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InhoudVan de 
redactie 
Het verhaal gaat dat een Nederlandse premier in 
ballingschap de Engelse taal niet bijster goed machtig 
was. We hebben het over professor mr. dr. Pieter Sjoerds 
Gerbrandy, premier in Londen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Op een dag heeft Gerbrandy een bespreking 
met zijn Engelse collega Sir Winston Churchill. Na a� oop 
wandelen ze nog even door de tuin. Churchill hoort de 
kwinkelerende vogeltjes en zegt tegen Gerbrandy: ‘Spring’s 
in the air.’ Gerbrandy kijkt hem onthutst aan en antwoordt: 
‘Why should I?’ De nagalm van deze anekdote is zo groot dat 
er in het hier en nu verhitte debatten zijn over de vraag of de 
voertaal in het hoger onderwijs maar meteen Engels moet 
worden. Van Churchill is trouwens bekend dat hij de naam 
van zijn Nederlandse collega niet kon uitspreken en hem 
daarom Sherry Brandy noemde… 

De afgelopen winter - nou ja, winter-  hebben we alweer 
geen Elfstedentocht in Friesland beleefd. De zomertijd zal 
na de stemming in het Europese parlement nog even blijven 
en zo konden we ons in de wintertijd helemaal richten op 
belevenissen van inwoners van de dorpen in de voormalige 
gemeente Hummelo en Keppel. Met aandacht voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart. Laat uw stem niet 
verloren gaan! Ook in deze editie van De Hessencombinatie 
kunt u lezen over een tijd waarin het er heel anders aan toe 
ging dan nu.

Beste lezers en lezeressen, uw redactie verheugt zich net 
als Churchill destijds op de lente. ‘Spring’s in the air!’ En 
wees gerust, wij houden het qua taalgebruik op onze eigen 
moerstaal met af en toe een bijdrage in ’t dialect.

Wij wensen u veel lees- en kijkplezier met dit 
voorjaarsnummer.  
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Column Mart de Kruif
Voorzitter HC‘03

Ik schrijf deze column in januari en de wereld verandert snel. Dus is leven in onzekerheid een zekerheidje. 
Ik begin met deze cryptische zin omdat ik niet zeker weet of het thema van deze column op het moment 
dat dit blad bij u in de bus valt nog wel actueel is, maar ik gok van wel. Het gaat namelijk over ons zwem-
bad, het Hessenbad.
Jaren terug is het bad, onder andere samen met de Hessenhal, door de gemeente geprivatiseerd. De 
gemeente Bronckhorst stopte met beheer en dat werd overgedragen aan een stichting. Daarbij kwam 
een zak met geld om het bad tenminste vijf jaar open te houden. Dat is inmiddels zeven jaar geleden. 
Deze privatisering heeft tot veel emotie geleid, iets wat je gelijk overvalt op het moment dat je een oor te 
luister legt in de gemeenschap. Maar daar gaat deze column niet over.
Ik ben geen zwemmer. Nooit geweest ook. Ik kreeg zelfs een hekel aan zwemmen toen ik in mijn dienst-
tijd heel vroeg allemaal beekjes en rivieren mocht overzwemmen, meestal vroeg en in onguur weer. 
Maar volgens mijn kader was ‘kou een emotie en die kun je uitschakelen’. Daarom zou ik eigenlijk in 
eerste instantie niet wakker liggen als het Hessenbad in de toekomst mogelijk zijn deuren moet sluiten. 
Want ik kom er zelden. Zoals velen van u. Dus daar gaat deze column ook niet over.
Waar gaat deze column dan wel over? Over onszelf. Deze column gaat over de vraag of wij ons alles laten 
overkomen of dat we verantwoordelijkheid nemen. Accepteren we wat elders over ons wordt beslist of 
doen we dat zelf? Leggen we ons neer bij problemen of zoeken we naar kansen? Ondergaan we alles of 
sturen we ons lot? Kortom, deze column gaat over onze toekomst, met het Hessenbad als symbool.
Voor sommigen zijn onze dorpen ten dode opgeschreven. Door vergrijzing en krimp trekt de jeugd weg 
en komen er ouderen voor terug. Met alle gevolgen van dien. Als het Wassenaar van de Achterhoek 
hebben we straks mooie huizen, maar stille dorpen. Geen jeugd, geen activiteiten, geen scholen, geen 
voorzieningen. Niets. Alleen maar rust. Het sluiten van het Hessenbad past hierin. Waarom zou je jezelf 
als gemeenschap inspannen om het bad open te houden terwijl de toekomst dat niet lijkt toe te laten? 
En dus gaat de actie om het Hessenbad open te houden eigenlijk maar ten dele over het zwembad, 
maar het gaat vooral over onze gemeenschap. Als straks mogelijk het Hessenbad sluit, wordt er weer een 
steen uit onze muur getrokken. En als we dat laten gebeuren, volgt over een aantal jaren de tennisver-
eniging, de Hessenhal, een basisschool, zorgvoorzieningen en uiteindelijk ook HC ’03. Nog meer stenen 
uit de muur totdat die omvalt. Tot we het Wassenaar van de Achterhoek worden. Mooi, maar zielloos. 
Levenloos. 
Daarom ben ik zo gepassioneerd om het Hessenbad open te houden. Het is niet alleen een mooi bad, 
waarin we gelukkig deze winter nog belangrijk in investeren ook, maar het is ook een symbool voor 
onze toekomst. Het is niet zo maar een zwembad, maar het is ons zwembad. En dat gaan we behouden. 
Als daarom straks bij u mensen aan de deur staan en u vragen lid te worden van de vereniging die het 
zwembad gaat beleven, twijfel dan niet en word lid. Het is niet alleen een koopje, maar het is vooral een 
gebaar naar de toekomst en allen die daarbij betrokken zijn. Wij bepalen zelf onze toekomst en nemen 
daarvoor onze verantwoordelijkheid. Voor onszelf, voor onze kinderen en onze kleinkinderen. 

Leggen we 
ons neer bij 
problemen of 
zoeken we naar 
kansen?

Foto: Wim van Hof
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is een zekerheidje
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13 mei 1940:
De dag waarop huis-
arts Belinfante uit 
Keppel het opgeeft

Tekst en research: Karl Lusink en Henk ten Zijthoff
Foto’s en documentatie: Karl Lusink, Joods Historisch Museum/Ian Lisser, Rinus G.M. Rabeling

Op vrijdag 10 mei 1940 wordt Nederland onder de voet gelopen door het Duitse leger. De 
bevolking is geschokt: de Nederlandse neutraliteit is voor het eerst sinds 1815 geschonden 
door de agressieve macht van de nazi’s. Er is in die dagen van verwarring een groot aantal 
mensen dat geen enkel vertrouwen meer heeft in een toekomst onder het naziregime. Zij 
besluiten om een einde te maken aan hun leven. Onder hen bekende Nederlanders als 
de journalist en auteur Menno ter Braak, mensen uit het bedrijfsleven, wetenschappers, 
intellectuelen. In totaal 388 mensen waarvan 201 mensen met een Joodse achtergrond. Ook 
de Keppelse huisarts Bob (Robert Paul) Belinfante (35) en zijn zwangere echtgenote Marianne 
Belinfante-Lisser (38) proberen in de nacht van zondag 12 op maandag 13 mei 1940 een 
einde aan hun leven te maken. Na jarenlang onderzoek is het Karl Lusink en Henk ten Zijthoff 
gelukt om stukje bij beetje te achterhalen wat vooraf ging en wat er daarna gebeurde.

Bob (Robert Paul) Belinfante wordt in 1905 geboren in 
Amsterdam. Zijn vader is joods, zijn moeder niet. Het is een 
geseculariseerd gezin. Dat betekent dat het niet gebonden is 
aan godsdienstige banden of tradities. Vader Ary Belinfante 
is musicus en het gezin bestaat naast vader en moeder uit 
zeer getalenteerde kinderen: de dochters Renée en Frieda 
en zoon Bob. Vader Ary overlijdt op 55-jarige leeftijd in 1924. 
En er is nog een dochter: Dorothea (Dolly). Dolly overlijdt op 
zestienjarige leeftijd. 
Bob studeert geneeskunde in Amsterdam en als hij in mei 
1931 bevorderd wordt tot arts, gaat hij op zoek naar een 
praktijk. In Laag-Keppel is dokter Bosch actief als huisarts. 
Tijdens zijn studie had Bob dokter Bosch al een keer vervan-
gen. Bosch komt dan met een aanbod. Als Bob een jaar lang 
komt werken in de praktijk in Laag-Keppel tegen kost en 
inwoning en Bosch is na dat jaar tevreden over hem, dan mag 
jonge kostganger Bob de praktijk en de bijhorende apotheek 
overnemen. Een jaar voor zijn afscheid overlijdt dokter Bosch 
(69) echter plotseling op 11 januari 1933. Bob Belinfante krijgt 
dan de kans om de Keppelse praktijk over te nemen en hij 
grijpt die kans met beide handen aan. In januari 1933 begint 
Bob zelfstandig de praktijk in het huis van dokter Bosch aan 
de Rijksweg: toen op huisnummer B-58.
Bob Belinfante huwt op 20 januari 1934 met zijn verloofde 
Marianne (Nan) Lisser in Bloemendaal en het jonge stel ves-
tigt zich aan de huidige Rijksweg 100 in Laag-Keppel, destijds 
huisnummer B-42b.
Nan Lisser is een dochter van Hartog Lisser en Abigaël 
Benjamins. Het echtpaar krijgt drie kinderen: Samuel (1899), 
Marianne (1902) en Henriëtte (1905). Nan’s moeder overlijdt 
in juni 1931. Haar vader Hartog hertrouwt op 24 september 
1931 met Jacoba Dekker.

Europa na 1933
In 1933 komt Hitler aan de macht in Duitsland. Al snel blijkt 
dat het in Duitsland met Hitlers politieke tegenstanders de 
foute kant op gaat. Ze belanden in concentratiekampen en 
velen overleven die opsluiting niet. Ook tegen het Joodse 
deel van de bevolking worden absurde maatregelen op basis 
van rassenwetgeving genomen. Velen ontvluchten Duitsland 
en als in 1938 de Kristallnacht plaatsvindt, is het zeker voor 
Nederlanders die de ontwikkelingen in Duitsland kritisch 
volgen, duidelijk dat het nieuwe regime bij de oosterburen 
zeer weinig goeds in de zin heeft. In 1939 volgt de aanval op 
Polen. Noorwegen en Denemarken volgen in april 1940. In 
Nederland bestaat grote zorg vanwege de oorlogsdreiging. 
Nederland is altijd een neutraal land geweest maar de vraag 
is of dat zo blijft. De Nederlandse krijgsmacht is sinds 1939 
gemobiliseerd. Samuel Lisser, de broer van Marianne Belin-
fante, is militair bij de genie. In de periode van de mobilisatie 
is hij een tijd in Laag-Keppel gedetacheerd. 

Vrijdag 10 mei 1940
In twee bekende dagboeken wordt beschreven hoe het er 
in Hummelo en Keppel in mei 1940 aan toe gaat. De Amster-
damse sergeant Van der Zwaan noteert zijn ervaringen in 
Hummelo zorgvuldig in zijn dagboek. Het Nederlandse leger 
wordt in de Achterhoek binnen een paar uur overlopen door 
de Duitse Wehrmacht en de SS. Het kleine overgebleven de-
tachement Nederlandse militairen in Hummelo wikt en weegt 

tijdens de enkele uren waarin de Nederlandse bevelstructuur 
is weggevallen en de Duitsers nog geen gelegenheid hebben 
gehad om krijgsgevangenen af te voeren. Wat te doen? Laat 
je je in de loop van de dag krijgsgevangen maken of ga je er 
in burger vandoor nu het nog kan. Met ervan doorgaan loop 
je het risico dat je doodgeschoten wordt. Ze besluiten om op 
hun post te blijven en worden later op de dag krijgsgevangen 
gemaakt. Van der Zwaan belandt uiteindelijk in het Poolse 
gevangenkamp Stargard. Mevrouw Westerbeek van Eerten is 
de echtgenote van de Hummelose huisarts: ook zij noteert de 
gebeurtenissen gedetailleerd in haar dagboek.

Laag-Keppel, zaterdag 11 en zondag 12 mei 1940 
Bob en Marianne Belinfante moeten op 10 mei met ont-
zetting de gebeurtenissen hebben gevolgd. Marianne is 
weliswaar zwanger maar de Duitse inval verlegt het perspec-
tief voor een jong gezin met joodse roots voor de goede ver-
staander naar een uiterst zwart scenario. En Bob is een goede 
verstaander. Hij en zijn zussen Frieda en Renée zijn weliswaar 
half-joods maar omdat Bob gehuwd is met de joodse Marian-
ne is hij volgens de Neurenbergse rassenwetgeving volledig 
Joods. Op 11 mei heeft Bob ’s avonds nog even contact met 
zijn buurman, ingenieur Harry Ernst Deleth. Daarbij valt het 
Ernst Deleth op dat Bob erg pessimistisch is. Waarschijnlijk 
nemen Bob en Marianne op zondag 12 mei definitief het be-
sluit om samen uit het leven te stappen. Bob schrijft op deze 
zondag drie ontroerende afscheidsbrieven: eentje aan zijn 
moeder in Amsterdam, eentje aan de patiënten in zijn praktijk 
en eentje aan Harry Ernst Deleth en zijn vrouw.

