’s Achterhoeks proza 

geschonken. 

In de herfst van 1943 verhuisde Gerrit Jan Klokman naar 

Doetinchem waar hij op 79-jarige leeftijd overleed in het 

Algemeen Ziekenhuis.

In 1993 werd in de serie Letteroogst door het Staring Instituut, 

ter nagedachtenis aan Gerrit Jan Klokman, het boekje G.J. Klok-

man 1864-1943, uitgegeven.

De familie Klokman in de tuin van ‘Gelre’ te Laag-Keppel. Zittend van links naar rechts: Gerritdina Klokman-Heijink, Hendrik Marinus jr., op schoot Robbert Hans 

(van de Roomstraat), Gerrit Jan Klokman, Alida Klokman-Berendsen, op schoot Lidy Heederik en Jeanne Antoinette Henriëtte Heederik-Klokman. Staand van 

links naar rechts: Bernard Hendrik, Hendrikus Marinus Klokman, Gerrit Jan, Maartje Alida Heederik en Jan Pieter Heederik. De foto is gemaakt in 1938.
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Op een zondagmorgen spreek ik op het sportpark af met de 

in augustus gestarte trainer van het eerste elftal: Klaas Ver-

meulen. Wat me direct opvalt aan deze 34-jarige Hengeloër 

is dat hij alle aanwezigen in de voetbalkantine bij naam kent 

en ze daar ook op aanspreekt. Wanneer ik hem hierop atten-

deer omschrijft hij zichzelf als een echt clubmens. ‘De sfeer 

binnen een club vind ik ontzettend belangrijk. Een goede 

werksfeer maakt dat er goed kan worden samengewerkt 

tussen diverse teams, want een club moet zich niet alleen 

profileren vanwege het eerste elftal.’ Dat hij inmiddels aan dit 

statement heeft gewerkt de afgelopen maanden blijkt uit de 

nauwe samenwerking in de voorbereiding en daarna tussen 

In gesprek met 

hoofdtrainer Klaas 

Vermeulen

het eerste en tweede elftal. Maar ook door zijn betrokken-

heid op zaterdagmiddag bij de JO19-1.

Klaas heeft zijn hele leven al met zijn voeten in de voetbal-

schoenen gestaan. Hij begon als jeugdspeler bij v. en av. PAX 

in Hengelo en startte hier ook zijn loopbaan als trainer. ‘Ik 

was zelf speler van het eerste elftal toen er een tekort aan 

trainers was bij enkele jeugdteams. Ze vroegen mij toen om 

een jeugdelftal te trainen waar men op dat moment geen 

trainer voor kon vinden. Samen met een kameraad heb ik dit 

toen opgepakt. Je weet wel hoe dat gaat’, zegt hij lachend. 

Mede door zijn enorme fanatisme kreeg Klaas de smaak zo 

Tekst: Anke Goossens
Foto’s: Marian Oosterink

Betrokken, enthousiast en ambitieus
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goed te pakken en behaalde meerdere trainersdiploma’s. Hij 

trainde een jaar de C1, twee jaar de B1 en vervolgens zes jaar 

de A1. Onder zijn leiding behaalde de A1 het kampioenschap 

in de eerste klasse en heeft het elftal mooie seizoenen in de 

hoofdklasse mee mogen maken. Vervolgens heeft Klaas de 

overstap naar de senioren gemaakt en is hij trainer geweest 

bij het tweede elftal. Toen kwam de vacature bij HC’03.

Inmiddels zijn we enkele maanden op weg en is Klaas hele-

maal gewend aan zijn nieuwe club. ‘Ik ben warm ontvangen 

en heb het goed naar mijn zin binnen HC’03. De mensen met 

wie ik nauw samenwerk, de faciliteiten binnen de vereniging 

en de moderne accommodatie hebben ervoor gezorgd dat ik 

me snel thuis voelde.’

Als ik hem vervolgens vraag naar het verloop van zijn eerste 

maanden als hoofdtrainer neemt Klaas in zijn enthousiasme 

het gesprek over. ‘De spelersgroep kent een goede mix van 

jonge spelers met wat al meer ervaren spelers. De huidige 

selectie kent een grote groep spelers in de leeftijd van 22 tot 

28 jaar met slechts enkelingen die daarboven of daaronder 

zitten qua leeftijd.’ Klaas legt me uit dat dit prettig is en dat 

we hier als club de komende jaren mee verder kunnen. Dit 

komt niet alleen de samenwerking ten goede, maar ook de 

continuïteit binnen een vereniging. Bovendien kan er echt 

wat worden opgebouwd binnen de groep. Als ik hem vraag 

waar erop dit moment aan gewerkt dient te worden, geeft 

Klaas aan vooral stabiliteit te willen zien in de prestaties van 

de groep. Vorig seizoen heeft het eerste elftal wisselend ge-

presteerd. ‘We zijn vooral een elftal dat opportunistisch heeft 

gespeeld en ik zou graag willen dat we beter aan de bal zijn. 

Het is vaak vooral hard werken, soms zie ik liever dat we 

wat minder hard werken en wat beter voetbal spelen. Hard 

werken is uiteraard een kwaliteit maar door beter te voetbal-

len, wordt er ook beter positiespel gespeeld waardoor we 

meer kansen creëren en meer scoren. Uiteindelijk winnen 

we dan makkelijker wedstrijden’, legt Klaas uit. ‘Daarnaast 

mag het spel nog wat volwassener worden.’ Of zoals hij me 

later uitlegt, moet het elftal – Klaas zelf praat de hele tijd in 

de ‘we’-vorm – wedstrijden, wanneer nodig, echt over de 

streep kunnen trekken. ‘Dat is een mentaal aspect. Hoe ga 

je als elftal om met bijvoorbeeld een 2-1 voorsprong als er 

nog tien minuten op de klok staan. Dit is een proces waar wij 

ons ook nog in moeten ontwikkelen. Daarnaast vind ik het 

belangrijk om als elftal weerbaarheid en veerkracht te tonen. 

Iedereen kan bij winst of een voorsprong voorop lopen. Het 

gaat er juist om wat je als elftal doet bij een nederlaag of 

achterstand. Dan zie je vaak wie mentaal de sterksten zijn en 

wie er verantwoordelijkheid neemt als elftal.’

Als ik Klaas tenslotte vraag naar zijn ambities geeft hij aan 

dat de huidige groep potentie en kwaliteiten heeft. Hij vindt 

dat er tot de laatste speeldag moet worden meegedraaid om 

de prijzen. Op langere termijn zou hij graag de derde klasse 

waar HC’03 zo graag naar toe wil als doelstelling willen neer-

zetten. Klaas ziet zichzelf daarom ook niet al na dit seizoen 

vertrekken. ‘Als ik ergens tijd en energie insteek, kan ik het 

moeilijk loslaten.’

Het is mij duidelijk. Aan betrokkenheid, enthousiasme en 

ambitie geen gebrek. Het eerste elftal mag tevreden zijn met 

zo’n trainer.

Klaas Vermeulen geeft de spelers van het eerste elftal aanwijzingen voor de wedstrijd.
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Na vele omzwervingen tijdens vakanties in Azië hebben 

we in 2009 een heerlijk plekje aan zee gevonden in 

Lokapaksa, Noord-Bali, waar we onze villa hebben laten 

bouwen. Bali heeft ons altijd al geboeid, met zijn prachtige 

natuur en de kleurrijke en feestelijke ceremonies van de 

Hindoe cultuur, die de Balinezen, ondanks al het toerisme, 

volop in leven houden en volledig in hun leven hebben 

geïntegreerd. 

We kozen bewust voor Noord-Bali want al het massa-

toerisme bevindt zich in het zuiden. 

Als je hier 100 meter van de hoofdweg af bent, zit je 

midden in het volle traditionele Balinese leven!

Er is hier wel op 12 km afstand een klein toeristisch 

gebiedje, geheten Lovina, met veel winkeltjes, warongs en 

restaurants,ruim voldoende als uitgaansgebied. 

Onze luxe villa “Terang Bulan” van 280 m2 ligt in een 

prachtige tropische tuin van meer dan 3000 m2 met mooie 

bloemen, bomen, vijvers en beelden, aan het strand en 

met een 18 meter “infinity” zwembad en een Jacuzzi. 

Vanaf het terras heb je een 40 meter wijd uizicht op zee. 

De villa is in koloniale minimalistische stijl ingericht en 

heeft 3 slaapkamers met airco, klamboe en fan en 3 

badkamers, zodat we 6 gasten (en eventueel een baby) 

kunnen ontvangen. Er is wifi, satelliet TV (BVN), kabel 

TV en een DVD installatie met muziek en films, en een 

bibliotheek. We hebben 4 mensen in vaste dienst die je 

boodschappen doen, koken, schoonmaken, de was doen 

en de tuin en het zwembad verzorgen, dus heerlijk relaxen 

in een leven van luxe.  

Wij zijn hier zelf 2 of 3 maal per jaar (en we willen eigenlijk 

alijd langer blijven…). Voor de rest van de tijd verhuren wij 

onze villa via onze website www.villaterangbulan.nl

Als je een combinatie wilt van dingen zien op Bali en 

relaxen, dan is het mogelijk om een vlucht met een week 

hotel te boeken in het zuiden, met een latere terug vlucht, 

en dan bijvoorbeeld de 2e week in onze villa te verblijven. 

Je kunt ook vanuit onze villa dagtrips boeken naar andere 

delen van Bali, want alles is binnen een dag te bereiken.

Als basis huur je altijd de gehele villa voor 2 gasten voor 

een weekprijs die (afhankelijk van het seizoen) tussen de

€ 995 en € 1395 ligt, maar… de 3e t/m 6e gast betalen 

maar € 105 per gast per week! Dus als je met 5 of 6 

gasten de kosten kunt delen, heb je een voordelige luxe 

vakantie.

Lokaal huren we vaak een scooter voor € 5 per dag of een 

auto met chauffeur voor € 40 per dag.

Ook is een boottocht vanaf het strand bij het huis mogelijk 

om dolfijnen te spotten of te vissen. 

Daarnaast is bijvoorbeeld massage aan huis mogelijk 

voor € 10 per uur. Taxi’s in de buurt zijn ook goedkoop en 

restaurants bezorgen aan huis of halen je gratis op voor 

het diner.

De belangrijkste redenen in dit toch eens te doen:

- luxe verwen- en relax-vakantie

- voordelig met meer gasten

- schitterende natuur

- heerlijk weer, zelfs in de regentijd (december t/m maart)

- zeer kleurrijke cultuur (tempels en ceremonies)

- goedkoop lokaal eten, drinken en reizen 

Hartelijke groet, Loek & Erna Janssen

Strengsche Veld 32, 6996 DK Drempt

Jouw vakantiehuis, mijn vakantiehuis

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.

Een lodge in de Zwitserse Alpen. Een appartement aan de Middellandse Zee. Een vakantiehuis aan de Zeeuwse kust. Of 

een stacaravan op een camping in de Brabantse bossen. Velen van u hebben een vakantiehuis in ons eigen land of over 

de grens waar u één of meerdere keren per jaar naar toe gaat. Maar in de tussenliggende periode staat het vakantiehuis 

vaak leeg. Zonde, want u kunt anderen er vast heel blij mee maken. Daarom introduceert De Hessencombinatie de rubriek 

‘Jouw vakantiehuis, mijn vakantiehuis’. Maak kennis met vakantiehuizen van uw dorpsgenoten op bijzondere, mooie en 

soms verrassende plekken in binnen- en buitenland en boek direct uw eigen vakantie met een aantrekkelijke korting. 

advertorial

Selamat datang (welkom) in ons 

paradijsje op het “Eiland der Goden”

advertorial
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Henk en Antoinet Barends uit Achter-Drempt bieden 

dit appartement in Oostenrijk in de verhuur aan. In het 

prachtige ski- en wandelgebied Mittelberg ligt hun ruime 

zespersoonsappartement bestaande uit een modern 

ingerichte woonkamer met slaapbank, een keuken met 

afwasmachine, badkamer met toilet, twee slaapkamers 

en een balkon dat uitzicht biedt op de skipiste.