Robert Paul Belinfante en zijn vrouw Marianne Belinfante-Lisser, circa 1935, vakantie

Bob Belinfante op de fiets op weg naar zijn patiënten
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Laag-Keppel, maandag 13 mei 1940
Vroeg in de morgen neemt buurman Ernst Deleth contact op 
met burgemeester Cordes van de gemeente Hummelo en 
Keppel. De Belinfantes doen de deur niet open, ook niet na 
herhaaldelijk bellen en Ernst Deleth maakt zich zorgen. Cor-
des komt meteen in actie: hij alarmeert huisarts Westerbeek 
van Eerten in Hummelo en trommelt veldwachter P. van Dalen 
op om te assisteren. Er wordt een ladder gehaald en een ruit 
van de slaapkamer wordt ingeslagen. Westerbeek van Eerten 
is de eerste die de slaapkamer van zijn collega binnenkomt. 
Hij constateert direct dat het echtpaar een poging tot zelf-
doding heeft gedaan. Het ziet er absoluut niet goed uit, maar 
de huisarts merkt dat Bob en Marianne nog niet dood zijn. In 
de praktijkruimte ziet hij dat er morfi ne en een wit poeder is 
gebruikt. Bob heeft een injectiespuit van 20 cc gebruikt voor 
een onderhuidse injectie. Westerbeek van Eerten ziet ook 
drie afscheidsbrieven liggen. Hij geeft eerst Marianne een 
cardiazolinjectie. Bob is er echter een stuk slechter aan toe. 
Westerbeek van Eerten dient zijn collega zuurstof toe en geeft 
ook hem een cardiazolinjectie en hij laat het echtpaar met de 
grootste spoed naar het Algemene Ziekenhuis in Doetinchem 
brengen. Voor Bob is het te laat en zonder bij kennis te zijn 
gekomen, overlijdt hij volgens de overlijdensakte
’s middags rond 12.00 uur in het ziekenhuis. Rond dezelfde 
tijd komt Marianne weer bij in haar ziekenhuisbed. Mevrouw 
Westerbeek van Eerten noteert in haar dagboek nauwkeurig 
wat er is gebeurd. Dat veldwachter Van Dalen zich met een 
slagaderlijke bloeding ernstig verwondde aan een glasscherf 
en ook dringend medische zorg nodig had. In de kroniek over 

de oorlogsdagen in Hummelo en Keppel (Er op of Er Onder) 
stopt hier het verhaal over het echtpaar Belinfante-Lisser. Voor 
Karl Lusink en Henk ten Zijthoff  een uitdaging om na te gaan 
wat er daarna gebeurde. Want op het kerkhof in Hoog-Keppel 
staan twee grafstenen naast elkaar: een grafsteen op het graf 
van Bob en een grafsteen op het graf van Marianne. En op de 
graven liggen naar Joodse traditie soms ook steentjes: er is 
bezoek geweest. Deze zoektocht gaat jarenlang duren.

Marianne (Nan) Belinfante-Lisser: alleen verder
Hoe voelt een echtgenote zich bij het ontwaken na een geza-
menlijke poging om uit het leven te stappen? We zullen het 
nooit weten. Mevrouw Westerbeek van Eerten noteert in haar 
dagboek: ‘arme, arme Nan…’ Ook na 78 jaar is haar notitie 
aangrijpend.

De afscheidsbrief van dokter Belinfante aan zijn patiënten.

Graf Bob en Marianne Belinfante op de begraafplaats in Hoog-Keppel.
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Investeren in een actieve levensstijl 
loont!
Uit onderzoek in 2014 is gebleken dat het 
percentage volwassenen met overgewicht in 
de gemeente Bronckhorst hoger is dan het 
landelijk gemiddelde, namelijk 53,3% tegen-
over 48,3%. Overgewicht verhoogt het risico 
op tal van gezondheidsproblemen; diabetes, 
hart- en vaatziekten en vormen van kanker. 
De gemeente Bronckhorst wil een gezonde 
leefstijl bij haar inwoners stimuleren en 
is daarom gestart met het project Lekker 
Bezig! Hier zijn ook werkgevers bij betrok-
ken. Een groot aantal werkgevers denkt 
positief over gezondheids-
bevordering op de werkplek. 
Gemeente en werkgevers 
hebben een gemeenschap-
pelijk doel: beiden willen 
werken aan een gezonde 
leefstijl van werknemers. 

Op zondag 10 juni is er weer een Keppelrun. De nieuwe organisatie, onder auspiciën van 
voetbalvereniging HC’03, is met veel enthousiasme begonnen aan de voorbereidingen van 
een professioneel hardloopevenement voor jong en oud. Net als voorgaande jaren staat 
deze elfde Keppelrun in het teken van sportiviteit en gezelligheid. Lopers kunnen deelne-
men aan 1, 5 of 10 kilometer en rennen door een fraai stukje Achterhoek, met start en fi nish 
in het dorp Hoog-Keppel.

De deelnemers rennen door het fraaie decor van een typisch 
Achterhoeks coulissenlandschap en door twee dorpskernen. 
De route geeft spannende doorkijkjes waar boerderijen, bos, 
weilanden en akkers elkaar afwisselen. Het parcours heeft 
bewezen dat snelle tijden mogelijk zijn. De Keppelrun staat 
bekend om de gemoedelijke sfeer. Betrokken sponsors, 
enthousiaste vrijwilligers en plaatselijke muzikanten zorgen 
samen met de organisatie voetbalvereniging HC’03 voor een 
perfect hardloopevenement.

Fit door hardlopen 
De Keppelrun wil naast de organisatie van een gezellige 
hardloopwedstrijd ook bijdragen aan een gezonde leefstijl. 
Daarom stimuleert de Keppelrun mensen om in beweging 
te zijn dan wel te komen. Basisscholen in de gemeente 
Bronckhorst worden bezocht om de jeugd te informeren 

over de Keppelrun. Kinderen worden enthousiast gemaakt 
om te gaan bewegen en mee te doen aan de jeugdloop. Ze 
kunnen meedoen aan een looptraining die in samenwerking 
met leerlingen van het Graafschap College wordt gegeven 
om iedereen klaar te stomen voor de 1 kilometer. Enkele 
sponsoren van de Keppelrun bieden hun medewerkers de 
gelegenheid deel te nemen aan de Keppelrun, individueel 
of in teamverband. Deze bedrijven zien het belang van 
een gezonde leefstijl van medewerkers die door gezonde 
voeding en meer bewegen beter in hun vel zitten en beter 
presteren, en willen dit stimuleren. Samen sporten is daarvan 
een onderdeel. 

KEPPELRUN

advertorial

ZONDAG 10 JUNI 2018 Natuurlijk
de mooiste!

“Doe mee aan dit sportieve en 
gezellige hardloopevenement!”

info@keppelrun.nl  |  www.keppelrun.nl
Volg Keppelrun op Facebook en Twitter

Starttijden en sponsoren:
10.30 uur: 5 km-loop 
11.15 uur: Coffee Fresh Westhoff 10 km-loop  
12.30 uur: Aviko-jeugdloop

Hoofdsponsoren: (jeugdloop) (10 km)

Overige sponsoren:
Slaapspecialist BV Drempt Rensa Bouwmarkt De Tolbrug
Timmer- en aannemersbedrijf De Vries Garvo BV Drempt Opmerkers
Beekman Hartman Makelaars Doetinchem 3dprintingachterhoek.nl  Run2Day
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De emotie van Nan kunnen we niet beschrijven. We laten dit 
deel van de geschiedenis over aan het inlevingsvermogen 
van u als lezer. Wel kunnen wij na jarenlang onderzoek het 
spoor van Nan volgen vanaf mei 1940 tot haar overlijden 
in 1944. De eerste dagen na ontslag uit het ziekenhuis in 
Doetinchem wordt Nan opgevangen door het echtpaar Ernst 
Deleth in Laag-Keppel. Bob is begraven op het kerkhof in 
Hoog-Keppel. Nan verlaat Laag-Keppel voorgoed: ze keert 
er niet meer terug. Eerst trekt zij in bij haar schoonmoeder 
Georgina Belinfante-Hesse in de Jacob Obrechtstraat in 
Amsterdam. Begin december 1940 wordt zij opgenomen in 
het Prinsengrachtziekenhuis en bevalt daar op 6 december 
van een dochtertje. Hoeveel verdriet kan een mens verdra-
gen? Deze vraag komt op als blijkt dat het meisje levenloos 
ter wereld komt. In een bron wordt opgemerkt dat het meisje 
als gevolg van ondergewicht haar vroeggeboorte niet zou 
hebben overleefd. Of dat werkelijk het geval is geweest? 
Het kindje was zeker 8 maanden oud en dat is niet extreem 
prematuur. 
Nan verhuist na de bevalling van Amsterdam naar Huizen in 
Noord-Holland. Ze is daar geboren en kent de streek goed. 
Ze woont boven de praktijkruimte van een huisarts aan de 
Naarderstraat (en ook aan het Eikenlaantje 25). Nan werkt 
voor de Joodse Raad als secretaresse. In die periode hoeft 
zij nog niet te vrezen voor directe deportatie omdat ze een 
‘Sperre’ heeft en daardoor vooralsnog vrijgesteld is van trans-
port naar Westerbork. Maar als dat moment uiteindelijk toch 
dichterbij komt, wordt het zaak om maatregelen te nemen. 
Nan duikt onder in Friesland. Bij de weduwe Nooitgedagt-
Wiersma aan de Galamagracht in IJlst. 

IJlst, december 1943
In december 1943 gaat het niet goed met Nan. Wat er precies 
aan de hand is, weten we niet. Maar wel is bekend dat op 
Eerste Kerstdag 1943 via het verzet een beroep wordt gedaan 
op zenuwarts Nico Verweij in Leeuwarden om medische zorg 
te verlenen aan Marianne. Hij bezoekt haar in IJlst. Of het ging 
om een hersenbloeding of een nieuwe poging om uit het 
leven te stappen: we kunnen er slechts naar gissen. Maar Nan 
overleeft het niet. Zij overlijdt in IJlst op 10 januari 1944, 41 
jaar oud. 
De mensen van het Friese Verzet moeten een list verzinnen 
om Nan clandestien te begraven. Ze gebruiken een sjoelbak 
om haar te vervoeren naar de boerderij van Marten de Jong 
aan de Blakendalwei in Scharnegoutum, iets ten noorden van 
Sneek. Daar wordt zij begraven in een anoniem graf. Op het 
erf van Marten de Jong liggen nog twee mensen clandestien 
begraven.

Hoog-Keppel, 1946
De oorlog is voorbij en in Nederland komt het normale 
leven weer op gang. In april 1946 wordt het lichaam van Nan 
opgegraven en van Scharnegoutum overgebracht naar Hoog-
Keppel. Nan Belinfante-Lisser wordt naast haar echtgenoot 
begraven. Het zijn een paar droge zinnen die deze gebeur-
tenis weergeven. Het kostte Karl Lusink jaren van studie en 
navraag om de levensloop en het einde van Nan op een rij 
te krijgen. En er ontbrak nog een laatste schakel: wie zorgde 
ervoor dat Nan werd herbegraven in Hoog-Keppel? Ook hier 
lukt het om uitsluitsel te krijgen via een van oorsprong Laag-
Keppelse bron. 
Eind februari 2017 spreken Henk ten Zijthoff  en Karl Lusink bij 
De Gouden Karper met Trudy Asscher-Jacobs. Trudy is gebo-
ren in Laag-Keppel en is de dochter van slager Jacobs in de 
Dorpsstraat. Vader en moeder Jacobs worden in de Tweede 
Wereldoorlog vermoord door de nazi’s. Hun jonge kinderen 
Joop en Trudy overleven via de door het verzet geregelde 
onderduik. Na afl oop van de oorlog zijn Joop en Trudy wees-
kinderen. Trudy gaat naar school in Laren in Noord-Holland 
en ontmoet daar Ineke Bakker: zij worden innige schoolvrien-
dinnen. Maar zij verliezen elkaar uit het oog. Trudy vertrekt 
voorgoed naar Israël en bouwt daar een bestaan op met haar 
echtgenoot. Maar Trudy blijkt het antwoord te weten op de 
vraag die Karl en Henk in de Joodse gemeenschap hebben 
neergelegd: is bekend wie de herbegrafenis van Marianne 
Belinfante-Lisser regelde? Het register van de begraafplaats in 
Keppel geeft geen uitsluitsel. Eind 2016 komt bij Ten Zijthoff  
een mailbericht uit Israël binnen van Trudy Asscher-Jacobs. 
Zij heeft via het internet contact gelegd met haar vroegere 
schoolvriendinnetje Ineke Bakker. Ze hebben zo’n 65 jaar 
niets meer van elkaar vernomen. Trudy ontdekt dat de vader 
van Ineke Bakker familie is van Marianne Lisser. Hij heet 
Arthur Bakker en hij is een volle neef van Marianne Lisser. 
Hij was  adjunct-directeur van margarinefabriek De Valk in 
Weesp. Bij navraag van Trudy blijkt hij degene te zijn die de 
herbegrafenis regelde. Voor Ineke Bakker is Marianne Lisser 
bekend als tante Nan. 
Trudy komt begin 2017 op familiebezoek in Nederland en 
brengt bovendien een bezoek aan jeugdvriendin Ineke Bak-
ker. Ze wil haar ontdekking graag delen met de Achterhoekse 
jongens Karl en Henk en komt daarvoor naar Hummelo. Trudy 

zegt: ‘Als ik in Nederland op bezoek ben, slaap ik altijd een 
nacht in De Gouden Karper. Altijd één nacht terug naar de 
omgeving waar ik ben geboren en mijn kindertijd doorbracht 
met mijn vriendinnetjes.’

Het verhaal ten einde? 
Hiermee lijkt de geschiedenis afgerond, maar niets is minder 
waar. Karl leverde veel van zijn materiaal aan voor schrijfster 
Toni Boumans. Zij schrijft in 2016 een boek over Frieda, de 
zus van Bob Belinfante met de titel ‘Een schitterend vergeten 
leven’. Frieda is zo gegrepen door de dood van haar broer Bob 
in Laag-Keppel dat zij besluit om terug te vechten. Ze wordt 
betrokken bij het verzetswerk in de Groep 2000, vervalst 
identiteitspapieren en is een van de bedenksters van de 
roemruchte overval op het Amsterdamse bevolkingsregister. 
Groep 2000 wordt vrijwel volledig opgerold en slechts en-
kelen overleven de oorlog. Onder de overlevenden is Willem 
Sandberg, de latere directeur van het Stedelijk Museum in 
Amsterdam. 

In 2017 verschijnt het boek ‘Mij krijgen ze niet levend’ van 
Lucas Ligtenberg. Het boek gaat over de golf van zelfdodin-
gen in mei 1940. Uit het onderzoek van Ligtenberg blijkt nog 
een bizarre link naar Laag-Keppel. Ligtenberg schrijft over de 
succesvolle Joodse ondernemer Louis Fles uit Amsterdam. 
Fles kent als internationaal opererend zakenman het vooroor-
logse Europa op zijn duimpje en weet precies wat er in het 
Derde Rijk en de inmiddels bezette gebieden aan de hand 
is. Hij heeft een dochter: Clara. Clara is gehuwd met een arts: 
Jan Berman. Jan Berman vertrekt na het overlijden van Bob 
Belinfante naar Laag-Keppel om de praktijk waar te nemen. 
Zijn gezin blijft in Amsterdam. Eind mei 1940 reist Louis Fles 
in wanhoop naar zijn schoonzoon Jan in Laag-Keppel. Op 
de één of andere manier weet hij zich vermoedelijk toegang 
te verschaff en tot de morfi nevoorraad in de doktersprak-
tijk. Fles reist na het bezoek aan zijn schoonzoon Jan terug 
naar Amsterdam. Op 24 mei 1940 overlijdt Louis Fles in de 
Valeriuskliniek in Amsterdam aan vergiftigingsverschijnselen 
door een overdosis morfi ne. Die is naar alle waarschijnlijkheid 
afkomstig uit de dokterspraktijk in Laag-Keppel.
In het najaar van 2017 is er nog een verrassend bericht van 
een mevrouw uit Heelsum. Haar overleden moeder was in 
haar jonge jaren apothekersassistente bij Bob Belinfante in 
Laag-Keppel. Toen Marianne in mei 1940 vertrok uit Laag-
Keppel om daar niet meer terug te keren, gaf zij een ring 
aan de assistente. Plus enkele sierborden en nog een aantal 
voorwerpen uit de boedel. Nan zei erbij dat de assistente de 
spullen goed zou kunnen gebruiken als zij op een dag zou 
trouwen. De Heelsumse wilde deze aandenkens van Nan 
teruggeven aan de familie. En dat is gelukt. Ze zijn nu in
Australië: down under bij Ian Lisser, de kleinzoon van
Marianne’s broer. De broer die als genist tijdens de mobili-
satie onder meer in Laag-Keppel was gelegerd. 

Epiloog
In Amsterdam groeien begin 1900 drie zeer getalenteerde 
kinderen op. Bob studeert cum laude af als arts. Zus Frieda is 
het muzikale talent en wordt cellospeelster en verzetsstrijd-
ster. Later volgt zij haar hart door de keuze voor het dirigent-
schap: zij is de eerste vrouwelijke dirigente in Nederland, 

maar vertrekt na alle ellende in Nederland en Europa al vrij 
snel na afl oop van de Tweede Wereldoorlog naar de Verenig-
de Staten. Zus Renée is vertaalster en schrijfster. Zij vertaalt 
onder andere het boek ‘Keetje Tippel’ van Neel Doff  uit het 
Frans. Dat boek wordt in 1975 zeer succesvol verfi lmd door 
Paul Verhoeven met Rutger Hauer en Monique van de Ven in 
de hoofdrollen. 
Met de naaste familie van Nan loopt het heel slecht af. Nan’s 
vader, stiefmoeder, broer en zus worden allen door de nazi’s 
vermoord.
Gebeurd is gebeurd en niet terug te draaien. De keuze van 
Bob en Nan Belinfante om de strijd op te geven is zeer zeker 
verklaarbaar. Bob schrijft aan zijn naasten dat hij zijn lot 
liever zelf in de hand houdt dan de Gestapo daarover te laten 
gaan. Zijn hoop op een betere wereld is in ieder geval voor 
onze dreven in de Achterhoek zeer zeker uitgekomen. In de 
komende tijd van herinnering aan en herdenking van de 
bittere meidagen van 1940 is het goed om stil te staan bij wat 
deze prachtige mensen is overkomen door een democratisch 
gekozen oorlogszuchtig en misdadig regime dat rassenhaat 
tot norm verhief.

Bronnen:
Onderzoeksmateriaal van Karl Lusink 
Artikel in de Leeuwarder Courant van 12 mei 2009 (met als kop: 
Dode Jodin 2) 
Artikel in de Leeuwarder Courant van 4 mei 2009 (met als kop: 
Overleden onderduikster werd vervoerd op sjoelbak)
Het dagboek van sergeant Van der Zwaan
Het dagboek van mevrouw Westerbeek van Eerten-Faure
Toni Boumans: Een schitterend vergeten leven, de eeuw van 
Frieda Belinfante
Lucas Ligtenberg: Mij krijgen ze niet levend

Bob en Marianne Belinfante, trouwfoto 20 januari 1934
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deel van de geschiedenis over aan het inlevingsvermogen 
van u als lezer. Wel kunnen wij na jarenlang onderzoek het 
spoor van Nan volgen vanaf mei 1940 tot haar overlijden 
in 1944. De eerste dagen na ontslag uit het ziekenhuis in 
Doetinchem wordt Nan opgevangen door het echtpaar Ernst 
Deleth in Laag-Keppel. Bob is begraven op het kerkhof in 
Hoog-Keppel. Nan verlaat Laag-Keppel voorgoed: ze keert 
er niet meer terug. Eerst trekt zij in bij haar schoonmoeder 
Georgina Belinfante-Hesse in de Jacob Obrechtstraat in 
Amsterdam. Begin december 1940 wordt zij opgenomen in 
het Prinsengrachtziekenhuis en bevalt daar op 6 december 
van een dochtertje. Hoeveel verdriet kan een mens verdra-
gen? Deze vraag komt op als blijkt dat het meisje levenloos 
ter wereld komt. In een bron wordt opgemerkt dat het meisje 
als gevolg van ondergewicht haar vroeggeboorte niet zou 
hebben overleefd. Of dat werkelijk het geval is geweest? 
Het kindje was zeker 8 maanden oud en dat is niet extreem 
prematuur. 
Nan verhuist na de bevalling van Amsterdam naar Huizen in 
Noord-Holland. Ze is daar geboren en kent de streek goed. 
Ze woont boven de praktijkruimte van een huisarts aan de 
Naarderstraat (en ook aan het Eikenlaantje 25). Nan werkt 
voor de Joodse Raad als secretaresse. In die periode hoeft 
zij nog niet te vrezen voor directe deportatie omdat ze een 
‘Sperre’ heeft en daardoor vooralsnog vrijgesteld is van trans-
port naar Westerbork. Maar als dat moment uiteindelijk toch 
dichterbij komt, wordt het zaak om maatregelen te nemen. 
Nan duikt onder in Friesland. Bij de weduwe Nooitgedagt-
Wiersma aan de Galamagracht in IJlst. 

IJlst, december 1943
In december 1943 gaat het niet goed met Nan. Wat er precies 
aan de hand is, weten we niet. Maar wel is bekend dat op 
Eerste Kerstdag 1943 via het verzet een beroep wordt gedaan 
op zenuwarts Nico Verweij in Leeuwarden om medische zorg 
te verlenen aan Marianne. Hij bezoekt haar in IJlst. Of het ging 
om een hersenbloeding of een nieuwe poging om uit het 
leven te stappen: we kunnen er slechts naar gissen. Maar Nan 
overleeft het niet. Zij overlijdt in IJlst op 10 januari 1944, 41 
jaar oud. 
De mensen van het Friese Verzet moeten een list verzinnen 
om Nan clandestien te begraven. Ze gebruiken een sjoelbak 
om haar te vervoeren naar de boerderij van Marten de Jong 
aan de Blakendalwei in Scharnegoutum, iets ten noorden van 
Sneek. Daar wordt zij begraven in een anoniem graf. Op het 
erf van Marten de Jong liggen nog twee mensen clandestien 
begraven.

Hoog-Keppel, 1946
De oorlog is voorbij en in Nederland komt het normale 
leven weer op gang. In april 1946 wordt het lichaam van Nan 
opgegraven en van Scharnegoutum overgebracht naar Hoog-
Keppel. Nan Belinfante-Lisser wordt naast haar echtgenoot 
begraven. Het zijn een paar droge zinnen die deze gebeur-
tenis weergeven. Het kostte Karl Lusink jaren van studie en 
navraag om de levensloop en het einde van Nan op een rij 
te krijgen. En er ontbrak nog een laatste schakel: wie zorgde 
ervoor dat Nan werd herbegraven in Hoog-Keppel? Ook hier 
lukt het om uitsluitsel te krijgen via een van oorsprong Laag-
Keppelse bron. 
Eind februari 2017 spreken Henk ten Zijthoff  en Karl Lusink bij 
De Gouden Karper met Trudy Asscher-Jacobs. Trudy is gebo-
ren in Laag-Keppel en is de dochter van slager Jacobs in de 
Dorpsstraat. Vader en moeder Jacobs worden in de Tweede 
Wereldoorlog vermoord door de nazi’s. Hun jonge kinderen 
Joop en Trudy overleven via de door het verzet geregelde 
onderduik. Na afl oop van de oorlog zijn Joop en Trudy wees-
kinderen. Trudy gaat naar school in Laren in Noord-Holland 
en ontmoet daar Ineke Bakker: zij worden innige schoolvrien-
dinnen. Maar zij verliezen elkaar uit het oog. Trudy vertrekt 
voorgoed naar Israël en bouwt daar een bestaan op met haar 
echtgenoot. Maar Trudy blijkt het antwoord te weten op de 
vraag die Karl en Henk in de Joodse gemeenschap hebben 
neergelegd: is bekend wie de herbegrafenis van Marianne 
Belinfante-Lisser regelde? Het register van de begraafplaats in 
Keppel geeft geen uitsluitsel. Eind 2016 komt bij Ten Zijthoff  
een mailbericht uit Israël binnen van Trudy Asscher-Jacobs. 
Zij heeft via het internet contact gelegd met haar vroegere 
schoolvriendinnetje Ineke Bakker. Ze hebben zo’n 65 jaar 
niets meer van elkaar vernomen. Trudy ontdekt dat de vader 
van Ineke Bakker familie is van Marianne Lisser. Hij heet 
Arthur Bakker en hij is een volle neef van Marianne Lisser. 
Hij was  adjunct-directeur van margarinefabriek De Valk in 
Weesp. Bij navraag van Trudy blijkt hij degene te zijn die de 
herbegrafenis regelde. Voor Ineke Bakker is Marianne Lisser 
bekend als tante Nan. 
Trudy komt begin 2017 op familiebezoek in Nederland en 
brengt bovendien een bezoek aan jeugdvriendin Ineke Bak-
ker. Ze wil haar ontdekking graag delen met de Achterhoekse 
jongens Karl en Henk en komt daarvoor naar Hummelo. Trudy 

zegt: ‘Als ik in Nederland op bezoek ben, slaap ik altijd een 
nacht in De Gouden Karper. Altijd één nacht terug naar de 
omgeving waar ik ben geboren en mijn kindertijd doorbracht 
met mijn vriendinnetjes.’