Aparthotel Kleinwalsertal is een zeer geliefde vakantiebe-

stemming 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 snowboard-

school en verhuurt ski’s, snowboards, langlaufen en 

toebehoren. 

Het gebruik van het zwembad, de sauna, sporthal, par-

keergarage, 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.

Jouw vakantiehuis, mijn vakantiehuis

Wilt u uw vakantiehuis ook 

in deze rubriek?

Neem dan contact op met 

Patrick Verheij via telefoon-

nummer 06 –204 438 10 en 

vraag naar de voorwaarden.

Een lodge in de Zwitserse Alpen. Een appartement aan de Middellandse Zee. Een vakantiehuis aan de Zeeuwse kust. Of 

een stacaravan op een camping in de Brabantse bossen. Velen van u hebben een vakantiehuis in ons eigen land of over 

de grens waar u één of meerdere keren per jaar naar toe gaat. Maar in de tussenliggende periode staat het vakantiehuis 

vaak leeg. Zonde, want u kunt anderen er vast heel blij mee maken. Daarom introduceert De Hessencombinatie de rubriek 

‘Jouw vakantiehuis, mijn vakantiehuis’. Maak kennis met vakantiehuizen van uw dorpsgenoten op bijzondere, mooie en 

soms verrassende plekken in binnen- en buitenland en boek direct uw eigen vakantie met een aantrekkelijke korting. 

advertorial

Reserveer direct
Exclusief voor u als lezer van De Hessencombinatie 

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

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

Aparthotel Mittelberg (Oostenrijk)

advertorial
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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

 Redactie

Wil je graag dat iemand jouw

scriptie, verslag of artikel 

controleert op spelling en 

zinsopbouw? Ik ga voor je aan 

de slag en je krijgt een prettig 

leesbare tekst retour.

 Tekstschrijven

Heb je hulp nodig bij de tekst 

van je website? Wil je een folder 

of advertentie van jouw bedrijf ? 

Ik schrijf jouw tekst met een 

persoonlijke insteek.
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Patrick Verheij (50), Achter-Drempt. Salesmanager bij De Persgroep (o.a. de Gelderlander). 

Patrick staat aan de bakermat van De Hessencombinatie. Of zoals hij het zelf zegt: ‘De Hes-

sencombinatie is mijn kindje.’ Over zijn goede voornemens: ‘In 2018 wil ik zoeken naar een 

betere balans tussen werk, privé en hobby’s. Eerlijkheidshalve staat dit voornemen jaarlijks 

bovenaan mijn lijstje, maar dit jaar is mijn goede voornemen om echt te werken aan dit goede 

voornemen, haha. Mijn werk slokt veel tijd op. Daarnaast vraagt mijn gezin met drie kinderen 

(13, 4 en bijna 1) de nodige aandacht en planning. Ook mijn vrouw Chantal is druk met nieuwe 

projecten op haar werk. Soms voelt het als een ratrace, je bent continu aan het rennen. Dat 

moet echt anders, want wat er op één staat is natuurlijk je gezondheid en je gezin en je moet 

niet op een dag ‘boem’ neervallen. Ik wil me komend jaar nadrukkelijk bezighouden met het 

maken van keuzes in: wat doe ik wel en wat moet ik vooral niet doen. Ik wil meer rustmomen-

ten met het gezin, meer met de kinderen optrekken, vaker naar de voetbalclub en ik wil het 

golfen weer oppakken.’

Anouk Mast (47), Laag-Keppel. Columnist voor De Hessencombinatie met Uit de praktijk. 

Werkzaam als huisarts in haar eigen praktijk in Doetinchem op de Bongerd. ‘Aan goede voor-

nemens doe ik het hele jaar rond en niet met oud en nieuw. Ik vind dat je niet moet wachten 

tot een bepaalde datum als je iets wilt veranderen in je leven. En dan helemaal niet met 

belangrijke dingen op gezondheidsgebied; stoppen met roken of gezonder leven moet je 

doen als het nodig is en er niet mee wachten. Maar natuurlijk hebben we goede voornemens 

of verbeterpunten. Over de opvoeding van onze pubers, vraagstukken op het werk. Alleen 

het valt of staat natuurlijk met de evaluatie. Hoe is het verlopen? Heb je bereikt wat je wilde 

bereiken? Van daaruit kun je verder gaan. Met oud en nieuw bespreken we wel, heel cliché, het 

afgelopen jaar. Wat is er allemaal gebeurd, wat hebben we beleefd, de vakanties die we heb-

ben gevierd… Jongens, wat hebben we toch weer een hoop leuke dingen meegemaakt! We 

vieren oud en nieuw regelmatig in het westen met onze studievrienden. We komen uit Amster-

dam en veel van onze vrienden wonen en werken nog daar in de buurt. Oud en nieuw is een 

gezellige gelegenheid om elkaar weer op te zoeken. En het vieren van de jaarwisseling vind ik 

ook erg leuk in de grote stad.’

Gijs Jolink (46), Hummelo. Vaste columnist in De Hessencombinatie met Van Gijs. Onder-

nemer, voormalig bassist van Jovink & the Voederbietels, oprichter van de Zwarte Cross. 

‘Vroeger bij mijn opa en oma probeerden we met oud en nieuw het achterderp d’r uut te 

knappen, terwijl ze aan de andere kant van Hummelo dachten dat juist zij het veurderp wa-

ren en hetzelfde probeerden. Geestig. Nu steken we met oud en nieuw vuurwerk van onze 

eigen vuurwerklijn af en drinken we een lekker glaasje champagne met familie, vrienden en 

buren op het nieuwe jaar in de Hummelse hei. Overdag ga ik altijd naar het carbidschieten 

in de Greff elinkallee. Eigenlijk doe ik dus hetzelfde als iedereen hier in Hummelo met oud en 

nieuw. Terugkijken op het afgelopen jaar op oudejaarsavond is altijd een leuke bezigheid. Er 

zit alweer een jaar op! Goede voornemens heb ik nooit, maar vooruit, ik zal het eens doen: 

in 2018 wil ik meer gaan lezen en schrijven. En meer crossen. Dat iedereen zijn dromen maar 

mogen uitkomen!’

Zeven medewerkers over…  

Goede voornemens
Normaal gesproken worden in deze rubriek zeven inwoners uit de vijf kernen aan de tand 

gevoeld over hun bezigheden en gewoonten. Over de bijzondere sport die ze beoefenen, hun 

favoriete plek in de omgeving, hoe ze werk en zorg voor de kinderen combineren en het al dan 

niet versieren van hun huis met de kerst. Zo komen we steeds meer leuke dingen te weten over de 

mensen in onze omgeving. Voor deze decembereditie stelden wij een aantal mensen achter De 

Hessencombinatie de vraag: doe je aan goede voornemens?

Samenstelling: Maaike Harkink

Foto’s: Wim van Hof en archief
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Henk T
eunisse

n

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

Restauratie / renovatie
Binnen- en buitenwerk

Wandafwerking
Beglazing, enkel en isolerend

A.G. Noyweg 53

6997 AN Hoog-Keppel

T. (0314) 38 13 01

huid- en voetverzorgingsinstituut

email info@wildegeest.nl

www.wildegeest.nl

Allround schoonheidsspecialiste en medisch

pedicure Femke behandelt op vrijdag graag

uw huid en voeten in ons instituut.
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Mart de Kruif (59), Doesburg. Voorzitter van voetbalvereniging HC’03 en voormalig luite-

nant-generaal bij de Koninklijke Landmacht. ‘Ik houd niet van oud en nieuw. Vuurwerk vind ik 

maar niks, ik heb in mijn leven wel genoeg vuurwerk gehoord. Ik vind het ook zonde van het 

geld, die 80 miljoen die ze de lucht in knallen kunnen ze beter aan de zorg besteden. En wat 

goede voornemens betreft: waarom zou je wachten met stoppen met roken tot het 1 januari 

is? Als je echt iets goeds wilt doen, moet je het gelijk doen. Als je veel op missie bent geweest 

dan zie je veel ellende, maar ook veel mooie dingen. Kinderen zijn veel meer tevreden met 

niets dan de kinderen hier. Daarnaast zie je hoe goed we het hier hebben en dat de wereld 

veel beter wordt als je het goede wil doen. Als je jezelf wilt verbeteren, moet je niet wachten 

tot oud en nieuw. Hoeveel mensen nemen er geen abonnement op de sportschool in januari? 

Je moet het niet doen omdat het een bepaalde dag is, maar omdat je er van binnen van 

overtuigd bent dat je datgene wilt doen. Reflectie; waar sta ik? Wat zijn mijn doelen? Dat gaat 

jaarrond. Eigenlijk is het een teken van enorme luxe dat je er mee wacht tot oud en nieuw om 

erover na te denken, want kennelijk gaat het dan goed.’

Jeroen te Lindert (44), Doetinchem. Heeft zijn eigen notariskantoor in Doesburg en ook ken-

nen wij hem natuurlijk van zijn column Van de notaris. ‘De laatste tien jaar is een terugkerend 

thema in mijn goede voornemens: ‘het rustiger aan doen’. Minder hectiek, minder stress, meer 

mindfull leven. De vorige keer met oud en nieuw heb ik mij voorgenomen om te beginnen met 

het schrijven van een boek en het is nog niet af, maar de eerste tweehonderd pagina’s staan 

op papier. Meestal als ik me iets voorneem, ben ik eigenwijs genoeg om het ook na te komen. 

Het is een historische roman, terwijl ik zelf eigenlijk bijna alleen non-fictie lees, dat is wel grap-

pig. Het is een fictief verhaal, maar ik probeer het wel zodanig te doen dat er veel historische, 

waargebeurde elementen in zitten. Daarnaast had ik me voor 2017 voorgenomen een vliegreis 

te maken, omdat dat er nog nooit van was gekomen. Nu is het nog niet gebeurd, maar de 

plannen zijn wel gesmeed. Met onze band gaan we in het voorjaar van 2018 op reis naar

Amerika. De drummer en ik hebben het gepland, want anders blijft het bij dromen. We maken 

een rondje langs de muzieksteden New Orleans, Memphis en Nashville. Verder staat in 2018 op 

de planning: ‘minder hectiek en minder stress’ haha! En mijn boek afmaken.’

Inge Pelgrom (39), Zelhem. Is verantwoordelijk voor de opmaak van De Hessencombinatie. 

Van de advertenties tot alle artikelen. Werkzaam bij Opmerkers (voorheen YouPrinting) in 

Doetinchem als vormgever. Doet zij ook aan goede voornemens? ‘Nee, helemaal niet. Ik wil 

mezelf geen beperkingen of verplichtingen opleggen, want ik vind dat ik al zoveel moet. Ik 

vind goede voornemens onzinnig, want als je iets wil doen of wil veranderen, vind ik dat je 

dat gewoon moet doen. Ook houd ik niet van plannen. Ik vind zelfs een vakantie plannen al 

moeilijk, want dan ben ik bang dat ik iets anders leuks mis. Dus om lang van tevoren iets te 

plannen wat ik vanaf 1 januari wel of niet meer ga doen, dat is helemaal niets voor mij. Wat ik 

wel eens heb is een soort moment van bezinning als ik iets aan het doen ben en dan verander 

ik het ook gelijk. Een tijd geleden zat ik aan het avondeten en ging ik er heel erg bij nadenken 

dat ik vlees aan het eten was. ‘Gadverdamme! Ik zit nu eigenlijk op een dood dier te kauwen!’ 