Het verhaal ten einde? 
Hiermee lijkt de geschiedenis afgerond, maar niets is minder 
waar. Karl leverde veel van zijn materiaal aan voor schrijfster 
Toni Boumans. Zij schrijft in 2016 een boek over Frieda, de 
zus van Bob Belinfante met de titel ‘Een schitterend vergeten 
leven’. Frieda is zo gegrepen door de dood van haar broer Bob 
in Laag-Keppel dat zij besluit om terug te vechten. Ze wordt 
betrokken bij het verzetswerk in de Groep 2000, vervalst 
identiteitspapieren en is een van de bedenksters van de 
roemruchte overval op het Amsterdamse bevolkingsregister. 
Groep 2000 wordt vrijwel volledig opgerold en slechts en-
kelen overleven de oorlog. Onder de overlevenden is Willem 
Sandberg, de latere directeur van het Stedelijk Museum in 
Amsterdam. 

In 2017 verschijnt het boek ‘Mij krijgen ze niet levend’ van 
Lucas Ligtenberg. Het boek gaat over de golf van zelfdodin-
gen in mei 1940. Uit het onderzoek van Ligtenberg blijkt nog 
een bizarre link naar Laag-Keppel. Ligtenberg schrijft over de 
succesvolle Joodse ondernemer Louis Fles uit Amsterdam. 
Fles kent als internationaal opererend zakenman het vooroor-
logse Europa op zijn duimpje en weet precies wat er in het 
Derde Rijk en de inmiddels bezette gebieden aan de hand 
is. Hij heeft een dochter: Clara. Clara is gehuwd met een arts: 
Jan Berman. Jan Berman vertrekt na het overlijden van Bob 
Belinfante naar Laag-Keppel om de praktijk waar te nemen. 
Zijn gezin blijft in Amsterdam. Eind mei 1940 reist Louis Fles 
in wanhoop naar zijn schoonzoon Jan in Laag-Keppel. Op 
de één of andere manier weet hij zich vermoedelijk toegang 
te verschaff en tot de morfi nevoorraad in de doktersprak-
tijk. Fles reist na het bezoek aan zijn schoonzoon Jan terug 
naar Amsterdam. Op 24 mei 1940 overlijdt Louis Fles in de 
Valeriuskliniek in Amsterdam aan vergiftigingsverschijnselen 
door een overdosis morfi ne. Die is naar alle waarschijnlijkheid 
afkomstig uit de dokterspraktijk in Laag-Keppel.
In het najaar van 2017 is er nog een verrassend bericht van 
een mevrouw uit Heelsum. Haar overleden moeder was in 
haar jonge jaren apothekersassistente bij Bob Belinfante in 
Laag-Keppel. Toen Marianne in mei 1940 vertrok uit Laag-
Keppel om daar niet meer terug te keren, gaf zij een ring 
aan de assistente. Plus enkele sierborden en nog een aantal 
voorwerpen uit de boedel. Nan zei erbij dat de assistente de 
spullen goed zou kunnen gebruiken als zij op een dag zou 
trouwen. De Heelsumse wilde deze aandenkens van Nan 
teruggeven aan de familie. En dat is gelukt. Ze zijn nu in
Australië: down under bij Ian Lisser, de kleinzoon van
Marianne’s broer. De broer die als genist tijdens de mobili-
satie onder meer in Laag-Keppel was gelegerd. 

Epiloog
In Amsterdam groeien begin 1900 drie zeer getalenteerde 
kinderen op. Bob studeert cum laude af als arts. Zus Frieda is 
het muzikale talent en wordt cellospeelster en verzetsstrijd-
ster. Later volgt zij haar hart door de keuze voor het dirigent-
schap: zij is de eerste vrouwelijke dirigente in Nederland, 

maar vertrekt na alle ellende in Nederland en Europa al vrij 
snel na afl oop van de Tweede Wereldoorlog naar de Verenig-
de Staten. Zus Renée is vertaalster en schrijfster. Zij vertaalt 
onder andere het boek ‘Keetje Tippel’ van Neel Doff  uit het 
Frans. Dat boek wordt in 1975 zeer succesvol verfi lmd door 
Paul Verhoeven met Rutger Hauer en Monique van de Ven in 
de hoofdrollen. 
Met de naaste familie van Nan loopt het heel slecht af. Nan’s 
vader, stiefmoeder, broer en zus worden allen door de nazi’s 
vermoord.
Gebeurd is gebeurd en niet terug te draaien. De keuze van 
Bob en Nan Belinfante om de strijd op te geven is zeer zeker 
verklaarbaar. Bob schrijft aan zijn naasten dat hij zijn lot 
liever zelf in de hand houdt dan de Gestapo daarover te laten 
gaan. Zijn hoop op een betere wereld is in ieder geval voor 
onze dreven in de Achterhoek zeer zeker uitgekomen. In de 
komende tijd van herinnering aan en herdenking van de 
bittere meidagen van 1940 is het goed om stil te staan bij wat 
deze prachtige mensen is overkomen door een democratisch 
gekozen oorlogszuchtig en misdadig regime dat rassenhaat 
tot norm verhief.

Bronnen:
Onderzoeksmateriaal van Karl Lusink 
Artikel in de Leeuwarder Courant van 12 mei 2009 (met als kop: 
Dode Jodin 2) 
Artikel in de Leeuwarder Courant van 4 mei 2009 (met als kop: 
Overleden onderduikster werd vervoerd op sjoelbak)
Het dagboek van sergeant Van der Zwaan
Het dagboek van mevrouw Westerbeek van Eerten-Faure
Toni Boumans: Een schitterend vergeten leven, de eeuw van 
Frieda Belinfante
Lucas Ligtenberg: Mij krijgen ze niet levend
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Twaalf jaar geleden besloot Frans Janssen, tot vorig voorjaar 
de eigenaar van Spar Hummelo, dat het tijd werd voor een 
ondernemersvereniging binnen Drempt, Hummelo en Kep-
pel. Samen met collega ondernemers richtte hij de Onder-
nemersvereniging Hummelo, Keppel, Drempt (HKD) op waar 
zo’n vijftig lokale ondernemers zich in de loop der jaren bij 
aansloten.

Ondernemers-
vereniging Hummelo 
Keppel Drempt slaat 
nieuwe weg in

Tekst: Ceciel Bremer
Foto’s: Wim van Hof

Begin 2017 nam Frans het initiatief om samen met nieuw 
aangetrokken ondernemers de Ondernemersvereniging 
HKD nieuw leven in te blazen en ‘een visie te ontwikkelen die 
beter past bij de ondernemers in het gebied, maar die ook 
de belangen dient van een breed maatschappelijk speelveld.’ 
Marieke van der Wagt, eigenaar van Onderwijsinstituut Un, 
dos, tres, was een van die ondernemers die zich afgelopen 

Eind november organiseerde de Ondernemersvereniging Hummelo, Keppel, Drempt ter kennis-
making een bijeenkomst voor plaatselijke ondernemers. Het werd een druk bezochte avond met 
interessante sprekers en veel nieuwe leden met wie het bestuur samen een nieuwe weg inslaat.

zomer aansloot bij het bestuur van de ondernemersver-
eniging. ‘Ik wilde me al langer aansluiten bij een vereni-
ging waarin ik met andere ondernemers kan sparren over 
werkzaamheden, mezelf profileren en inspiratie kan opdoen 
voor mijn bedrijf. Het leek me leuk zelf mee te denken over 
de activiteiten die je daarvoor kunt organiseren’, vertelt de 
Voor-Dremptse die inmiddels in het huidige bestuur de com-
municatie voor haar rekening neemt.

Veel nieuwe leden
De nieuwe organisatie besloot eind november een avond te 
houden waarvoor alle ondernemers uit het verzorgingsge-
bied Hummelo, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Achter-Drempt, 
Voor-Drempt en Eldrik werden uitgenodigd. ‘De avond was 
bedoeld voor ondernemers die gevestigd zijn in de voorma-
lige gemeente Hummelo en Keppel, maar ook voor onderne-
mers die woonachtig zijn in het gebied en elders onderne-
men. Leefbaarheid en ondernemen in ons prachtige gebied 
stonden deze avond centraal. De bijeenkomst was bedoeld 
als kennismaking met elkaar en met de Ondernemersvereni-
ging HKD.’ En was het een geslaagde avond? Marieke: ‘Meer 
dan geslaagd. De opkomst was geweldig, zo’n 150 onderne-
mers en hun partners zorgden voor een propvolle zaal in het 
Dorpshuis in Voor-Drempt. Mart de Kruif hield een inspire-
rend verhaal over leiderschap, we vertelden de plannen van 
onze vereniging en na afloop kon iedereen onder het genot 
van een hapje en een drankje genieten van een optreden 
van de band Spring. Dat het een geslaagde avond was, blijkt 
ook wel uit de 40 nieuwe leden die zich sindsdien hebben 
aangemeld.’

Netwerk vergroten
De nieuwe leden werden op de nieuwjaarsborrel half januari 
op de Keppelse golfclub welkom geheten binnen de vereni-
ging waar het huidige bestuur de activiteiten voor komend 

jaar aankondigde. Wat houdt precies de nieuwe koers in 
van de ondernemersvereniging? ‘We willen een vereniging 
zijn waar iedere ondernemer zich bij wil aansluiten. Simpel-
weg omdat het je als ondernemer verder brengt. Inspiratie 
opdoen en je netwerk vergroten is voor iedere ondernemer 
belangrijk. We willen een actieve vereniging zijn met 5 activi-
teiten per jaar waaronder twee bedrijfsbezoeken. Bovendien 
willen we ook samenwerken met het Toeristisch Platform 
Drempt, Hummelo, Keppel. Samen kunnen we een stevige 
basis vormen en de leefbaarheid in onze dorpen vergroten’, 
legt Marieke uit. 
Het voltallige oude bestuur heeft aangegeven komend jaar 
te willen aftreden. ‘Naast mij heeft ook Raffaela Amato,
eigenaar van A’ Maggiore uit Laag-Keppel, zich aangemeld als 
nieuw bestuurslid. Zij houdt zich bezig met het organiseren 
van de activiteiten. We verwachten binnenkort een nieuwe 
secretaris, penningmeester en voorzitter te presenteren.’
Bij een nieuwe koers hoort ook een nieuwe uitstraling. Begin 
dit jaar kreeg de ondernemersvereniging een nieuw logo en 
dit voorjaar verschijnt een nieuwe website. En daarmee gaat 
de Ondernemersverenging HKD fris van start op de nieuw 
ingeslagen weg.

Agenda 2018
* 20 maart – Workshop intervisie
*  1 juni – Bedrijfsbezoek Aspergeboerderij De Stokhoven 

in Drempt
* 25 oktober - Bedrijfsbezoek Garvo in Drempt
* 27 november – Algemene ledenvergadering

Ondernemersvereniging Hummelo Keppel Drempt
Meer informatie? Bel: 0314-383302. 
M

14



Twaalf jaar geleden besloot Frans Janssen, tot vorig voorjaar 
de eigenaar van Spar Hummelo, dat het tijd werd voor een 
ondernemersvereniging binnen Drempt, Hummelo en Kep-
pel. Samen met collega ondernemers richtte hij de Onder-
nemersvereniging Hummelo, Keppel, Drempt (HKD) op waar 
zo’n vijftig lokale ondernemers zich in de loop der jaren bij 
aansloten.

Ondernemers-
vereniging Hummelo 
Keppel Drempt slaat 
nieuwe weg in

Tekst: Ceciel Bremer
Foto’s: Wim van Hof

Begin 2017 nam Frans het initiatief om samen met nieuw 
aangetrokken ondernemers de Ondernemersvereniging 
HKD nieuw leven in te blazen en ‘een visie te ontwikkelen die 
beter past bij de ondernemers in het gebied, maar die ook 
de belangen dient van een breed maatschappelijk speelveld.’ 
Marieke van der Wagt, eigenaar van Onderwijsinstituut Un, 
dos, tres, was een van die ondernemers die zich afgelopen 

Eind november organiseerde de Ondernemersvereniging Hummelo, Keppel, Drempt ter kennis-
making een bijeenkomst voor plaatselijke ondernemers. Het werd een druk bezochte avond met 
interessante sprekers en veel nieuwe leden met wie het bestuur samen een nieuwe weg inslaat.

zomer aansloot bij het bestuur van de ondernemersver-
eniging. ‘Ik wilde me al langer aansluiten bij een vereni-
ging waarin ik met andere ondernemers kan sparren over 
werkzaamheden, mezelf profileren en inspiratie kan opdoen 
voor mijn bedrijf. Het leek me leuk zelf mee te denken over 
de activiteiten die je daarvoor kunt organiseren’, vertelt de 
Voor-Dremptse die inmiddels in het huidige bestuur de com-
municatie voor haar rekening neemt.

Veel nieuwe leden
De nieuwe organisatie besloot eind november een avond te 
houden waarvoor alle ondernemers uit het verzorgingsge-
bied Hummelo, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Achter-Drempt, 
Voor-Drempt en Eldrik werden uitgenodigd. ‘De avond was 
bedoeld voor ondernemers die gevestigd zijn in de voorma-
lige gemeente Hummelo en Keppel, maar ook voor onderne-
mers die woonachtig zijn in het gebied en elders onderne-
men. Leefbaarheid en ondernemen in ons prachtige gebied 
stonden deze avond centraal. De bijeenkomst was bedoeld 
als kennismaking met elkaar en met de Ondernemersvereni-
ging HKD.’ En was het een geslaagde avond? Marieke: ‘Meer 
dan geslaagd. De opkomst was geweldig, zo’n 150 onderne-
mers en hun partners zorgden voor een propvolle zaal in het 
Dorpshuis in Voor-Drempt. Mart de Kruif hield een inspire-
rend verhaal over leiderschap, we vertelden de plannen van 
onze vereniging en na afloop kon iedereen onder het genot 
van een hapje en een drankje genieten van een optreden 
van de band Spring. Dat het een geslaagde avond was, blijkt 
ook wel uit de 40 nieuwe leden die zich sindsdien hebben 
aangemeld.’

Netwerk vergroten
De nieuwe leden werden op de nieuwjaarsborrel half januari 
op de Keppelse golfclub welkom geheten binnen de vereni-
ging waar het huidige bestuur de activiteiten voor komend 

jaar aankondigde. Wat houdt precies de nieuwe koers in 
van de ondernemersvereniging? ‘We willen een vereniging 
zijn waar iedere ondernemer zich bij wil aansluiten. Simpel-
weg omdat het je als ondernemer verder brengt. Inspiratie 
opdoen en je netwerk vergroten is voor iedere ondernemer 
belangrijk. We willen een actieve vereniging zijn met 5 activi-
teiten per jaar waaronder twee bedrijfsbezoeken. Bovendien 
willen we ook samenwerken met het Toeristisch Platform 
Drempt, Hummelo, Keppel. Samen kunnen we een stevige 
basis vormen en de leefbaarheid in onze dorpen vergroten’, 
legt Marieke uit. 
Het voltallige oude bestuur heeft aangegeven komend jaar 
te willen aftreden. ‘Naast mij heeft ook Raffaela Amato,
eigenaar van A’ Maggiore uit Laag-Keppel, zich aangemeld als 
nieuw bestuurslid. Zij houdt zich bezig met het organiseren 
van de activiteiten. We verwachten binnenkort een nieuwe 
secretaris, penningmeester en voorzitter te presenteren.’
Bij een nieuwe koers hoort ook een nieuwe uitstraling. Begin 
dit jaar kreeg de ondernemersvereniging een nieuw logo en 
dit voorjaar verschijnt een nieuwe website. En daarmee gaat 
de Ondernemersverenging HKD fris van start op de nieuw 
ingeslagen weg.

Agenda 2018
* 20 maart – Workshop intervisie
*  1 juni – Bedrijfsbezoek Aspergeboerderij De Stokhoven 

in Drempt
* 25 oktober - Bedrijfsbezoek Garvo in Drempt
* 27 november – Algemene ledenvergadering

Ondernemersvereniging Hummelo Keppel Drempt
Meer informatie? Bel: 0314-383302. 
M

15De Hessencombinatie | maart 2018



‘Gelukkig stierf hij op de laatste dag van zijn leven.’ Het is 
de eerste zin van één van de gedichten van Tim Hofman. Ik 
krijg de gedichtenbundel van mijn collega aan het eind van 
een bewogen week. Deze week loop ik continu rond met 
een verhoogde hartslag. Ik ben zenuwachtig. Ik slaap slecht, 
ben vroeg wakker. Loop met eindeloze lijstjes rond in mijn 
hoofd. Lees me meermalen door de KNMG-richtlijnen. Oefen 
de diverse handelingen in mijn hoofd. Bedenk me wat ik als 
laatste zal zeggen. 
‘Rust zacht.’ ‘Het 
ga je goed.’ Of ga 
ik niks zeggen. Ik 
praat met collegae. 
Hoop dat hun er-
varingen me meer 
houvast geven. Eén collega, zelf SCEN-arts (Steun en Consul-
tatie bij Euthanasie in Nederland), blijkt het in dertig jaar tijd 
nog maar één keer bij de hand gehad te hebben. Ik ben nu 
vijftien jaar huisarts en kom op vier. Routine wordt het niet... 
gelukkig maar. Ik bestel recepten, recepten die niet ver-
trouwd klinken. Controleer mezelf meermalen terwijl ik weet 
dat ook de apotheker het recept meerdere keren controleert. 
Ook hij maakt dit niet dagelijks mee, ook hij is gespannen. 
Maar ook gepast nieuwsgierig merk ik als ik bij hem langs 
ga om de medicijnen eigenhandig op te halen, zoals geadvi-
seerd in de richtlijn. 

Later zit ik in mijn auto met het zakje medicijnen naast me. 
Het zijn voorgevulde spuiten met een nummering. Gek idee 
om dit in mijn auto te hebben. Ik buig me over de artikel-
10-verklaring, het meldingsformulier van mijn beroepsgroep. 
Ik formuleer en corrigeer mijn zinnen zorgvuldig. Vier woor-

den dreunen door mijn hoofd: ondragelijk, uitzichtloos, 
volhardend, niet door anderen beïnvloed. Ook de woorden 
van een collega dreunen door mijn hoofd. ‘Het is immers 
geen recht, Anouk. Het wordt gedoogd. Strikt genomen is 
het een plaats delict. Je zal je spullen moeten laten liggen tot 
de forensisch arts is geweest en de offi  cier van justitie is ge-
beld.’ Mijn hartslag stijgt. Ik bezoek mijn patiënt meermalen 
die week. In tegenstelling tot mijzelf is hij rustig, volhardend, 

helder en zelfs een 
beetje vrolijk te 
noemen. Hij maakt 
grapjes. Hij heeft 
zijn crematie al 
betaald en laat mij 
de nota zien. In 

tegenstelling tot mijzelf slaapt hij prima. Ik leg de procedure 
nogmaals aan hem uit. Hij begrijpt het goed. We spreken een 
datum en tijd af. Hij vindt het een mooie datum. Op de for-
mulieren vul ik de geboortedatum van mijn patiënt in, maar 
ook zijn overlijdensdatum. Die weet ik immers ook. Apart. 
De SCEN-arts komt. Hij is akkoord. ‘Hamerslag’. ‘Hier krijg je 
geen vragen over’, doelend op de toetsingscommissie die na 
afl oop alles onder de loep neemt. Maanden na dato krijg je 
als arts uitspraak van de regionale toetsingscommissie of je 
zorgvuldig hebt gehandeld. 
Dé dag komt. Mijn collega gaat mee. Ik sta mijn patiënt bij, 
zij staat mij bij. We zijn 10 minuten te vroeg. Ze stapt bij mij 
in de auto. ‘Wat heb je toch een lelijke auto’, grapt ze.
We lachen. ‘Je kan het Mast’. ‘Ja, ik kan het’. Het is tijd. Ik neem 
een diepe zucht en samen stappen we uit. 

‘Gelukkig stierf hij op de laatste dag van zijn leven.’

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
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in de auto. ‘Wat heb je toch een lelijke auto’, grapt ze.
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Gemeenteraads-
verkiezingen op
21 maart 

Samenstelling: Rinus G.M. Rabeling
Foto’s: eigen collectie partijen, Gemeente Bronckhorst

Eens in de vier jaar krijgen we als burgers van dit land gelegenheid om te stemmen voor 
onze ‘lokale regering’, de gemeenteraad. Vertegenwoordigers van zeven politieke partijen 
in de gemeente Bronckhorst willen hun tijd en energie met veel enthousiasme inzetten voor 
onze gemeenschap. We hebben de partijen die aan de verkiezing deelnemen gevraagd zich 
aan u te presenteren aan de hand van een algemeen verhaal, informatie over eventuele 
aandachtspunten in Drempt, Hummelo en Keppel, een groepsfoto van de kandidaten, de 
aspirant raadsleden uit DHK en de volledige kandidatenlijst. We hopen dat u door deze 
informatie een voor u verantwoorde keuze kunt maken. De partijen danken we voor de 
bereidwilligheid om de informatie te leveren.

Lijst 1

De titel van het programma van CDA Bronckhorst ‘Samen 
sterker‘ is bewust gekozen
We bereiken meer als we er samen de schouders onder zet-
ten. Inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen, 
ondernemers en bestuurders van Bronckhorst. Op basis van 
openheid en gelijkwaardigheid. De gemeente als regisseur, 
verbindende schakel en betrouwbare dienstverlener. 
Het is belangrijk dat we ons thuis voelen in Bronckhorst. Waar 
naoberschap betekenis heeft, volks- en tentfeesten mensen 
verbinden en het verenigingsleven uitnodigt deel te nemen. 
Waar het veilig is omdat we naar elkaar omkijken. Waar we 
oog houden voor ons mooie landschap. 
Maar een sterke samenleving kan ook rekenen op goede 
woningen en (sport)voorzieningen. Jongeren die hier willen 
wonen kunnen bij de gemeente terecht voor betaalbare maat-
werkoplossingen. Met ouderen ontwikkelen we woonvormen 
die bij hun levensfase passen. 
We houden Bronckhorst aantrekkelijk door te zorgen voor 
werk. (Agrarische) gezinsbedrijven krijgen ruimte om te 
ondernemen door minder regels. Op gepaste wijze geven we 
ruimte aan het bedrijfsleven om zich door te kunnen ontwik-
kelen, zoals bij Aviko. Door te ontwikkelen met aandacht voor 
de leefomgeving.
Kwetsbare inwoners kunnen altijd rekenen op zorg en onder-
steuning. Om dit mogelijk te maken en betaalbaar te houden, 
ondersteunen we mantelzorgers en werken we samen met 
maatschappelijke organisaties en verenigingen aan dagbeste-
dingen in de directe woonomgeving van mensen. 

Als CDA vinden wij het belangrijk dat we de wereld mooier 
achterlaten dan dat wij die hebben aangetroffen. We zetten 
ons ervoor in dat we in 2030 energieneutraal zijn. We zijn 
zuinig op onze natuur en milieu en ondersteunen initiatieven 
die daaraan bijdragen. Samen sterker; zie voor het gehele 
programma www.cdabronckhorst.nl.

CDA Bronckhorst in Drempt, Hummelo en Keppel
Op de eerste plaats komt de samenleving van Drempt, Hum-
melo en Keppel een groot compliment toe. Er is succesvol 
samengewerkt aan nieuwe toekomstbestendige scholen en 
goede dorpsvoorzieningen en dorpshuizen. Saamhorigheid 
bepaalt de kracht van kernen en kernen die samenwerken 
hebben mooie resultaten behaald.
Voetbalverenigingen en muziekverenigingen die niet in 
problemen maar in kansen denken, zijn een voorbeeld in de 
Achterhoek. Succesvolle fusies zijn aangegaan voor een goede 
toekomst. We zien ook de inwoners en verenigingen die 
samen werken aan het behouden en door ontwikkelen van 
sportvoorzieningen en sportevenementen.

CDA Bronckhorst blijft daarom de inwoners en besturen die 
actief zijn, ondersteunen met kennis, ondersteuning van amb-
tenaren en stimulerende regelingen (bijvoorbeeld vrijstelling 
OZB). Initiatieven en pilots met maatschappelijke waarde kun-
nen bij het CDA altijd rekenen op incidentele subsidies.

De kern van Hummelo is een plaatje en de woonvorm voor 
statushouders en reguliere huurders een voorbeeld van een 
sterke sociale samenleving. Het CDA wil inwoners, dorpsraden 
en ondernemers uitdagen en stimuleren de uniciteit van Hum-
melo verder te versterken en hier de omliggende dorpen bij te 
betrekken. 
De bosgebieden en de uiterwaarden, de historische gebou-
wen, de recreatieve mogelijkheden en bezienswaardigheden 
in Drempt, Hummelo en Keppel kunnen daaraan bijdragen. 
Samenwerken om elkaar te versterken.