Dat ging me helemaal tegenstaan. Sindsdien eet ik bijna geen vlees meer. Maar ik leg het 

mezelf niet op, het is geen verplichting.’

Frank Bolder (61), Hoog-Keppel. Frank schrijft vanaf het eerste uur voor De Hessencombina-

tie. In het dagelijks leven is hij eigenaar van Keppel Media waarmee hij onderzoek doet onder 

omwonenden van overheidsprojecten. Zo brengt hij voor zijn opdrachtgevers het draagvlak 

voor een project in kaart en versterkt hij de betrokkenheid van bewoners. Voorheen was hij 

journalist/chef-redactie bij de Gelderlander. Doet hij aan goede voornemens? ‘Ja, ik vind het 

wel prettig om af en toe om me heen te kijken en na te denken over de toekomst. Waar staan 

we nu eigenlijk? Ik vind het belangrijk om na te denken over de wereld waarin we leven. Ik 

zie dan dat mensen niet goed naar elkaar luisteren. De mensen die het hardst praten, hebben 

vaak het grootste aandeel in discussies. Om te beginnen zouden we beter naar elkaar moeten 

luisteren, wij bewoners maar ook de overheid en organisaties. Mijn ervaring is dat we prettiger 

leven wanneer mensen meepraten over de inhoud. Zo profiteer je van de kennis en energie 

die er in dorpen en wijken te vinden is. Overheden zouden dit meer kunnen stimuleren.

Op zakelijk gebied is één van onze voornemens voor 2018 te starten met de uitbreiding van 

ons bedrijf zodat we nog meer projecten tegelijk kunnen aanpakken. Privé hoop ik dat thuis 

iedereen - mens en dier - gezond en happy blijft.’ 
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Onder een afdak staat de John Deere 1640 nog. Veel hoeft 

die niet meer te doen sinds Han van Zadelhoff stopte met 

boeren. Hooguit nog een tank diesel per jaar gaat er door-

heen, alleen nog wat kleine werkjes. Evenzogoed krijgt de 

trekker nog wel altijd zijn reguliere onderhoud; als hij hem 

nodig heeft moet die het ook wel doen.

De John Deere heeft geen cabine, ook de ‘piep’ is eraf geno-

men. ‘Overal bomen hier ‘, legt Van Zadelhoff uit. ‘Met een 

cabine zit je te werken en dan ineens: klats, een raam eruit. 

Of de uitlaat krom. Kost dan ineens een hoop geld. Echt no-

dig heb je een cabine ook niet. Als het slecht weer is, als het 

regent, heb je buiten niks te zoeken.’ 

‘Ik had wel veel 
liefhebberij in de 
boerderij’

Tekst: Leo Tholhuijsen

Foto’s: Wim van Hof

Han en Henny van Zadelhoff kijken terug op hoe ze tot 2003 hebben geboerd. ‘Ik vroeg wel-

eens aan de boekhouder: ‘Kan ik bi-j de rest wel metkommen?’ Dan zei hij: ‘Ja hoor, dat gaat 

wel goed.’ 

Han (74) en Henny (78) van Zadelhoff stopten eind 2002 met 

hun melkveebedrijf. Vanaf 1968 hebben ze geboerd op de 

Bredenhorst aan de Torenallee in Hummelo. Rijdend richting 

Zutphen ligt de oprijlaan van de boerderij met rode pannen 

rechts van de weg ter hoogte van hectometerpaal 18. 

Bij overname in 1968 was het een gemengd bedrijf met 22 

melkkoeien, een stuk of 50 varkens, en een boomgaard met 

voornamelijk appels. Ook waren er toen nog pensiongasten. 

‘Volledig pension ‘, vertelt Henny. ‘Vanaf de Tweede Wereld-

oorlog tot 1970 is dit hier een pensionboerderij geweest. 

Zo had je er hier meer in de buurt; in de Broekstraat had je 

boerderij De Koesterd waar nu Piet Oudolf op zit. Allerlei 

58



gasten met kinderen die hier een aantal dagen op vakantie 

kwamen. Veel uit het westen. Nadat we zijn gestopt met het 

pension kwamen die kinderen nog wel af en toe hier langs 

om te helpen. Eén heeft ons ook nog wel een week of zo 

vervangen toen we zelf op vakantie waren.’

Na de officiële datum van stoppen, 31 december 2002, is het 

bedrijf in de loop van 2003 afgebouwd. De pacht werd terug-

gegeven aan Enghuizen, het melkvee en jongvee verkocht. 

De varkens waren al veel eerder van het bedrijf verdwenen. 

‘Ik geloof in 1972. In dat jaar moesten we er geld op toeleg-

gen. Hadden we met de varkens verder gewild, dan hadden 

we er toen in moeten investeren. Toen hadden we er denk ik 

zestig.’ 

De boomgaard was al lang weg. De voormalige bedrijfslei-

der die was gekomen toen Henny’s vader in 1965 overleed, 

had de boomgaard in 1968 overgenomen. In 1973 werd de 

boomgaard met subsidie geruimd. Die grond kwam toen bij 

het melkveebedrijf. Toen ging het om 26 hectare pachtgrond 

en vijf hectare eigendom op het Muizengat, een kleine kilo-

meter verderop in Toldijk.

Han van Zadelhoff realiseert zich dat hij op een mooie 

plek heeft geboerd en nog steeds woont. ‘Ik had er op een 

gegeven moment ook twee hectare bij achter het tuinhuis. 

De Steenpas heet dat. Prachtig om daar rond te lopen in het 

voorjaar met de heggen en de bloeiende kastanjebomen.’

Daartegenover was de bomenrijkheid niet alleen maar aan-

trekkelijk. ‘Er was hier haast geen goed hooi te maken. Veel 

schaduw van de bomen, en vanwege de bomen waaide het 

hier ook nooit goed door. Een dag of acht per jaar had ik in 

het begin om goed hooi te maken. Echt droog kreeg je het 

hier nooit. Daardoor altijd zware balen. Wat was ik blij met 

de komst van het systeem van voordrooggras dat je inkuilde. 

Een stuk gemakkelijker was dat. Zeker ook omdat de loon-

werker dat deed; eerst Van Til en Loman, later Chris Seegers.’

De situatie was er in 2002 naar om te stoppen. De melkinstal-

latie in de ligboxenstal was echt verouderd. Voor vernieu-

wing zou een flinke investering nodig zijn geweest. Boven-

dien was er geen opvolger. 

‘We hadden toen ongeveer 70 melkkoeien‘, zegt Van Zadel-

hoff, ‘plus het bijbehorende jongvee. Het vee is in 2003 

weggegaan. Ik had nog wel wat jongvee willen aanhouden 

om niet ineens helemaal zonder dieren te zitten. Maar een 

ongeluk waarbij mijn onderbeen werd verbrijzeld, maakte 

dat toen onmogelijk. Ik had op de Torenallee de afstand van 

een aankomende auto verkeerd ingeschat.’

Na het opzeggen van de pacht hebben Han en Henny van 

Zadelhoff de gebouwen en iets meer dan een hectare on-

dergrond overgehouden. Daarop en op nog twee gepachte 

weitjes lopen af en toe nog wel wat jonge beesten. ‘Nu zorgt 

een handelaar ervoor dat er af en toe nog wat jongvee staat. 

Ik houd daar dan zo’n beetje het oog op, water geven, afras-

tering in de gaten houden, soms omweiden.‘

Ondertussen was in 2003 en 2004 de kalverschuur rigoureus 

verbouwd tot een onderkomen voor de Hummelose scou-

ting groep Sweder van Voorst. Het dwarsgeplaatste voorhuis 

van de boerderij werd verbouwd tot twee woningen – één 

voor Han en Henny, één voor een dochter met haar gezin. De 

ligboxenstal van 1980 – ‘Ik weet het nog precies’, zegt Henny, 

‘Toen waren wij 12,5 jaar getrouwd’ – werd ontdaan van 

zijn stalinrichting en over de mestroosters werd een vlakke 

betonnen vloer gestort. Nu staan er caravans.
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Particuliere verkoop Elke zaterdag open van 8.00 - 12.00 uur
Voor elke diergroep b.v. honden, katten, hamsters, cavia’s, kippen, konijnen etc.  Ook klein verpakking van 1-5 kg.’
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Han van Zadelhoff, zo oordeelt hij zelf, is altijd wel een 

gemakkelijke boer geweest. ‘Kort na de bouw van de lig-

boxenstal heb ik ernaast een sleufsilo laten aanleggen. Daar 

liet ik de koeien zelf de mais uithalen. ‘s Nachts deed ik ze 

naar buiten, overdag haalden ze de mais zelf. Misschien kun 

je zeggen dat ik een wat vreemde boer was. Het neigde bij 

mij wat naar biologisch. Grasland vernieuwde ik niet, alleen 

pleksgewijs bestreed ik onkruiden zoals distels, brandnetels, 

ridderzuring. Ik had, zeg maar, kruidenrijk grasland. Het vee 

deed het daar goed op, goed gezond. In plaats van regel-

matig het grasland scheuren voor de hoogste grasproductie 

kocht ik liever wat mais bij. 

‘Maar goed, ik had er gezond vee op. Qua gehaltes in de 

melk altijd hoog in eiwit en hoog in vet. We hebben hier 

altijd roodbont vee gehad. Echt MRIJ-vee, Maas, Rijn en 

IJssel. Ik heb nooit zoveel opgehad met die modernere Ame-

rikaanse foklijn. Ooit zat er wel een keer een zwartbont kalf 

tussen. Een drachtige vaars gekocht die door de verkeerde 

stier was gedekt. Maar goed, dat kalf was ook welkom hier, 

hoor. Zo moeilijk zijn we niet. Voordeel van die MRIJ is dat 

die door het vlees ook wat waard zijn. Vleesrijke beesten. De 

handelaar kocht ze graag. Of we gaven ze mee naar de markt 

in Doetinchem.’

Van Zadelhoff kan zich zo niet meer herinneren wat de melk-

productie per koe was in 1968 toen hij en Henny de boerderij 

overnamen. Evenmin herinnert hij zich wat die was in 2003 

toen hij stopte. ‘Zulke boeren waren wij niet, om dat steeds 

bij te houden. Die laatste 5 procent fanatisme had ik niet. 

Ik had wel veel liefhebberij in de boerderij, maar in al dat 

gerichte fokken minder. Ik was ook nooit bij de melkcontrole. 

Ik vroeg dan weleens aan de boekhouder: ‘Kan ik bi-j de rest 

wel metkommen?’ Dan zei hij: ‘Ja hoor, dat gaat wel goed.’ 

Zoals gezegd, ik had gezond vee. Al ging er natuurlijk ook bij 

mij wel eens een dood.‘

Han en Henny Van Zadelhoff zijn gedurende hun arbeidzame 

leven altijd wel met het gezin op vakantie geweest. Vanzelf-

sprekendheid was dat zeker in het begin niet bij alle boeren. 

‘Jazeker, wij zijn altijd wel met vakantie gegaan’, zegt Henny. 

‘Meestal acht dagen met de auto.‘ Han vult aan: ‘Dan werd 

het zachtjesaan weer tijd om op huis aan te gaan. ‘

Ondertussen zijn de Van Zadelhoffs al 15 jaar geen boer 

meer. Het lijkt al zo lang geleden. Behalve de beslommerin-

gen rond het huis zijn Han en Henny ook nog buitenshuis 

actief. Henny is scriba (secretaris) bij de protestante kerk in 

Hummelo. Han is vrijwilliger bij hospice Sravana in Doetin-

chem voor mensen in hun laatste levensfase. 

‘De boerderij is al zo lang geleden‘, zegt Han op de vraag of 

hij de drukte van het bedrijf niet miste toe ineens al het vee 

weg was. ‘Ik ben toen ook meteen flink gaan verbouwen, 

voor de scouting, het huis. Ik had geen tijd om terug te kijken 

of de koeien te missen. Dat ongeluk kwam er toen ook bij.’ 

Henny vult aan: ‘Maar je hebt het ook wel gemist. Ook dat er 

geen opvolger was.’ 

Tenslotte wil Henny ook nog wel even verteld hebben over 

de mollenjacht. ‘Mollen vangen was mijn verantwoordelijk-

heid. Toch wel duizend heb ik er in de klem gehad. Soms 

leefde de mol nog als ik bij de klem kwam, dan zat hij er 

bijvoorbeeld alleen met een pootje in. Dan bood ik hem mijn 

verontschuldigingen aan en dan sloeg ik hem dood. Met 

mijn ogen dicht. ‘ 
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Ik kijk aandachtig naar mijn hand. Precies zoals de therapeut 

aangeeft. Samen met dertig andere huisartsen kijk ik geduren-

de een halve minuut naar mijn hand. Ik vind mijn hand vrij klein, 

net als mijn voeten, terwijl ik lang ben. Had ik altijd al zoveel 

groeven in mijn handpalm? Jammer dat het nagelbijten bij mij 

chronische trekken kent. Er zit een klein sneetje in mijn duim, 

daar waar ik mij gesneden heb tijdens het schillen van iets. Zo’n 

sneetje dat altijd ontsteekt en behoorlijk pijn kan doen. Na een 

halve minuut mogen we onze aandacht op onze omgeving ves-

tigen. Mijn hand vervaagt. Ik zie mijn groepsgenoten ook wat 

schuchter om zich heen kijken. We moeten ons hoofd stilhou-

den, maar met de ogen tasten we de omgeving af. Ik weet waar 

de therapeut heen 

wil. De aandacht 

gaat van de hand af, 

ook van mijn pijn-

lijke vinger.

 

Ik volg een nascho-

ling over SOLK, wat staat voor Somatisch Onvoldoende ver-

klaarde Lichamelijke Klachten. Somatisch betekent lichamelijk. 

Elke praktijk heeft een groep patiënten wiens klachten we niet 

kunnen verklaren aan de hand van een lichamelijke afwijking. 

Soms is er wel een oorzaak maar dan nog kan deze de heftig-

heid en de duur van de klachten niet altijd verklaren. Aan de 

ene kant dus goed nieuws. We kunnen geen ziekte vinden. Mijn 

vak bestaat voor een groot deel uit het uitsluiten van ziekte. 

SOLK is een symptoomdiagnose. Een voorbeeld van SOLK is 

de spastische darm, ook wel prikkelbare-darm-syndroom ge-

noemd, fi bromyalgie, het chronisch vermoeidheidssyndroom, 

het chronisch pijnsyndroom, de chronische rugpijn en de 

chronische hoofdpijn. Graag maak ik hier een verwijzing naar 

de website Thuisarts.nl. In het kort meldt de site het volgende: 

SOLK betreft onverklaarde lichamelijke klachten die vaak als 

ernstig worden ervaren en veel last kunnen geven. Soms kan 

een leven er volledig door veranderen. Voor een deel van 

patiënten met SOLK is het genoeg om te weten dat er geen 

oorzaak is gevonden. Zij gaan gewoon verder met hun leven. Bij 

veel mensen gaan de klachten binnen zes weken vanzelf over. 

Een groep patiënten blijft echter chronisch klachten houden, 

dusdanig dat hun leven er door wordt beheerst. Ze worden er 

soms depressief en angstig bij. De klachten klinken door in hun 

werk, sociale omgeving, sport, enzovoort. Vaak zie je dat eerst 

de leuke dingen moeten wijken. Het lukt niet meer te sporten of 

om een avondje naar de stad te gaan. Als de klachten aanhou-

den, moet ook het werk eronder lijden met verzuim als gevolg. 

Het wereldje wordt klein, het verdriet en gevoel van falen groot. 

De klacht neemt dan alle ruimte in beslag, net zoals het sneetje 

in mijn duim van-

daag. Pijnklachten 

hangen samen met 

een verhoogde 

spierspanning. Een 

verkramping van 

nekspieren, van de 

onderrug of van de buikwand bijvoorbeeld. Veel mensen weten 

niet meer te ontspannen. De therapeut van vandaag laat ons 

een ballon half opblazen en vraagt ons deze op onze stoel te 

leggen en er rustig op te gaan zitten. We blijven allemaal min 

of meer zweven boven de stoelzitting. We durven niet toe te 

geven. Deze houding leidt al snel tot een verzurend, onplezierig 

pijnlijk gevoel in de bovenbeenspieren. Uiteindelijk durven wij 

dan toch achterover te leunen, na onderlinge aanmoediging. 

Het gespannen, zure gevoel glijdt uit onze benen. Een verade-

ming. Deze gewaarwording geeft een therapeut ook terug aan 

mensen met SOLK.

Uit cijfermateriaal blijkt dat mensen de dokter niet zozeer 

bezoeken voor pillen of ingrepen, maar voor bemoedigende 

woorden dat een kwaal niet ernstig is en dat klachten vanzelf 

over kunnen gaan. Hoe zullen mijn patiënten het opnemen als 

ik over handen-staren en ballon-zitten begin?

Uit de praktijk

Anouk Mast (47) is parttime huisarts in 

Doetinchem, met echtgenoot Jeroen en 

hun vier kinderen woont ze in Laag-Keppel. 

Foto: Wim van Hof

SOLK
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Naast de inwoners van Drempt, 

Hummelo of Keppel die hier 

geboren en getogen zijn, is een 

groot deel ook ‘import’. Zij komen 

van elders uit het land of van 

buiten Nederland. Een aantal van 

deze nieuwe dorpelingen vertelt 

hoe zij hier terechtkwamen en 

hoe het plattelandsleven bevalt. 
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Tekst: Maaike Harkink

Foto’s: Wim van Hof

Nieuwe inwoner 
Hasan Al-Ahmad
Mijn grote droom is motormonteur te worden

Nieuwe dorpelingen

Sinds maart wonen in wooncomplex Zandewierde een ‘magic mix’ van (autochtone) 

bewoners en (allochtone) statushouders, gezinnen en alleenstaanden. De 26-jarige Hasan 

Al-Ahmad komt uit Syrië en is één van de nieuwe bewoners. Hij woont met veel plezier in 

Hummelo. ‘Het bevalt hier goed, het is hier rustig en de mensen zijn aardig. Ik ga dagelijks 

naar Doetinchem om de Nederlandse taal te leren op het Graafschap College. Verder werk ik 

één dag in de week als vrijwilliger bij Garage Overbeek. Ik vind dat heel leuk want zo kom ik 

in contact met andere mensen uit het dorp en de omgeving, kan ik goed Nederlands leren en 

steek ik veel op over de Nederlandse gewoontes en gebruiken in de praktijk.’

Voor Hasan was het een zware tocht om door Europa te 

reizen met als eindbestemming Nederland. ‘Ik kom uit Syrië, 

uit het noorden van Aleppo. Ik ben vanuit Turkije met de 

boot naar Griekenland gegaan en reisde van daaruit met de 

bus en de trein naar Macedonië, Servië, Oostenrijk, Duitsland 

en uiteindelijk Amsterdam. In totaal duurde dat wel vijftien 

dagen. Het was heel moeilijk. Ik was alleen. Mijn familie is 

achtergebleven in Syrië. Inmiddels woon ik nu twee jaar 

in Nederland. Eerst een week in Assen, toen veertig dagen 

in Zwolle, vervolgens viereneenhalve maand in Zaandam, 
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Expert Eliesen
Nieuwstad 45, Zutphen, (0575) 543202

Kerkstraat 2, Hengelo (Gld), (0575) 464261

Zutphen-Emmerikseweg 46, Baak, (0575) 551000

3 winkels in de regio

Ruim assortiment inbouw

Eigen Technische Dienst 
voor wit- en bruingoed

IT specialist (networking)

EXPERT ELIESEN 
NU OOK IN HENGELO!
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“ Er is geen e-bike 
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Industrieterrein Beinum-West
T 0313 - 41 27 27
info@xycleservice.nl w w w . x y c l e s e r v i c e . n l 

Gratis haal en breng service

Dé Multicyclespecialist 
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daarna naar Rosmalen, toen bijna acht maanden in het 

asielzoekerscentrum in Aalten en nu dus ruim een half jaar in 

Hummelo. Het was een lange reis, maar hier zit ik goed. 

Familie in Aleppo

Met mijn familie gaat het helaas niet zo goed. De situatie is 

slecht in Syrië. Zij wonen nog in Noord-Aleppo. Ik spreek ze 

zo eens in de tien dagen. Mijn ouders leven nog en ik heb vijf 

zussen en vijf broers. Eén zus is getrouwd en woont in Liba-

non. De andere broers en zussen wonen nog bij mijn ouders.’ 

Je bent geen familie verloren in de oorlog? ‘Nee, een zus van 

mij is overleden, zij was ziek. Mijn familie zou wel naar 

Nederland willen komen, maar dat is erg moeilijk voor hen. 

Ik heb twee broers die heel graag hier naartoe zouden willen 

komen om te studeren. In Syrië kunnen ze niet studeren en 

is er geen toekomst voor hen. Ze hebben het moeilijk en 

het is er erg gevaarlijk voor ze. Ik heb wel vrienden verloren. 

Vrienden die zijn overleden of gevlucht of ziek geworden. 

Alle huizen in Aleppo zijn kapot gebombardeerd, twee keer 

is een huis van ons verloren gegaan. Het is vreselijk en er is 

weinig uitzicht op verbetering.’

Liefde voor motoren

‘In onze familie houden we van motoren en brommers en zo. 

Hier in Hummelo heb ik een keer mogen motorcrossen, dat 

vond ik echt geweldig! Ik ben zelf motormonteur, dat was ik 

in Syrië en dat zou ik ook graag in Nederland willen doen. Ik 

kan ook scooters repareren. Ik zou hier graag werk in willen 

krijgen. Ik werk nu één dag in de week bij Overbeek, maar 

dat is straks niet genoeg. Ik ga nu iedere dag naar Doetin-

chem om de Nederlandse taal te leren en mijn inburgerings-

cursus te halen. Die vind ik prima te doen en ik vind het ook 

heel goed dat alle nieuwe inwoners dit moeten doen. Je hebt 

er echt wat aan. Als ik klaar ben met school wil ik heel graag 

aan het werk. Ik kan niet zo goed thuiszitten, ik verveel mij 

dan al snel. Ik wil werken, of mensen helpen, bezig zijn. Ook 

doe ik graag nieuwe contacten op.’

Dagelijks leven

Hoe vul je je dagen nu? ‘Ik ga naar school, ik spreek met 

vrienden af in Doetinchem, ik lees, ik kook het eten. Ik heb 

veel vrienden in de buurt, die zoek ik graag op en dan eten 

we samen. Ik heb contact met vrienden via Facebook en 

What’sApp.’ 