De kern van Voor-Drempt krijgt van het CDA speciale aan-
dacht. Het is de komende periode van belang dat de leefbaar-
heid en uitstraling van deze kern verbeterd wordt. Inwoners, 
de woningcorporatie en de dorpsraad worden door de ge-
meente uitgedaagd en gefaciliteerd om ervoor te zorgen dat 
de kern aantrekkelijk blijft om te wonen. Dit is een gezamen-
lijke verantwoordelijkheid. 
Het buitengebied heeft de aandacht. Agrarische gezinsbedrij-
ven die zich willen ontwikkelen, moeten kunnen rekenen op 
een gemeente die denkt in mogelijkheden en dienstverlenend 
is. Bedrijven die een bijdrage leveren aan behoud van land-
schap en milieu hebben dan een streepje voor.
Om verpaupering van gebouwen tegen te gaan, moeten de 
mogelijkheden voor klein ondernemerschap (middenstand 
blijft in de kernen) vergroot worden. 

Wie in Drempt, Hummelo of Keppel wil wonen, kan aan-
kloppen bij een gemeente die alles in het werk stelt om dit 
mogelijk te maken. Niet denken in nieuwe wijken. Maatwerk is 
uitgangspunt en graag willen wij experimenteren met nieuwe 
woonvormen voor en door jongeren. Bijvoorbeeld door het 
benutten van leegstaande gebouwen in kernen door wijziging 
van bestemming.

Ook voor de inwoners van onze dorpen van groot belang

De kandidaten van het CDA in de gemeente Bronckhorst (v.l.n.r.): 
Anne Roerdink, Paul Seesing, Marti Hebbink, Herman Lensink (ge-
hurkt), Bengt Stegeman, Everdien Berendsen, Rob Weverink, Albert 
van der Velde, Arno Spekschoor, Wilko Pelgrom, Jan Klein Lenderink, 
Anouk Bergsma (gehurkt),  Harmjan Evers, Ton Rutting en Chris 
Jansen.

18



Gemeenteraads-
verkiezingen op
21 maart 

Samenstelling: Rinus G.M. Rabeling
Foto’s: eigen collectie partijen, Gemeente Bronckhorst

Eens in de vier jaar krijgen we als burgers van dit land gelegenheid om te stemmen voor 
onze ‘lokale regering’, de gemeenteraad. Vertegenwoordigers van zeven politieke partijen 
in de gemeente Bronckhorst willen hun tijd en energie met veel enthousiasme inzetten voor 
onze gemeenschap. We hebben de partijen die aan de verkiezing deelnemen gevraagd zich 
aan u te presenteren aan de hand van een algemeen verhaal, informatie over eventuele 
aandachtspunten in Drempt, Hummelo en Keppel, een groepsfoto van de kandidaten, de 
aspirant raadsleden uit DHK en de volledige kandidatenlijst. We hopen dat u door deze 
informatie een voor u verantwoorde keuze kunt maken. De partijen danken we voor de 
bereidwilligheid om de informatie te leveren.

Lijst 1

De titel van het programma van CDA Bronckhorst ‘Samen 
sterker‘ is bewust gekozen
We bereiken meer als we er samen de schouders onder zet-
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De CDA-kandidatenlijst:
 1. Wilko Pelgrom (54) Drempt
 2. Arno Spekschoor (51) Vorden
 3. Rob Weverink (33) Keijenborg
 4. Everdien Berendsen (55) Steenderen
 5. Chris Jansen (62) Zelhem
 6. Jan Klein Lenderink (58) Wichmond
 7. Harmjan Evers (33) Zelhem
 8. Bengt Stegeman (39) Zelhem
 9. Anne Roerdink (20) Halle
 10. Marti Hebbink (60) Halle
 11. Anouk Bergsma (42) Hummelo
 12. Albert van der Velde (76) Hengelo
 13. Herman Lensink (68) Vorden
 14. Ton Rutting (69) Vorden
 15. Paul Seesing (65) Keijenborg

De kandidaten uit DHK: Anouk Bergsma uit Hummelo (nummer 11 
op de lijst) en lijsttrekker Wilko Pelgrom uit Drempt.

Anouk Bergsma is opgegroeid in Brabant maar woont alweer 
sinds 2001 met haar gezin in Hummelo. Zij werkt als business 
controller en is sinds 2002 lid van het CDA. Zij zet zich in voor 
de inwoners van onze gemeente door goed te weten wat er 
speelt, te luisteren en er samen naar te handelen.

CDA lijsttrekker Wilko Pelgrom woont met zijn echtgenote in 
Drempt. Hij werkt als programmamanager en is in zijn vrije tijd 
altijd maatschappelijk actief geweest. Hij vindt dat er samen 
veel te bereiken is en dat problemen aangepakt moeten wor-
den. Soms door te veranderen maar vaak door er gewoon met 
z’n allen de schouders eronder te zetten. 

Lijst 2

VVD Verkiezingsprogramma Bronckhorst
Toplocatie van de Achterhoek. Een goede plek voor jongvol-
wassenen. Zelfregie op zorg in gemeenschappen. Dat zijn drie 
speerpunten in het verkiezingsprogramma voor Bronckhorst 
van de VVD waar de VVD steun vraagt van de kiezers voor een 
andere bestuurscultuur in de gemeente. De VVD wil bouwen 
aan een gemeente die klaar staat voor inwoners en onderne-
mers en die initiatiefnemers helpt door snel duidelijkheid te 
bieden over wat mogelijk is. De VVD vindt dat Bronckhorst een 
gemeentebestuur verdient dat initiatiefnemers ondersteunt 
en de beloftes in het beleid waarmaakt. De lokale liberalen 
gaan daarom de campagne in onder de leus ‘Bronckhorst 
maakt er werk van!‘

Voor VVD lijsttrekker Ton van Linder zijn de komende jaren 
cruciaal voor Bronckhorst: ‘Na de jaren van klagen over krimp 
is het tijd om de koers te verleggen. De woningmarkt veran-
dert razendsnel. Meer mensen verlaten de overvolle steden 
voor een woning in het groen. De economie groeit en veel 
bedrijven hebben behoefte aan goed opgeleide en gemo-
tiveerde vakmensen in onze regio. Allemaal ontwikkelingen 
waar we in Bronckhorst veel beter op kunnen inspelen dan de 
gemeente nu doet.‘
De VVD geeft prioriteit aan mogelijkheden voor jongvolwasse-
nen om in Bronckhorst te blijven of te komen wonen en wer-
ken. Om ervoor te zorgen dat er goed opgeleide medewerkers 
zijn voor elke werkplek, wil de VVD een betere samenwerking 
tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Als het aan de 
VVD ligt, staat Bronckhorst over vier jaar bekend als de Poort 
van de Achterhoek: de goed bereikbare vestigingsplaats voor 
ondernemers, een lekkere woonplek voor nieuwe bewoners 
(en oude bekenden) en de streek van het gezonde buiten-
leven voor bezoekers. 

VVD programma voor Drempt, Hummelo en Keppel
De woonwensen van mensen veranderen en het beleid moet 
daarvoor ruimte bieden. De VVD vindt het treurigstemmend 
dat jonge mensen niet in hun eigen dorp kunnen blijven wo-
nen. In de kernen van Hummelo, Hoog-Keppel, Laag-Keppel 
en Drempt zijn nog enkele bouwlocaties. De VVD vindt het 
belangrijk dat hier kansen zijn voor jongvolwassen op een 
betaalbare starterswoning of voor ouderenwoningen. De 
gemeentelijke woonvisie en de bestemmingsplannen willen 
we flexibeler maken zodat het beter aansluit op de vraag naar 
betaalbare en kleine woningen. 

Het gezondheidscentrum in Hoog-Keppel en verzorgingshuis 
Hyndendael in Hummelo zijn voorzieningen die het mogelijk 
maken voor mensen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven 
in hun eigen omgeving. Het is belangrijk dat ook op deze loca-
ties gespecialiseerde zorg beschikbaar is, in het bijzonder voor 
mensen met dementie. De VVD wil dat de gemeente hierover 
met de zorginstellingen en met de ziekenhuizen en ver-
pleeghuizen in de streek afspraken maakt. De sociale teams, 
huisartsen en deze gespecialiseerde lokale zorgvoorzieningen 

mogen worden uitgedaagd om maatwerk in zorgaanbod te 
leveren. Professionele zorg moet aansluiten op informele zorg 
van familie en buurt. Dit helpt de mantelzorger om gewoon 
partner, familielid of buurtgenoot te blijven.
Bronckhorst heeft unieke pareltjes van kasteeldorpen. Be-
woners en bezoekers genieten daar nu al met volle teugen 
van en er zijn wensen en mogelijkheden om dat nog mooier 
te maken. We willen dat de gemeente voortbouwt op de 
stijlvolle herinrichting van Hummelo door ook Laag-Keppel 
op topniveau te brengen in een mooi geheel van historische 
gebouwen en het cultuurhistorische landschap. 

Perry van Lochem uit Hummelo wil voor de VVD in de ge-
meenteraad met deze punten aan de slag. Hij vindt dat de 
gemeente zich wel wat beter mag inzetten om de kwaliteiten 
van Hummelo en Keppel uit te dragen voor bezoekers en 
nieuwe bewoners. ‘Ik werk voor een financiële instelling in de 
hectiek van de drukke Randstad. Als ik dan weer thuiskom, 
dan valt elke keer bij het uitstappen uit de auto een relaxte 
sfeer van rust en een gevoel van saamhorigheid als een warme 
deken over mij heen.‘ Perry denkt dat meer mensen de drukte 
van de stad willen inwisselen voor het gezonde buitenleven: 
‘Volgens mij mogen we de kracht van onze dorpen wel wat 
meer uitdragen naar buiten en kunnen we meer bezoekers en 
nieuwe bewoners verwelkomen.‘ 

De VVD-kandidatenlijst:
 1. van Linder A.J.H. (Ton) (m)  Baak 
 2. van der Houwen A.E.M. (Annemarie) (v)  Vorden 
 3. van Lochem P.J.P. (Perry) (m)  Hummelo 
 4. Lusink T.J. (Thea) (v)  Hengelo (Gld) 
 5. Meulenveld-Langenbarg J.G. (Joke) (v)  Steenderen 
 6. Puijk J.T. (Hans) (m)  Vorden 
 7. Liesveld-Barneveld C.L. (Chantal) (v)  Hengelo (Gld) 
 8. Voltman H.J. (Jaco) (m)  Wichmond 
 9. Nijhoff E.G. (Erik) (m)  Vorden 
 10. Eskes H. (Herman) (m)  Vierakker 
 11. Oosterhuis G.J. (Geert-Jan) (m)  Hengelo (Gld) 
 12. Wisselink B. (Benny)  Zelhem 
 13. van Uitert H. (Henk) (m)  Hoog-Keppel 
 14. Willemsen W.G. (Wigert) (m)  Steenderen 
 15. Leferink M.A.S.M. (Marcel) (m)  Vorden

Met twee kandidaten wil de VVD met de thema’s die voor 
Drempt, Hummelo en Keppel belangrijk zijn in de raad aan 
de slag gaan. Perry van Lochem staat op plek 3 en Henk van 
Uitert op plek 13. Perry (48) is geboren in het westen en is in 
1995 naar het oosten getrokken. Sinds 2013 woont hij met zijn 
vrouw en twee kinderen in Hummelo. Gezond buiten leven 
staat bij Perry hoog in het vaandel. Hij tuiniert, wandelt graag 
in het bos en is actief op de Keppelse golfclub waar hij verant-
woordelijk is voor de facilitaire zaken. Perry is ook actief in een 
band. Hij bespeelt geen instrument, maar zorgt ervoor dat het 
geluid van de band klinkt als een klok. Dat wil hij ook doen 
voor het liberale geluid in de gemeente Bronckhorst!

Lijst 3

GBB: Laat Bronckhorst groeien!
De komende jaren komt de gemeente Bronckhorst samen 
met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties 
voor de nodige uitdagingen te staan. GBB ziet die uitdagingen 
als kansen om de gemeente Bronckhorst in vele opzichten te 
laten groeien en daarmee de leefbaarheid ervan te behouden 
en te versterken.

De kandidaten van de VVD in de gemeente Bronckhorst, bovenste rij (v.l.n.r.): Hans Puijk, Wigert Willemsen, Chantal Liesveld, Marcel Leferink, 
Bennie Wisselink, Annemarie van der Houwen, Erik Nijhoff. Onderste rij (v.l.n.r.): Joke Meulenveld, Thea Lusink, Ton van Linder, Perry van Lochem, 
GeertJan Oosterhuis, Jaco Voltman.

Perry van Lochem, Hummelo, 
nummer 3 

Henk van Uitert, Hoog-Keppel, 
nummer 13
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De CDA-kandidatenlijst:
 1. Wilko Pelgrom (54) Drempt
 2. Arno Spekschoor (51) Vorden
 3. Rob Weverink (33) Keijenborg
 4. Everdien Berendsen (55) Steenderen
 5. Chris Jansen (62) Zelhem
 6. Jan Klein Lenderink (58) Wichmond
 7. Harmjan Evers (33) Zelhem
 8. Bengt Stegeman (39) Zelhem
 9. Anne Roerdink (20) Halle
 10. Marti Hebbink (60) Halle
 11. Anouk Bergsma (42) Hummelo
 12. Albert van der Velde (76) Hengelo
 13. Herman Lensink (68) Vorden
 14. Ton Rutting (69) Vorden
 15. Paul Seesing (65) Keijenborg

De kandidaten uit DHK: Anouk Bergsma uit Hummelo (nummer 11 
op de lijst) en lijsttrekker Wilko Pelgrom uit Drempt.