Ga je ook veel om met de mensen hier op Zandewierde? ‘Ja, ik 

ga met meerdere mensen op Zandewierde om. Mijn Neder-

landse buren hier zijn vaak druk, ze hebben weinig tijd. Ik 

heb wel contact met andere mensen uit het dorp, zoals mijn 

taalmaatje Marion Elsinga en haar man en Elly. Zij helpen mij 

met taal en activiteiten.’ 

Mis je het Syrische eten? ‘Nee, want ik heb vrienden die heel 

goed Syrisch kunnen koken en dan eet ik gezellig mee. Maar 

ik vind het eten bij mijn Nederlandse vrienden ook erg lek-

ker.’

Mis je je land? ‘Er is een hele mooie plek, een kasteel, waar ik 

vaak ’s avonds met vrienden naartoe ging. We wandelden er 

naartoe na het werk. Je kon er helemaal over Aleppo heen 

kijken.’ 

Elly over Hasan

Elly Smeitink van de Dorpsraad Hummelo was nauw betrok-

ken bij de totstandkoming van het project en steekt er nog 

steeds veel energie in. Elly: ‘Hasan is een heel open jongen. 

Hij wil integreren en contact maken en straalt dat ook uit. 

Ook in de diverse azc’s had hij met bewoners, buurtgeno-

ten en vrijwilligers contact. Toen hij afgelopen zomer jarig 

was, heeft hij naast veel huisgenoten uit Zandewierde, ook 

veel van zijn Nederlandse contacten uitgenodigd. We zaten 

met zijn allen op het grote buitenterras te kletsen. En in de 

grote gemeenschappelijke keuken van Zandewierde had hij 

met een vriend voor ons allemaal eten gemaakt. Ook is hij 

bijvoorbeeld naar de Heksenplas geweest naar crosswed-

strijden. Hij is nieuwsgierig en leergierig en maakt zo grote 

stappen. In november is hij na hard werken geslaagd voor 

zijn inburgeringsonderdelen en taal voor hogere niveaus.’
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Dag en nacht bereikbaar via tel. 0313-474909
Het maakt niet uit of en waar u verzekerd bent.

Rouwcentrum:  Meipoortstraat 74, Doesburg

Inlichtingen en adm.: Tel. 0313-475787 | info@patrimoniumdoesburg.nl
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www.patrimoniumdoesburg.nl

Alles op gebied van smering!

 
www.petersolie.nl
www.innoself.nl  

geen verkoop aan particulieren
0313-475918  •  info@petersolie.nl

WARENHUIS

Véél winkels onder één dak

Markt7•Doesburg•www.staarinkwarenhuis.nl

Ooipoortstraat 30, Doesburg
Tel. 0313-472314
info@worstepinne.nl
www.worstepinne.nl

De Worstepinne,

HET PLATEAU
Heerlijk koud buffet met tapas - 10 personen € 150,-
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De jury bestaande uit Pieter de Leeuw, Dick Garretsen en Herman Aarts (v.l.n.r.)

Tekst: Rinus G.M. Rabeling

Foto’s: Rinus G.M. Rabeling

Heel D-H-K bakt… 
een monchoutaart!
Bewoners van Hyndendael in Hummelo 
verrast met traktatie
In ons septembernummer hebben we u uitgenodigd deel te 

nemen aan onze bakwedstrijd. Net als vorig jaar geïnspireerd 

op het populaire televisieprogramma konden thuisbakkers 

deelnemen aan ‘Heel Drempt, Hummelo en Keppel bakt…’. Dit 

keer geen appeltaart maar een monchoutaart. Op zaterdag 

7 oktober werden zes monchoutaarten ingeleverd. Uiteraard 

had het aantal veel groter mogen zijn maar de aandacht die 

de thuisbakkers hadden besteed aan hun baksels maakte veel 

goed. Soms was het de bijzondere smaak, een andere keer de 

alternatieve uitvoering.

Onze Janny en Robert werd gevormd door Dick Garretsen 

(oud-banketbakker en oud-supermarkteigenaar) uit Humme-

lo, Pieter de Leeuw (voormalig culinair recensent van dagblad 

De Gelderlander) ook uit Hummelo en Herman Aarts (beheer-

der van ’t Hessenhuus en voormalig eigenaar van Restaurant 

De Waag) uit Drempt. 

De taarten werden buitengewoon intensief en deskundig 

bekeken en natuurlijk geproefd. Uiteraard was het uitgangs-

punt de opbouw van een oorspronkelijke monchoutaart, 
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We verzorgen o.a.

- Aanleg gas ,cv,water en electra

-  Vervangen van uw cv ketel of warm 

water toestel

- Onderhoud van uw cv ketel 

-  Platte daken voorzien van 

dakbedekking, koper, zink of epdm

-  Het monteren van pvc zink of 

koperen en regenwater afvoer

- Infrezen vloerverwarming www.dimmendaalinstallatietechniek.nl

Iedere vrijdag van

11:00 t/m
 18:00 uur

in voor-Drempt!!!

(bij De Hengelsport R
eus)

“ Voor iedere zorgv raag 

een passende oplossing! ”

Kijk voor informatie

 op onze website !
T: 0314 - 62 82 00

www.degoudenleeuwgroep.nl

70



Recept van de winnende monchoutaart
van Ceciel Bremer, Drempt

Benodigdheden: 
taartvorm 26 cm
125 gram roomboter
200 gram witte basterdsuiker 
0,5 liter slagroom
400 gram monchou
1 pak koffieleutjes 
2 blikken kersenvlaaivulling 

Laat de monchou op kamertemperatuur komen. Vet de 
bakvorm in met boter. Verkruimel het hele pak koffieleut-
jes met een deegroller. Smelt de boter in een pannetje 
en roer de verkruimelde koffieleutjes er doorheen. Bedek 
met dit mengsel de bodem van de bakvorm, druk het 
stevig aan met de bolle kant van een lepel en zet de bak-
vorm in de koelkast.  
Mix de monchou met de suiker door elkaar tot een luchtig 
mengsel. Mix in een andere kom de slagroom zonder sui-
ker niet geheel stijf. Roer met een lepel de slagroom door 
het monchoumengsel en strijk het geheel over de bodem. 
Laat de taart minimaal twee uur opstijven in de koelkast. 
Bestrijk de taart vlak voor het serveren met de kersen-
vlaaivulling voor het mooiste resultaat. 

Winnares Heel D-H-K bakt Ceciel Bremer

De deelnemers aan D-H-K bakt 2018, v.l.n.r. Ceciel Bremer (en Noor), Piet Pasman, Doortje Bremer, Marian van de Steeg, mevrouw Lemke en Loes Ruikes 

(Hyndendael). Greet Snelder ontbreekt.

natuurlijk met ruimte voor eigen accenten. Als we de juryrap-

porten bekijken dan lezen we geheel willekeurig opmerkin-

gen als: de smaak van de gebruikte chocolade overheerst 

licht, geen slagroom maar kwark, niet fraai afgewerkt, friszuur 

door toevoeging van citroen, bodem te dik en te kruimelig, de 

vulling is mooi romig, goede verhouding vulling en bodem, 

het voorbeeld van een authentieke monchoutaart, sap van 

de kersen toegevoegd aan de monchou, bodem te zout, door 

toevoeging is de glans op de vruchten geheel verdwenen, te 

weinig vulling waardoor de monchou niet wordt geproefd, 

bijzondere variant met blauwe bessen, bastognesmaak 

overheerst, mooie volle monchoutaart, te veel chocolade in de 

bodem, geen fraaie verdeling van de kersen en van deze taart 

blijf je eten.

Als toehoorder bij de jurering was ik onder de indruk van de 

diepgang van de beoordeling en de discussie over de diverse 

facetten die de juryleden voerden. Janny en Robert kunnen 

trots zijn op onze DHK-jury!

Na een uur beoordelen en proeven werden de verschillende 

opmerkingen verwerkt in de volgende uitslag waarbij de win-

naar natuurlijk het predicaat ‘thuisbakker 2017 van DHK’ mag 

voeren.

 

De beste monchoutaarten waren van:

1. Ceciel Bremer, Drempt, 2. Greet Snelder, Drempt en

3. Marian van de Steeg, Drempt

 

Na de jurering werden de monchoutaarten, minus uiteraard 

de proefhap, aangeboden aan de bewoners van Zorgcentrum 

Hyndendael in Hummelo. Daar waren de bewoners en het 

personeel blij verrast en lieten ze zich de versnapering op 

zondagmorgen bij de koffie uiteraard goed smaken. 

Bijzonder was overigens dat de bewoners van Zorgcentrum 

Hyndendael ook dit jaar weer met een taart hebben deelge-

nomen aan de bakwedstrijd. 
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De Koppeling 1A  •  T 0313-490762
E info@schelbedrijfswagens.nl   •  I www.schelbedrijfswagens.nl

Bart Schotman

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

MAN
SCHOT

b o u w

Administratie

Belastingadviseurs

O r a n j e s i n g e l   4   t e   D o e s b u r g
w w w . h e n d r i k s d o e s b u r g . n l

marketing & communicatie

websites & webshops

drukwerk & promotie

Edisonstraat 60  7006 RE Doetinchem

T 0314 82 03 86   E info@opmerkers.nl

www.opmerkers.nl
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Tekst: Redactie

Foto’s: Fred van Daalen, Wim van Hof en archief

VARIA
Kinderfilm ‘De Boskampi’s’ in De Ruimte
Onder de noemer Filmhuis Hummelo worden in dorpshuis De 

Ruimte in de wintermaanden op vrijdagavond te gekke, span-

nende, ontroerende pareltjes van films vertoond voor volwas-

senen. Maar in de kerstvakantie zijn de kinderen aan de beurt.

Op woensdagmiddag 3 januari draait De Boskampi’s. Een 

komedie over een gepest jochie dat besluit zijn imago op te 

krikken door te zeggen dat hij bij een maffiafamilie hoort. Rik 

Boskamp zorgt ervoor dat het gezin verhuist en dat zijn vader 

in het nieuwe dorp wordt aangezien voor de levensgevaarlijke 

maffiabaas Paulo Boskampi. Al snel blijkt het plan te werken. 

Rikkie Boskampi wordt niet meer gepest, iedereen is bang 

voor Paulo en behandelt hen met respect. Totdat er een pest-

kop uit het verleden opduikt. Hoe lang kan Rikkie zijn leugen 

nu nog vol houden? Deze familiefilm is gebaseerd op het 

gelijknamige boek van Marjon Hoffman en heeft twee Cinekid 

prijzen gewonnen. Speelduur 102 minuten. 

De film begint om 14.30 uur en de deur gaat om 14.15 uur 

open. Kaarten kosten € 5 en zijn te koop bij de Spar in Hum-

melo of aan de deur. Ouders zijn uiteraard ook welkom, maar 

dat hoeft niet. U kunt ook uw kind brengen en na afloop 

ophalen (iets voor 16.30 uur).

Dorpsraad Keppel en Eldrik ontstemd 

over plan zonneweide
Onlangs is de Dorpsraad Keppel en Eldrik door de gemeente 

bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot het 

project Zonneweide in Hoog-Keppel. De dorpsraad heeft 

hiervan met grote teleurstelling kennisgenomen.

De ideeën van de gemeente gaan in de richting van een 

afgesloten en omheind zonnepanelenveld dat in handen 

komt van AGEM (Achterhoekse Groene Energie Maatschappij). 

Er wordt nog een oplossing gezocht voor het parkeren op 

drukke momenten zoals de rommelmarkt op Hemelvaartsdag 

en activiteiten in de sporthal. Voor het trapveldje wordt 

een andere locatie gezocht. Indien de zoektocht naar één 

of meerdere financiers succesvol verloopt, hoopt men de 

zonneweide Hoog-Keppel in 2019 te realiseren.