Anouk Bergsma is opgegroeid in Brabant maar woont alweer 
sinds 2001 met haar gezin in Hummelo. Zij werkt als business 
controller en is sinds 2002 lid van het CDA. Zij zet zich in voor 
de inwoners van onze gemeente door goed te weten wat er 
speelt, te luisteren en er samen naar te handelen.

CDA lijsttrekker Wilko Pelgrom woont met zijn echtgenote in 
Drempt. Hij werkt als programmamanager en is in zijn vrije tijd 
altijd maatschappelijk actief geweest. Hij vindt dat er samen 
veel te bereiken is en dat problemen aangepakt moeten wor-
den. Soms door te veranderen maar vaak door er gewoon met 
z’n allen de schouders eronder te zetten. 

Lijst 2

VVD Verkiezingsprogramma Bronckhorst
Toplocatie van de Achterhoek. Een goede plek voor jongvol-
wassenen. Zelfregie op zorg in gemeenschappen. Dat zijn drie 
speerpunten in het verkiezingsprogramma voor Bronckhorst 
van de VVD waar de VVD steun vraagt van de kiezers voor een 
andere bestuurscultuur in de gemeente. De VVD wil bouwen 
aan een gemeente die klaar staat voor inwoners en onderne-
mers en die initiatiefnemers helpt door snel duidelijkheid te 
bieden over wat mogelijk is. De VVD vindt dat Bronckhorst een 
gemeentebestuur verdient dat initiatiefnemers ondersteunt 
en de beloftes in het beleid waarmaakt. De lokale liberalen 
gaan daarom de campagne in onder de leus ‘Bronckhorst 
maakt er werk van!‘

Voor VVD lijsttrekker Ton van Linder zijn de komende jaren 
cruciaal voor Bronckhorst: ‘Na de jaren van klagen over krimp 
is het tijd om de koers te verleggen. De woningmarkt veran-
dert razendsnel. Meer mensen verlaten de overvolle steden 
voor een woning in het groen. De economie groeit en veel 
bedrijven hebben behoefte aan goed opgeleide en gemo-
tiveerde vakmensen in onze regio. Allemaal ontwikkelingen 
waar we in Bronckhorst veel beter op kunnen inspelen dan de 
gemeente nu doet.‘
De VVD geeft prioriteit aan mogelijkheden voor jongvolwasse-
nen om in Bronckhorst te blijven of te komen wonen en wer-
ken. Om ervoor te zorgen dat er goed opgeleide medewerkers 
zijn voor elke werkplek, wil de VVD een betere samenwerking 
tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Als het aan de 
VVD ligt, staat Bronckhorst over vier jaar bekend als de Poort 
van de Achterhoek: de goed bereikbare vestigingsplaats voor 
ondernemers, een lekkere woonplek voor nieuwe bewoners 
(en oude bekenden) en de streek van het gezonde buiten-
leven voor bezoekers. 

VVD programma voor Drempt, Hummelo en Keppel
De woonwensen van mensen veranderen en het beleid moet 
daarvoor ruimte bieden. De VVD vindt het treurigstemmend 
dat jonge mensen niet in hun eigen dorp kunnen blijven wo-
nen. In de kernen van Hummelo, Hoog-Keppel, Laag-Keppel 
en Drempt zijn nog enkele bouwlocaties. De VVD vindt het 
belangrijk dat hier kansen zijn voor jongvolwassen op een 
betaalbare starterswoning of voor ouderenwoningen. De 
gemeentelijke woonvisie en de bestemmingsplannen willen 
we flexibeler maken zodat het beter aansluit op de vraag naar 
betaalbare en kleine woningen. 

Het gezondheidscentrum in Hoog-Keppel en verzorgingshuis 
Hyndendael in Hummelo zijn voorzieningen die het mogelijk 
maken voor mensen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven 
in hun eigen omgeving. Het is belangrijk dat ook op deze loca-
ties gespecialiseerde zorg beschikbaar is, in het bijzonder voor 
mensen met dementie. De VVD wil dat de gemeente hierover 
met de zorginstellingen en met de ziekenhuizen en ver-
pleeghuizen in de streek afspraken maakt. De sociale teams, 
huisartsen en deze gespecialiseerde lokale zorgvoorzieningen 

mogen worden uitgedaagd om maatwerk in zorgaanbod te 
leveren. Professionele zorg moet aansluiten op informele zorg 
van familie en buurt. Dit helpt de mantelzorger om gewoon 
partner, familielid of buurtgenoot te blijven.
Bronckhorst heeft unieke pareltjes van kasteeldorpen. Be-
woners en bezoekers genieten daar nu al met volle teugen 
van en er zijn wensen en mogelijkheden om dat nog mooier 
te maken. We willen dat de gemeente voortbouwt op de 
stijlvolle herinrichting van Hummelo door ook Laag-Keppel 
op topniveau te brengen in een mooi geheel van historische 
gebouwen en het cultuurhistorische landschap. 

Perry van Lochem uit Hummelo wil voor de VVD in de ge-
meenteraad met deze punten aan de slag. Hij vindt dat de 
gemeente zich wel wat beter mag inzetten om de kwaliteiten 
van Hummelo en Keppel uit te dragen voor bezoekers en 
nieuwe bewoners. ‘Ik werk voor een financiële instelling in de 
hectiek van de drukke Randstad. Als ik dan weer thuiskom, 
dan valt elke keer bij het uitstappen uit de auto een relaxte 
sfeer van rust en een gevoel van saamhorigheid als een warme 
deken over mij heen.‘ Perry denkt dat meer mensen de drukte 
van de stad willen inwisselen voor het gezonde buitenleven: 
‘Volgens mij mogen we de kracht van onze dorpen wel wat 
meer uitdragen naar buiten en kunnen we meer bezoekers en 
nieuwe bewoners verwelkomen.‘ 

De VVD-kandidatenlijst:
 1. van Linder A.J.H. (Ton) (m)  Baak 
 2. van der Houwen A.E.M. (Annemarie) (v)  Vorden 
 3. van Lochem P.J.P. (Perry) (m)  Hummelo 
 4. Lusink T.J. (Thea) (v)  Hengelo (Gld) 
 5. Meulenveld-Langenbarg J.G. (Joke) (v)  Steenderen 
 6. Puijk J.T. (Hans) (m)  Vorden 
 7. Liesveld-Barneveld C.L. (Chantal) (v)  Hengelo (Gld) 
 8. Voltman H.J. (Jaco) (m)  Wichmond 
 9. Nijhoff E.G. (Erik) (m)  Vorden 
 10. Eskes H. (Herman) (m)  Vierakker 
 11. Oosterhuis G.J. (Geert-Jan) (m)  Hengelo (Gld) 
 12. Wisselink B. (Benny)  Zelhem 
 13. van Uitert H. (Henk) (m)  Hoog-Keppel 
 14. Willemsen W.G. (Wigert) (m)  Steenderen 
 15. Leferink M.A.S.M. (Marcel) (m)  Vorden

Met twee kandidaten wil de VVD met de thema’s die voor 
Drempt, Hummelo en Keppel belangrijk zijn in de raad aan 
de slag gaan. Perry van Lochem staat op plek 3 en Henk van 
Uitert op plek 13. Perry (48) is geboren in het westen en is in 
1995 naar het oosten getrokken. Sinds 2013 woont hij met zijn 
vrouw en twee kinderen in Hummelo. Gezond buiten leven 
staat bij Perry hoog in het vaandel. Hij tuiniert, wandelt graag 
in het bos en is actief op de Keppelse golfclub waar hij verant-
woordelijk is voor de facilitaire zaken. Perry is ook actief in een 
band. Hij bespeelt geen instrument, maar zorgt ervoor dat het 
geluid van de band klinkt als een klok. Dat wil hij ook doen 
voor het liberale geluid in de gemeente Bronckhorst!

Lijst 3

GBB: Laat Bronckhorst groeien!
De komende jaren komt de gemeente Bronckhorst samen 
met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties 
voor de nodige uitdagingen te staan. GBB ziet die uitdagingen 
als kansen om de gemeente Bronckhorst in vele opzichten te 
laten groeien en daarmee de leefbaarheid ervan te behouden 
en te versterken.

De kandidaten van de VVD in de gemeente Bronckhorst, bovenste rij (v.l.n.r.): Hans Puijk, Wigert Willemsen, Chantal Liesveld, Marcel Leferink, 
Bennie Wisselink, Annemarie van der Houwen, Erik Nijhoff. Onderste rij (v.l.n.r.): Joke Meulenveld, Thea Lusink, Ton van Linder, Perry van Lochem, 
GeertJan Oosterhuis, Jaco Voltman.

Perry van Lochem, Hummelo, 
nummer 3 

Henk van Uitert, Hoog-Keppel, 
nummer 13
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Volgens GBB zegt leefbaarheid iets over de aantrekkelijkheid 
van een bepaald gebied om daar te blijven of komen wonen 
en werken. GBB hecht daarbij in ieder geval grote waarde aan 
het gevoel van saamhorigheid, naoberschap, de (digitale) 
bereikbaarheid van de gemeente, het kunnen voorzien in 
zorgbehoeften en een gezonde en veilige leefomgeving van 
onze inwoners.

De gemeente Bronckhorst en de regio Achterhoek worden 
vaak genoemd als krimpgemeente en krimpregio. Dit brengt 
mede op het gebied van wonen bedreigingen, uitdagingen en 
kansen met zich mee. GBB vindt dat geacteerd moet worden 
vanuit uitdagingen en kansen en niet vanuit bedreigingen.
Wat voor GBB bovenaan staat, is de nauwe samenwerking en 
verbinding met onze inwoners om van elkaar te weten welke 
actuele zaken er leven en spelen. Wij zullen onze uiterste best 
doen om met onze inwoners in contact te komen en blijven en 
laagdrempelig en toegankelijk te zijn.

GBB neemt zaken, zoals bijvoorbeeld onderdelen vallend 
onder de openbare orde en veiligheid of privacywetgeving 
zeer serieus en wil hierover altijd met u in overleg om daarin 
met u een visie op te bouwen om dit op de politieke agenda 
te krijgen.
GBB is voor een onafhankelijk aanspreekpunt voor de inwo-
ners. Dit kan worden gebruikt als inwoners het gevoel hebben 
niet te worden gehoord binnen de gemeentelijke organisatie.
GBB is er klaar voor zijn verantwoordelijkheid te nemen en 
mede sturing te geven aan Bronckhorst.

Omgeving Drempt, Hummelo en Keppel
Burgers ondernemen steeds vaker actie en willen actief 
meedenken en meebeslissen om de eigen woonomgeving 
leefbaar te houden en een stukje mooier te maken. Een goed 
voorbeeld is het huiskamerproject in de kern Hummelo.
Na het tot stand komen van de rondweg om Hummelo, heb-
ben de dorpsraad en inwoners zelf de vraagstukken opgepakt 
om de kern van het dorp met z’n karakteristieke kenmerken in 
te richten tot een prachtige nieuwe kern Hummelo.
We maken ons grote zorgen voor wat betreft de leefbaarheid 

nu de basisschool De Bongerd in Hoog-Keppel dit jaar gaat 
sluiten. Ook is er veel onzekerheid over de toekomst van de 
sporthal en het buitenzwembad.
Daarbij blijft de vraag wat is er met het geld van de afgelopen 
jaren gedaan om de toekomst van deze maatschappelijke 
voorzieningen in stand te houden.
Wij staan voor een toekomstbestendig Bronckhorst en we 
houden ons bezig met de leefbaarheid van de dorpen in 
Bronckhorst.
Burgerparticipatie is meer dan een inspraakavond organiseren 
voor de burgers waar plannen gepresenteerd worden en waar 
u alleen nog ja of nee kan antwoorden en/of de kleur van de 
voor- of achtergevel nog mag bepalen. Burgerparticipatie 
is vooraf mee mogen denken. Wij staan altijd open voor uw 
ideeën en meedenken.