De dorpsraad maakt duidelijk andere keuzes en is voorstander 

van het leefbaar houden van het dorp en de omliggende 

kernen en een actieve participatie door een meer op het dorp 

en de toekomst gericht gebruik van het oude sportveld. Het 

is bijvoorbeeld een perfecte locatie voor starterswoningen 

of de combinatie van starters- en seniorenwoningen. 

Duurzame bouw met alle mogelijkheden van nu met wellicht 

ook een zonnepanelenveld, maar dan wel in combinatie 

met bijvoorbeeld een parkachtige omgeving. Of door de 

gewonnen energie terug te geven aan het dorp en zijn 

inwoners door bijvoorbeeld de sporthal en het zwembad van 

goedkopere of gratis energie te voorzien.

Op basis van de thans voorliggende plannen zegt Dorpsraad 

Keppel en Eldrik haar medewerking aan het project zoals 

het nu wordt vormgegeven formeel op. De dorpsraad blijft 

openstaan voor samenwerking en dialoog, op voorwaarde 

dat daadwerkelijk wordt bijgedragen aan de versterking van 

de leefbaarheid en er een echte win-winsituatie ontstaat voor 

dorp en duurzaamheid.

Activiteitenagenda 
‘t Hessenhuus
2017

Donderdag 21 december Feestelijke kerstavond HC ’03

Maandag 1 januari Oud & Nieuw

Zondag 7 januari Nieuwjaarsreceptie HC ‘03

2018

Vrijdag 26 januari  Start Pubquiz – volgende avonden 

op 2, 16 en 23 februari

Zaterdag 27 januari Darttoernooi 

Zaterdag 3 februari Potbiljarten

Zaterdag 24 maart Sterrit

Zaterdag 7 april Swingparty met De Bankdirecteuren

Zaterdag 19 mei Optreden van Boh Foi Toch

Zaterdag 7 en  Vliegerfeest

zondag 8 juli
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Kerstsamenzang Sint Joriskerk
Zondag 17 december vindt weer de traditionele kerstsamenzang in de Sint Joriskerk 

in Voor-Drempt plaats. De avond begint om 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 

uur.

Medewerking wordt verleend door Feeling, Zanglust en dit jaar voor het eerst 

door het Hummelo’s Gemengd Koor. Daarnaast verzorgen ook Olden Keppel en de 

Eendracht een gezamenlijk optreden. Het is van oudsher een drukbezochte avond; 

een fijne voorbereiding op het aanstaande kerstfeest. 

Er is niet alleen gelegenheid om naar de zang- en muziekverenigingen te luisteren 

maar ook om zelf actief mee te zingen met welbekende kerstliederen als ‘Wij 

komen tezamen’ en ‘Ere zij God’. De koren laten een gevarieerd programma horen met onder andere ‘The little drummerboy’, 

‘Mistletoe and wine’ en uiteraard ‘Stille nacht’.

De muziekverenigingen zorgen voor de begeleiding van de samenzang en nemen ook zelf een deel van de avond voor hun 

rekening. De toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehouden voor een nader te bepalen goed doel. Na afloop van de 

samenzang is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een beker glühwein of warme chocolademelk.

Fors ‘bosonderhoud’ bij de Stokhovenlaan 
Onlangs werden veel wandelaars en liefhebbers van het 

fraaie bosgebied tussen Voor-Drempt en Hoog-Keppel 

onaangenaam verrast door gigantische bomenkap langs de 

Stokhovenlaan, de verbindingsweg tussen de Rijksweg en 

de Dubbeltjesweg. Het gezegde ‘het leek of er een bom was 

ingeslagen’ was hier duidelijk van toepassing.

Velen vroegen zich af wat de reden hiervan was. Voor zover 

nog te beoordelen waren het vooral beuken, naar schatting 

wisselend van leeftijd tussen 30 en 80 jaar. Er zal mogelijk 

best een ‘zieke’ boom tussen hebben gestaan, maar het 

overgrote deel zag er gezond uit. Waarom desalniettemin 

deze kaalslag heeft plaatsgevonden is ons niet bekend. De 

gemeente liet weten dat het betreffende perceel onder de 

Boswet (tegenwoordig de Wet Natuurbescherming) valt en 

dat daardoor de gemeente geen kapvergunning verleent. In 

dit geval valt het rechtstreeks onder de provincie en die hoeft 

de kapaanvragen en -vergunningen niet te melden. Er kan 

ook geen bezwaar tegen ingediend worden. De provincie eist 

wel dat voor elk gekapt perceel herplanting komt, eventueel 

elders op eigen terrein. De provincie liet weten dat het zou 

gaan om 108 Amerikaanse eiken.

Viermaal pubquiz in ’t Hessenhuus voor 
het goede doel
De donkere dagen komen er weer aan. Dagen waarin 

voetballers hunkerend naar buiten kijken of ze weer 

de velden op kunnen. Dagen waarin het vee op stal 

staat en dagen die ons laten schuilen in warme huizen, 

ondergedompeld in gezelligheid. HC ’03 speelt hierop in 

en biedt iedereen de kans om gezamenlijk met een mooi 

evenement de donkere dagen het hoofd te bieden. Op 

vrijdag 26 januari en vrijdag 2, 16 en 23 februari organiseert 

HC ’03 een pubquiz in ‘t Hessenhuus. Onder leiding van het 

mannelijke equivalent van Linda de Mol, voorzitter Mart 

de Kruif, en zijn lieftallige maar doortastende assistentes, 

wordt het publiek genadeloos blootgesteld aan vragen over 

geschiedenis, actualiteit, regio, sport en wat het brein nog 

meer kan verzinnen. Ook vindt er een muzikale ronde plaats 

onder de weergaloze begeleiding van onze eigen ‘slow hand’ 

Frank Nieuwhart (alias Braveheart). De opbrengst van deze 

pubquizzen wordt gereserveerd voor de verenigingen en 

stichtingen die zich samen met HC ’03 inspannen om ons 

landschap voor sport, spel en recreatie te verbeteren. Een 

goed doel dus.

De pubquiz begint om exact 20.00 uur en de entreeprijs 

bedraagt € 2,50 per persoon. Ieder avond zijn er prijzen voor 

de beste teams, maar de resultaten van de vier avonden 

worden ook bij elkaar opgeteld in een totaalklassement. 

Teams mogen niet groter zijn dan zes personen en uiteraard 

is het gebruik van hulpmiddelen zoals mobiele telefoons 

en laptops niet toegestaan. Aanmelding is elke quizavond 

mogelijk vanaf 19.00 uur. 
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IJsbaan onder water

Half november werd de ijsbaan in Laag-Keppel weer 

onder water gezet door schaats- en skeelervereniging de 

Hessenrijders. Dat is ieder jaar weer een gedenkwaardig 

moment. Voor de liefhebbers is het nu hopen op een mooie 

schaatswinter. 

Een kunstijsbaan in Hummelo
Als het aan schaats- en skeelervereniging de Hessenrijders ligt, komt er in januari een week lang een kunstijsbaan in Hummelo. 

Waarom? Om meerdere redenen laat de vereniging weten. ‘Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van onze vereniging 

volgend jaar. Omdat bewegen gezond is en we volwassenen en de jeugd meer willen laten bewegen. Daarnaast willen we de 

jeugd kennis laten maken met de schaatssport. Het merendeel van de basisschooljeugd heeft geen ijsperiode meegemaakt. Er is 

al een  aantal winters geen natuurijs geweest en we willen onze leden en inwoners in dit feestelijke jaar een alternatief bieden.’

Het ambitieuze plan van de Hessenrijders houdt in dat er op het evenementenplein in samenwerking met FF naar Steef van 20 

tot en met 27 januari een geheel overdekte kunstijsbaan wordt aangelegd van 300 m². De baan is dagelijks geopend van 14.00 

tot 22.00 uur. Er worden diverse activiteiten georganiseerd voor de jeugd en voor volwassenen. Daarbij denkt de vereniging aan 

schoolschaatsen, schaatsclinics, een curlingtoernooi 

en discoschaatsen. Het beheer van de baan wordt 

mede mogelijk gemaakt door vrijwilligers van de 

Hessenrijders. 

‘Dit initiatief is echter alleen mogelijk met 

financiële ondersteuning van sponsoren’, vervolgt 

de vereniging haar verhaal. ‘We zijn druk bezig 

met het benaderen van sponsoren en zijn blij 

met alle hulp die we krijgen. We hebben mooie 

sponsorpakketten samengesteld voor bedrijven 

en particulieren want voor € 20,18 kun je al vriend 

worden van de kunstijsbaan.’ Voor meer informatie 

kijk op www.hessenrijders.nl, op Facebook of stuur 

een e-mail naar voorzitter@hessenrijders.nl of 

martinerexwinkel@hetnet.nl.

Blijft het Hessenbad open?
Zoals het er nu naar uitziet, kan het Hessenbad in april 

niet worden geopend. Het zwembad heeft achterstallig 

onderhoud vanwege uitgestelde noodzakelijke 

maar dure reparaties. Daarbij komt dat er komend 

jaar niet voldoende financiële middelen zijn om de 

exploitatietekorten op te vangen.

Stichting Zonnewater waar het zwembad onder valt, 

heeft een subsidieaanvraag gedaan om het noodzakelijk 

onderhoud te dekken en het zwembad te upgraden 

zodat het voor iedereen toegankelijk wordt. Daarover 

volgt in maart uitsluitsel. Maar ook al valt dat positief uit, 

dan nog is openstelling nog geen zekerheid. 

Als de exploitatievorm van het zwembad wordt 

gewijzigd, is er een kans het zwembad in stand te houden. Dan biedt het Hessenbad nieuwe kansen. Voor iedereen. Voor 

lokale ondernemers, voor gezondheidsinstellingen en voor inwoners. Achter de schermen wordt hard gewerkt om het 

zwembad te behouden voor de gemeenschap. Wilt u daar als inwoner of als bezoeker van het zwembad meer over weten of 

uw bijdrage aan leveren? Kijk dan op de website www.hessenbad.nl en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.
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• GROENTE, FRUIT & STREEKPRODUCTEN
• MOOIE KERSTBOMEN
• LEUKE EN LEKKERE CADEAUPAKKETTEN

Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen - 0575-451643 - www.fruitbedrijfhorstink.nl
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 9-18 uur en zaterdag 9-16 uur

 Fijne Feestdagen 

Installatiebedrijf T&I

Keijenborgseweg 30

7021 LW Zelhem

T (0314) 641 717

E info@installatiebedrijfti.nl

I www.installatiebedrijfti.nl

observatie camera’s

poortaandrijvingen

intercominstallaties

alarminstallaties

Slim 
bekeken!

Loenhorsterweg 7E - 6996 DT Hummelo

T: 0314 – 38 06 47  /  06- 22 21 78 13

E: info@bohyl.nl     I: www.bohyl.nl
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Activiteitenkalender Drempt,
Hummelo en Keppel t/m april 2018 

Aanvullingen en wijzigingen kunnen worden doorgegeven via het e-mailadres watisertedoenindhk@gmail.com. Voor het 

maartnummer van De Hessencombinatie kan dit tot uiterlijk 7 februari 2018

december 2017

wo 13 •  Maaltijd voor alleengaanden, Dorpshuis Voor-Drempt, 

17.00-19.00 uur 

do 14 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, vanaf 

9.00 uur 

 •  Kerstmiddag Dameskrans Hummelo, dorpshuis De Ruimte, 

14.00-16.00 uur

vr 15  •  Koffi  emorgen diaconie Hummelo, dorpshuis De Ruimte te 

Hummelo, 10.00-12.00 uur

 •  Kerstmarkt in Hummelo, in en rond de dorpskerk, 

11.00-17.00 uur

 •  Kerstconcert en kerstmarkt in en rond de dorpskerk in Hoog-

Keppel, 18.00-21.00 uur

 •  Vrijwilligersavond St. Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel 

za 16 •  Vervolg Kerstmarkt in Hummelo, in en rond de dorpskerk 

van 11.00-16.00 uur

zo 17 •  Adventsproject kinderkerk St. Joriskerk, Voor-Drempt, 

10.00 uur 

 •  Kunstcarambole, kunstroute langs galerie De Bisschop in 

Hummelo, Espace Enny in Laag-Keppel en De Witte Hemel in 

Voor-Drempt, 13.00-17.00 uur

 •  De Kunstbus, georganiseerd door Stichting Welzijn 

DH&K, rijdt naar Amphion voor het kerstconcert van de 

‘Mastreechter Staar’, aanvang 14.30 uur  

 •  Kerstsamenzang gezamenlijke koren Drempt en Hummelo 

m.m.v. muziekvereniging Olden-Keppel, Sint Joriskerk Voor-

Drempt, aanvang 20.00 uur, kerk open om 19.30 uur

ma 18 •  Inzameling van kerstpakketten t.b.v. de Voedselbank, in de 

kerken van Hoog-Keppel en Voor-Drempt, 17.00-18.00 uur 

 •  Kerstviering Vrouwengroep Drempt, pastoriezaal Voor-

Drempt, aanvang 17.30 uur

di 19 •  Kerstbijeenkomst Vrouwen van Nu, De Gouden Karper 

Hummelo, aanvang 17.30 uur; inloop vanaf 17.00 uur

wo 20 •  Open Tafel in het teken van kerst, Dorpshuis Voor-Drempt, 

17.00-19.00 uur 

do 21 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, 

vanaf 9.00 uur 

 •  Kerstmiddag Club 60+, verzorgd door eigen leden en met 

medewerking van muzikanten van De Eendracht en Olden-

Keppel, Zaal FF naar Steef in Hummelo, 14.00 uur

zo 24 •  Adventsproject kinderkerk Dorpskerk Hoog-Keppel, 

10.00 uur

 •  Kinderkerstfeest, St. Joriskerk Voor-Drempt, 19.00 uur

 •  Kerstavondviering H. Willibrordkerk Achter-Drempt, 

20.00 uur 

 •  Kerstavondviering Dorpskerk Hoog-Keppel, 22.00 uur 

ma 25 •  Kerstmorgenviering Dorpskerk Hoog-Keppel, 10.00 uur 

 •  Kerstconcert zangkoor Feeling, H. Willibrordkerk 

Achter-Drempt, 10.00 uur

 •  Eten wat de kerstpot schaft, FF naar Steef, Hummelo, 

aanschuiven om 18.00 uur

zo 31 •  Morgengebed, St. Joriskerk, Voor-Drempt, 10.00 uur

 •  Het traditionele carbidschieten bij de Greff elinkallee in 

Hummelo, startschot om 11.00 uur, einde ca. 16.00 uur

januari 2018

ma 1 •  Nieuwjaarsborrel Stichting Hessenhal i.s.m. Dorpsraad 

Keppel en Eldrik in sportcafé De Heerlykheyd Hoog-Keppel, 

00.30-04.00 uur 

 •  Het traditionele nieuwjaarsconcert in de dorpskerk van 

Hummelo, dit jaar met Fuse bekend van Podium Witteman, 

aanvang 15.30 uur, kerk open om 15.00 uur

wo 3 •  DOE-avond, maandelijks georganiseerd door Stichting 

Welzijn DH&K, huiskamer gezondheidscentrum 

Hoog-Keppel, 20.00 uur 

 •  Jeugdfi lmhuis Hummelo met ‘De Boskampi’s’, dorpshuis 

De Ruimte, aanvang 14.30 uur, zaal open 14.15 uur

do 4 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, 

vanaf 9.00 uur

 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, tevens kennismaking/

nieuwjaarsreceptie ouderenbond KBO-PCOB, Dorpshuis 

Voor-Drempt, 14.00-15.00 uur

 •  Nieuwjaarsbijeenkomst Vrouwen van Nu, ‘t Hessenhuus 

Achter-Drempt, aanvang 11.00 uur

zo 7  • Nieuwjaarsreceptie HC ‘03, 13.30 uur, ‘t Hessenhuus

wo 10 •  Maaltijd voor alleengaanden, Dorpshuis Voor-Drempt, 

17.00-19.00 uur 

do 11 •  Met de bus naar het Rijksmuseum in Amsterdam, 

georganiseerd door Stichting Welzijn DH&K, vertrek 

ca. 8.30 uur, terug ca. 17.15 uur,

vr 12 •  Koffi  emorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en 

Oldenkeppel, Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

wo 17 •  Club 60+, gezellige middag met een optreden van 

schipperskoor De Zompenkearls, Dorpshuis Voor-Drempt, 

aanvang 14.00 uur

do 18 •  Dameskrans Hummelo, jaarvergadering, dorpshuis 

De Ruimte, 14.00-16.00 uur

vr 19 •  Filmhuis Hummelo met ‘La La Land’, dorpshuis De Ruimte, 

aanvang 20.30 uur, inloop vanaf 20.00 uur

zo 21 •  Oecumenische viering H. Willibrordkerk Achter-Drempt, 

10.00 uur

 •  Kunstcarambole, kunstroute langs galerie De Bisschop in 

Hummelo, Espace Enny in Laag-Keppel en De Witte Hemel in 

Voor-Drempt, 13.00-17.00 uur

wo 24 •  Jaarvergadering Vrouwen van Nu, na het zakelijk gedeelte 

vertelt Hannie Kempink over ‘De eieren van Fabergé’, 

De Gouden Karper, 19.45 uur 

vr 26 • Pubquiz HC ‘03, 20.00 uur, ‘t Hessenhuus

zo 28 •  Afscheidsdienst ds. D. Engelage in de St. Joriskerk 

Voor-Drempt, 10.00 uur

ma 29 •  Jaarvergadering Vrouwengroep Drempt, locatie en 

aanvangstijd worden nog bekendgemaakt

wo 31 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur 

februari 2018

do 1 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, 

vanaf 9.00 uur

 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, Dorpshuis Voor-Drempt, 

14.00-15.00 uur

vr 2 • Pubquiz HC ‘03, 20.00 uur, ‘t Hessenhuus

wo 7 •  DOE-avond, maandelijks georganiseerd door Stichting 

Welzijn DH&K, huiskamer gezondheidscentrum Hoog-Keppel, 

20.00 uur 

vr 9 •  Koffi  emorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en 

Oldenkeppel, Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

vr 9 t/m zo 11
 •  Carnavalsviering cv De Blauwe Snep, Dorpshuis Voor-Drempt

Samenstelling:   Geert Migchels
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Activiteitenkalender vervolg

zo 11 •  Vlooienmarkt, Hessenhal Hoog-Keppel, 10.00-17.00 uur

 •  Pianoconcert georganiseerd door KeppelCultuur, Dorpskerk 

Hoog-Keppel, 15.00-16.30 uur

ma 12 •  Haringhappen cv De Blauwe Snep, Dorpshuis Voor-Drempt

wo 14 •  Maaltijd voor alleengaanden, Dorpshuis Voor-Drempt, 

17.00-19.00 uur 

 •  Vrouwen van Nu, t.g.v. Valentijnsdag lezing ‘Verliefd, verloofd, 

getrouwd’, Zaal FF naar Steef, aanvang 19.45 uur

do 15 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, 

vanaf 9.00 uur 

 •  Dameskrans Hummelo, met als gast voormalig dierenarts 

mw. Zonderland uit Leuvenheim, dorpshuis De Ruimte, 

14.00-16.00 uur

vr 16 •  Filmhuis Hummelo met ‘Burn after reading’, dorpshuis 

De Ruimte, aanvang 20.30 uur, inloop vanaf 20.00 uur

 • Pubquiz HC ‘03, 20.00 uur, ‘t Hessenhuus

za 17 •  Gelderse Kampioenschappen Dynamictennis, Hessenhal 

Hoog-Keppel, 9.00-17.00 uur

 •  Club 60+, gezellige middag met een optreden van 

De Kakelkontjes, Zaal FF naar Steef in Hummelo, 14.00 uur

zo 18 •  Kunstcarambole, kunstroute langs galerie De Bisschop in 

Hummelo, Espace Enny in Laag-Keppel en De Witte Hemel in 

Voor-Drempt, 13.00-17.00 uur

wo 21 •  De Kunstbus, georganiseerd door Stichting Welzijn DH&K, rijdt 

naar de Gruitpoort voor de theatervoorstelling Nieuwkomers, 

aanvang 20.30 uur  

vr 23 • Pubquiz HC ‘03, 20.00 uur, ‘t Hessenhuus

za 24 •  Optreden Boh Foi Toch in de Hummelose kerk

ma 26 •  Bijeenkomst Vrouwengroep Drempt, Nicky Greven vertelt 

over Meer Bewegen voor Ouderen en demonstreert dit in een 

actief uurtje met elkaar, pastoriezaal Voor-Drempt, aanvang 

20.00 uur
wo 28 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur 

maart 2018

do 1 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, 

vanaf 9.00 uur

 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, Dorpshuis Voor-Drempt, 

14.00-15.00 uur

wo 7 •  DOE-avond, maandelijks georganiseerd door Stichting 

Welzijn DH&K, huiskamer gezondheidscentrum Hoog-Keppel, 

20.00 uur 

vr 9 •  Koffi  emorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en 

Oldenkeppel, Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

 •  Erwtensoepmaaltijd, georganiseerd door Stichting Welzijn 

DH&K, huiskamer gezondheidscentrum Hoog-Keppel, 

17.30-20.00 uur

wo 14 •  Maaltijd voor alleengaanden, Dorpshuis Voor-Drempt, 

17.00-19.00 uur 

 •  De Kunstbus, georganiseerd door Stichting Welzijn DH&K, 

rijdt naar Amphion voor de dansvoorstelling Introdans II, 

aanvang 20.00 uur  

do 15 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, 

vanaf 9.00 uur 

 •  Dameskrans Hummelo met ‘Natuur en cultuur in de 

Achterhoek’, een videopresentatie door dhr. Bulten uit 

Doetinchem, dorpshuis De Ruimte, 14.00-16.00 uur

 •  Jaarvergadering KBO-PCOB, ‘t Hessenhuus in Achter-Drempt, 

14.00-15.00 uur 

vr 16 •  Koffi  emorgen diaconie Hummelo, dorpshuis De Ruimte te 

Hummelo, 10.00-12.00 uur

 •  Filmhuis Hummelo met ‘Perfetti sconosciuti’, dorpshuis 

De Ruimte, aanvang 20.30 uur, inloop vanaf 20.00 uur

za 17 •  Kinder- en tienerkledingbeurs, Dorpshuis, Voor-Drempt, 10.00-

12.00 uur
 •  Anders Vieren-viering met muzikale medewerking van koor 

Feeling, H. Willibrordkerk Achter-Drempt, aanvang 19.00 uur

zo 18 •  Kunstcarambole, kunstroute langs galerie De Bisschop in 

Hummelo, Espace Enny in Laag-Keppel en De Witte Hemel in 

Voor-Drempt, 13.00-17.00 uur

wo 21 •  Open avond Vrouwen van Nu, lezing Veilig Verkeer Nederland, 

De Gouden Karper Hummelo, aanvang 19.45 uur

za 24 •  Club 60+, muzikale middag met een optreden van het 

Regionaal Senioren Blaasorkest Graafschap, Dorpshuis 

Voor-Drempt, 14.00 uur

za 24 en zo 25
 •  Open tuindagen met bloeiende tapijten van stinzenplanten, 

De Warande Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

zo 25 •  Palmpasenviering, Dorpskerk Hoog-Keppel, 10.00 uur

ma 26 •  Bijeenkomst Vrouwengroep Drempt met als gast medisch 

pedicure Majorie Wolbrink, pastoriezaal Voor-Drempt, 

aanvang 20.00 uur 

wo 28 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur 

do 29 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, 

vanaf 9.00 uur 

vr 30 •  Goede Vrijdag, Matteus Passie door Follow Up uit Doesburg, 

St. Joriskerk Voor-Drempt, 19.30 uur

za 31 •  Stille Zaterdag, paaswake in de Dorpskerk Hoog-Keppel, 

22.00 uur

april 2018

zo 1 •  Paaszondag, viering in de Dorpskerk Hoog-Keppel, 10.00 uur

 •  Paasvuur in Hummelo georganiseerd door rijvereniging 

Hummelo

zo 1 en ma 2 
 •  Open tuindagen met bloeiende tapijten van stinzenplanten, 

De Warande Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

di 3 •  Paasmaaltijd Dameskrans Hummelo, 17.00-19.00 uur 

wo 4 •  DOE-avond, maandelijks georganiseerd door Stichting 

Welzijn DH&K, huiskamer gezondheidscentrum Hoog-Keppel, 

20.00 uur 

do 5 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, 

vanaf 9.00 uur

 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, georganiseerd door 

KBO-PCOB, Dorpshuis Voor-Drempt, 14.00-15.00 uur

vr 6 •  Dameskledingbeurs Drempt, Rijksweg 27, Voor-Drempt, 

13.00-20.00 uur

zo 8 •  Open tuindag met bloeiende tapijten van stinzenplanten, 

De Warande Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

wo 11 •  Maaltijd voor alleengaanden, Dorpshuis Voor-Drempt, 

17.00-19.00 uur 

vr 13 •  Koffi  emorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en 

Oldenkeppel, Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

za 14 en zo 15 

 •  Open tuindagen met bloeiende tapijten van stinzenplanten, 

De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

zo 15 •  Kunstcarambole, kunstroute langs galerie De Bisschop in 

Hummelo, Espace Enny in Laag-Keppel en De Witte Hemel in 

Voor-Drempt, 13.00-17.00 uur

ma 16 •  Vrouwen van Nu, een avond met Drie korte reisverhalen, 

De Gouden Karper Hummelo, aanvang 19.45 uur

do 19 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef sluit het seizoen af, 

FF naar Steef, vanaf 9.00 uur 

za 21 •  Club 60+, gezellige middag met een optreden van Hendrik 

Weenink, Zaal FF naar Steef in Hummelo, aanvang 14.00 uur

zo 22 •  Open tuindag met bloeiende tapijten van stinzenplanten, 

De Warande Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

ma 23 •  Bijeenkomst Vrouwengroep Drempt, verrassingsavond 

vanaf 19.15 uur

wo 25 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur 

za 28 •  Concert Zanglust, Sint Joriskerk Voor-Drempt, 

aanvang 20.00 uur

zo 29 •  Open tuindag met bloeiende tapijten van stinzenplanten, 

De Warande Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur
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zo 11 •  Vlooienmarkt, Hessenhal Hoog-Keppel, 10.00-17.00 uur

 •  Pianoconcert georganiseerd door KeppelCultuur, Dorpskerk 

Hoog-Keppel, 15.00-16.30 uur

ma 12 •  Haringhappen cv De Blauwe Snep, Dorpshuis Voor-Drempt

wo 14 •  Maaltijd voor alleengaanden, Dorpshuis Voor-Drempt, 

 •  Vrouwen van Nu, t.g.v. Valentijnsdag lezing ‘Verliefd, verloofd, 

getrouwd’, Zaal FF naar Steef, aanvang 19.45 uur

do 15 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, 

vanaf 9.00 uur 

 •  Dameskrans Hummelo, met als gast voormalig dierenarts 

mw. Zonderland uit Leuvenheim, dorpshuis De Ruimte, 

vr 16 •  Filmhuis Hummelo met ‘Burn after reading’, dorpshuis 

De Ruimte, aanvang 20.30 uur, inloop vanaf 20.00 uur

 • Pubquiz HC ‘03, 20.00 uur, ‘t Hessenhuus

za 17 •  Gelderse Kampioenschappen Dynamictennis, Hessenhal 

Hoog-Keppel, 9.00-17.00 uur

 •  Club 60+, gezellige middag met een optreden van 

De Kakelkontjes, Zaal FF naar Steef in Hummelo, 14.00 uur

zo 18 •  Kunstcarambole, kunstroute langs galerie De Bisschop in 

Hummelo, Espace Enny in Laag-Keppel en De Witte Hemel in 

Voor-Drempt, 13.00-17.00 uur

wo 21 •  De Kunstbus, georganiseerd door Stichting Welzijn DH&K, rijdt 

naar de Gruitpoort voor de theatervoorstelling Nieuwkomers, 

aanvang 20.30 uur  

vr 23 • Pubquiz HC ‘03, 20.00 uur, ‘t Hessenhuus

za 24 •  Optreden Boh Foi Toch in de Hummelose kerk

ma 26 •  Bijeenkomst Vrouwengroep Drempt, Nicky Greven vertelt 

over Meer Bewegen voor Ouderen en demonstreert dit in een 

actief uurtje met elkaar, pastoriezaal Voor-Drempt, aanvang 

20.00 uur
wo 28 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur 

do 1 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, 

vanaf 9.00 uur

 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, Dorpshuis Voor-Drempt, 

wo 7 •  DOE-avond, maandelijks georganiseerd door Stichting 

Welzijn DH&K, huiskamer gezondheidscentrum Hoog-Keppel, 

20.00 uur 

vr 9 •  Koffi  emorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en 

Oldenkeppel, Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

 •  Erwtensoepmaaltijd, georganiseerd door Stichting Welzijn 

DH&K, huiskamer gezondheidscentrum Hoog-Keppel, 

17.30-20.00 uur

wo 14 •  Maaltijd voor alleengaanden, Dorpshuis Voor-Drempt, 

 •  De Kunstbus, georganiseerd door Stichting Welzijn DH&K, 

rijdt naar Amphion voor de dansvoorstelling Introdans II, 

aanvang 20.00 uur  

do 15 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, 

vanaf 9.00 uur 

 •  Dameskrans Hummelo met ‘Natuur en cultuur in de 

Achterhoek’, een videopresentatie door dhr. Bulten uit 

Doetinchem, dorpshuis De Ruimte, 14.00-16.00 uur

 •  Jaarvergadering KBO-PCOB, ‘t Hessenhuus in Achter-Drempt, 

vr 16 •  Koffi  emorgen diaconie Hummelo, dorpshuis De Ruimte te 

Hummelo, 10.00-12.00 uur

 •  Filmhuis Hummelo met ‘Perfetti sconosciuti’, dorpshuis 

De Ruimte, aanvang 20.30 uur, inloop vanaf 20.00 uur

za 17 •  Kinder- en tienerkledingbeurs, Dorpshuis, Voor-Drempt, 10.00-

12.00 uur
 •  Anders Vieren-viering met muzikale medewerking van koor 

Feeling, H. Willibrordkerk Achter-Drempt, aanvang 19.00 uur

zo 18 •  Kunstcarambole, kunstroute langs galerie De Bisschop in 

Hummelo, Espace Enny in Laag-Keppel en De Witte Hemel in 

Voor-Drempt, 13.00-17.00 uur

wo 21 •  Open avond Vrouwen van Nu, lezing Veilig Verkeer Nederland, 

De Gouden Karper Hummelo, aanvang 19.45 uur

za 24 •  Club 60+, muzikale middag met een optreden van het 

Regionaal Senioren Blaasorkest Graafschap, Dorpshuis 

Voor-Drempt, 14.00 uur

za 24 en zo 25
 •  Open tuindagen met bloeiende tapijten van stinzenplanten, 

De Warande Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

zo 25 •  Palmpasenviering, Dorpskerk Hoog-Keppel, 10.00 uur

ma 26 •  Bijeenkomst Vrouwengroep Drempt met als gast medisch 

pedicure Majorie Wolbrink, pastoriezaal Voor-Drempt, 

aanvang 20.00 uur 

wo 28 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur 

do 29 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, 

vanaf 9.00 uur 

vr 30 •  Goede Vrijdag, Matteus Passie door Follow Up uit Doesburg, 

St. Joriskerk Voor-Drempt, 19.30 uur

za 31 •  Stille Zaterdag, paaswake in de Dorpskerk Hoog-Keppel, 

22.00 uur

zo 1 •  Paaszondag, viering in de Dorpskerk Hoog-Keppel, 10.00 uur

 •  Paasvuur in Hummelo georganiseerd door rijvereniging 

zo 1 en ma 2 
 •  Open tuindagen met bloeiende tapijten van stinzenplanten, 

De Warande Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

di 3 •  Paasmaaltijd Dameskrans Hummelo, 17.00-19.00 uur 

wo 4 •  DOE-avond, maandelijks georganiseerd door Stichting 

Welzijn DH&K, huiskamer gezondheidscentrum Hoog-Keppel, 

20.00 uur 

do 5 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, 

vanaf 9.00 uur

 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, georganiseerd door 

KBO-PCOB, Dorpshuis Voor-Drempt, 14.00-15.00 uur

vr 6 •  Dameskledingbeurs Drempt, Rijksweg 27, Voor-Drempt, 

13.00-20.00 uur

zo 8 •  Open tuindag met bloeiende tapijten van stinzenplanten, 

De Warande Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

wo 11 •  Maaltijd voor alleengaanden, Dorpshuis Voor-Drempt, 

vr 13 •  Koffi  emorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en 

Oldenkeppel, Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

 •  Open tuindagen met bloeiende tapijten van stinzenplanten, 

De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

zo 15 •  Kunstcarambole, kunstroute langs galerie De Bisschop in 

Hummelo, Espace Enny in Laag-Keppel en De Witte Hemel in 

Voor-Drempt, 13.00-17.00 uur

ma 16 •  Vrouwen van Nu, een avond met Drie korte reisverhalen, 

De Gouden Karper Hummelo, aanvang 19.45 uur

do 19 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef sluit het seizoen af, 

FF naar Steef, vanaf 9.00 uur 

za 21 •  Club 60+, gezellige middag met een optreden van Hendrik 

Weenink, Zaal FF naar Steef in Hummelo, aanvang 14.00 uur

zo 22 •  Open tuindag met bloeiende tapijten van stinzenplanten, 

De Warande Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

ma 23 •  Bijeenkomst Vrouwengroep Drempt, verrassingsavond 

vanaf 19.15 uur

wo 25 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur 

za 28 •  Concert Zanglust, Sint Joriskerk Voor-Drempt, 

aanvang 20.00 uur

zo 29 •  Open tuindag met bloeiende tapijten van stinzenplanten, 

De Warande Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur
DremptDICHTERIJ

DAN U DENKT!

Apeldoorn
± 30 min

Arnhem
± 20 min

Doetinchem
± 10 min

Zutphen
± 20 min
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Broekstraat 1a – 6999 DE Hummelo 
Tel: 0314-38 18 42 –  info@pelgrom.nl www.pelgrom.nl 

PELGROM, uw land- en 
tuinbouwspecialist 
voor verkoop, onderhoud en reparatie...

we zijn o.a. 
dealer van:

B.V.