De kandidatenlijst van Gemeentebelangen 
Bronckhorst:
 1. Evert Blaauw Zelhem
 2. Han Pelgrom Keijenborg
 3. Petra Bakker Hengelo Gld.
 4. Yoeri Klein Braskamp Zelhem
 5. Marcel Westerink Steenderen
 6. Robbert van Velsen Hengelo Gld.
 7. Karin Klein Lebbink Wichmond
 8. Marja Berenschot Hengelo Gld.
 9. Dennis van Elk Zelhem
 10. Jaap Louwerier Zelhem
 11. Erwin Vrieze Zelhem
 12. Jos Peeters Zelhem
 13. Youri den Bleijker Zelhem
 14. Ronnie Berendsen Zelhem
 15. Ed Dopierala Zelhem
 16. Jan Termaat Zelhem
 17. Laurens Nieuwenhuis Zelhem
 18. Josephine Steffens Zelhem

Lijst 4

De PvdA in de gemeente Bronckhorst
De PvdA in Bronckhorst deed de laatste periode mee aan de 
coalitie van burgermeester en wethouders. Samen met onze 
partners zijn belangrijke stappen gezet. De switch binnen 
het sociaal domein van het rijk naar gemeente is - dat mo-
gen we best zeggen - goed gegaan. Bronckhorst heeft een 
degelijk en progressief sociaal beleid. De sociale teams staan 
als een huis, er zijn goede arbeidsvoorwaardes voor huishou-
delijke hulpen en er zijn belangrijke stappen gezet tegen de 
armoede. De meeste WMO-cliënten zijn bovengemiddeld 
tevreden. 

Maar we zijn er niet. De PvdA blijft altijd knokken voor de 
mensen met minder kansen: Werk voor mensen met een 
vlekje, hulp voor kwetsbare mensen die geen hulp kunnen 

of willen vragen en voor inwoners onder de armoedegrens. 
Kinderen moeten gezond en veilig opgroeien. We pakken nu 
door met het milieu. De agrarische sector is van levensbe-
lang maar de gezondheid van de omwonenden en de natuur 
zijn net zo belangrijk. Het beleid rondom wonen moet crea-
tiever met meer starterswoningen. 

Het bestuur werkt transparant en integer maar moet nog 
meer naar de burgers. Bronckhorst is soms te klein voor 
grote zaken. De PvdA is warm voorstander om dat in de 
regio Achterhoek te regelen, mits democratisch. Krimp laten 
we niet lopen maar sturen we slim. De leefbaarheid in alle 
kernen blijft zo goed. 
De komende vier jaar zetten we in op werk, milieu, leefbaar-
heid en zorg. We hopen op uw vertrouwen zodat we ons be-
leid, met kracht, kunnen blijven uitvoeren. Ook de komende 
vier jaar. 

De PvdA in Drempt, Hummelo en Keppel
Van de PvdA hebben we geen concreet verhaal ontvangen 
ten aanzien van het oude Hummelo en Keppel. Per e-mail 
heeft men laten weten dat in het verkiezingsprogramma 
duidelijk staat hoe de partij aankijkt tegen voorzieningen 
zoals sporthallen, zwembaden, bibliotheken en dergelijke. 
Dat is de beleidslijn van de PvdA voor de hele gemeente 
Bronckhorst.
Men schrijft in de email: ‘De sporthal in H en K is niet meer 
van de gemeente. Het zwembad ook niet. We weten wel 
degelijk dat het de dorpsraad en veel vrijwilligers heel veel 
inzet kost om deze voorzieningen overeind te houden. We 
volgen natuurlijk de ontwikkelingen maar u verwacht toch 
niet dat we populistisch gaan roepen dat we deze voorzie-
ningen in stand houden kost wat kost. De scholen zijn up to 
date in Drempt, Hummelo en Keppel en wij vinden het een 
goede zaak dat de Bongerd komend schooljaar fuseert met 
de Woordhof. Om goed onderwijs te kunnen garanderen 
mag het aantal leerlingen niet te klein worden. De werking 
van de sociale teams, ook in Drempt, Hummelo en Keppel, 
vinden we prima. Vooral daarmee doorgaan. Dat geldt voor 
de hele gemeente. Wat we vinden over zorg, werk, milieu 
geldt voor de hele gemeente, dus ook voor Drempt, Hum-
melo en Keppel.’

De PvdA kandidatenlijst:
 1. Antoon Peppelman Zelhem
 2. Luuk Preijde Halle
 3. Johanna Bergervoet Zelhem
 4. José Teunissen Hengelo
 5. Jan van der Gaast Zelhem
 6. Harrie van den Toren Hengelo
 7. Peter Hoogland Vierakker
 8. Hans Moor Vorden
 9. Herms Bensink Hummelo
 10. Joop Rutten Steenderen
 11. Derk Jan Bovenmarsch Zelhem
 12. Hennie Smeltink Zelhem
 13. Joke Smeltink-Kraan Zelhem
 14. Dolf Eshuis Vorden
 15. José la Croix Baak
 16. Jan Jaap van Gijssel Hengelo
 17. Gert Jan Bannink Zelhem
 18. Annelies Lichtenberg Vorden

Herms Bensink, Hummelo, 
nummer 9

Herms Bensink is geboren en getogen in Hummelo en 
woonde vele jaren in Voor-Drempt. Hij woont nu 8 jaar in zijn 
ouderlijk huis in Hummelo. Zijn grootste passie is tuinieren, 
verder sport hij regelmatig. Zwemmen in het Hessenbad, 
hardlopen en fietsen. Veel mensen zien door de regelgeving 
de bomen niet meer door het bos en vragen daarbij om hulp. 
Hij hoopt daarbij maatschappelijk iets te kunnen bijdragen.

Gemeentebelangen Bronckhorst, de eerste 9 kandidaten: zittend 
v.l.n.r. Han Pelgrom, Evert Blaauw, Petra Bakker; staand v.l.n.r. Robbert 
van Velsen, Marja Berenschot, Marcel Westerink, Dennis van Elk, Karin 
Klein Lebbink, Yoeri Klein Braskamp.

De kandidaten van de PvdA in de gemeente Bronckhorst (v.l.n.r.): Luuk Preijde, Jan van der Gaast, Peter Hoogland, Herms Bensink, Johanna 
Bergervoet, Antoon Peppelman (lijsttrekker), José Teunissen, Hans Moors en Harrie van den Toren.
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Volgens GBB zegt leefbaarheid iets over de aantrekkelijkheid 
van een bepaald gebied om daar te blijven of komen wonen 
en werken. GBB hecht daarbij in ieder geval grote waarde aan 
het gevoel van saamhorigheid, naoberschap, de (digitale) 
bereikbaarheid van de gemeente, het kunnen voorzien in 
zorgbehoeften en een gezonde en veilige leefomgeving van 
onze inwoners.

De gemeente Bronckhorst en de regio Achterhoek worden 
vaak genoemd als krimpgemeente en krimpregio. Dit brengt 
mede op het gebied van wonen bedreigingen, uitdagingen en 
kansen met zich mee. GBB vindt dat geacteerd moet worden 
vanuit uitdagingen en kansen en niet vanuit bedreigingen.
Wat voor GBB bovenaan staat, is de nauwe samenwerking en 
verbinding met onze inwoners om van elkaar te weten welke 
actuele zaken er leven en spelen. Wij zullen onze uiterste best 
doen om met onze inwoners in contact te komen en blijven en 
laagdrempelig en toegankelijk te zijn.

GBB neemt zaken, zoals bijvoorbeeld onderdelen vallend 
onder de openbare orde en veiligheid of privacywetgeving 
zeer serieus en wil hierover altijd met u in overleg om daarin 
met u een visie op te bouwen om dit op de politieke agenda 
te krijgen.
GBB is voor een onafhankelijk aanspreekpunt voor de inwo-
ners. Dit kan worden gebruikt als inwoners het gevoel hebben 
niet te worden gehoord binnen de gemeentelijke organisatie.
GBB is er klaar voor zijn verantwoordelijkheid te nemen en 
mede sturing te geven aan Bronckhorst.

Omgeving Drempt, Hummelo en Keppel
Burgers ondernemen steeds vaker actie en willen actief 
meedenken en meebeslissen om de eigen woonomgeving 
leefbaar te houden en een stukje mooier te maken. Een goed 
voorbeeld is het huiskamerproject in de kern Hummelo.
Na het tot stand komen van de rondweg om Hummelo, heb-
ben de dorpsraad en inwoners zelf de vraagstukken opgepakt 
om de kern van het dorp met z’n karakteristieke kenmerken in 
te richten tot een prachtige nieuwe kern Hummelo.
We maken ons grote zorgen voor wat betreft de leefbaarheid 

nu de basisschool De Bongerd in Hoog-Keppel dit jaar gaat 
sluiten. Ook is er veel onzekerheid over de toekomst van de 
sporthal en het buitenzwembad.
Daarbij blijft de vraag wat is er met het geld van de afgelopen 
jaren gedaan om de toekomst van deze maatschappelijke 
voorzieningen in stand te houden.
Wij staan voor een toekomstbestendig Bronckhorst en we 
houden ons bezig met de leefbaarheid van de dorpen in 
Bronckhorst.
Burgerparticipatie is meer dan een inspraakavond organiseren 
voor de burgers waar plannen gepresenteerd worden en waar 
u alleen nog ja of nee kan antwoorden en/of de kleur van de 
voor- of achtergevel nog mag bepalen. Burgerparticipatie 
is vooraf mee mogen denken. Wij staan altijd open voor uw 
ideeën en meedenken.

De kandidatenlijst van Gemeentebelangen 
Bronckhorst:
 1. Evert Blaauw Zelhem
 2. Han Pelgrom Keijenborg
 3. Petra Bakker Hengelo Gld.
 4. Yoeri Klein Braskamp Zelhem
 5. Marcel Westerink Steenderen
 6. Robbert van Velsen Hengelo Gld.
 7. Karin Klein Lebbink Wichmond
 8. Marja Berenschot Hengelo Gld.
 9. Dennis van Elk Zelhem
 10. Jaap Louwerier Zelhem
 11. Erwin Vrieze Zelhem
 12. Jos Peeters Zelhem
 13. Youri den Bleijker Zelhem
 14. Ronnie Berendsen Zelhem
 15. Ed Dopierala Zelhem
 16. Jan Termaat Zelhem
 17. Laurens Nieuwenhuis Zelhem
 18. Josephine Steffens Zelhem

Lijst 4

De PvdA in de gemeente Bronckhorst
De PvdA in Bronckhorst deed de laatste periode mee aan de 
coalitie van burgermeester en wethouders. Samen met onze 
partners zijn belangrijke stappen gezet. De switch binnen 
het sociaal domein van het rijk naar gemeente is - dat mo-
gen we best zeggen - goed gegaan. Bronckhorst heeft een 
degelijk en progressief sociaal beleid. De sociale teams staan 
als een huis, er zijn goede arbeidsvoorwaardes voor huishou-
delijke hulpen en er zijn belangrijke stappen gezet tegen de 
armoede. De meeste WMO-cliënten zijn bovengemiddeld 
tevreden. 

Maar we zijn er niet. De PvdA blijft altijd knokken voor de 
mensen met minder kansen: Werk voor mensen met een 
vlekje, hulp voor kwetsbare mensen die geen hulp kunnen 

of willen vragen en voor inwoners onder de armoedegrens. 
Kinderen moeten gezond en veilig opgroeien. We pakken nu 
door met het milieu. De agrarische sector is van levensbe-
lang maar de gezondheid van de omwonenden en de natuur 
zijn net zo belangrijk. Het beleid rondom wonen moet crea-
tiever met meer starterswoningen. 

Het bestuur werkt transparant en integer maar moet nog 
meer naar de burgers. Bronckhorst is soms te klein voor 
grote zaken. De PvdA is warm voorstander om dat in de 
regio Achterhoek te regelen, mits democratisch. Krimp laten 
we niet lopen maar sturen we slim. De leefbaarheid in alle 
kernen blijft zo goed. 
De komende vier jaar zetten we in op werk, milieu, leefbaar-
heid en zorg. We hopen op uw vertrouwen zodat we ons be-
leid, met kracht, kunnen blijven uitvoeren. Ook de komende 
vier jaar. 

De PvdA in Drempt, Hummelo en Keppel
Van de PvdA hebben we geen concreet verhaal ontvangen 
ten aanzien van het oude Hummelo en Keppel. Per e-mail 
heeft men laten weten dat in het verkiezingsprogramma 
duidelijk staat hoe de partij aankijkt tegen voorzieningen 
zoals sporthallen, zwembaden, bibliotheken en dergelijke. 
Dat is de beleidslijn van de PvdA voor de hele gemeente 
Bronckhorst.
Men schrijft in de email: ‘De sporthal in H en K is niet meer 
van de gemeente. Het zwembad ook niet. We weten wel 
degelijk dat het de dorpsraad en veel vrijwilligers heel veel 
inzet kost om deze voorzieningen overeind te houden. We 
volgen natuurlijk de ontwikkelingen maar u verwacht toch 
niet dat we populistisch gaan roepen dat we deze voorzie-
ningen in stand houden kost wat kost. De scholen zijn up to 
date in Drempt, Hummelo en Keppel en wij vinden het een 
goede zaak dat de Bongerd komend schooljaar fuseert met 
de Woordhof. Om goed onderwijs te kunnen garanderen 
mag het aantal leerlingen niet te klein worden. De werking 
van de sociale teams, ook in Drempt, Hummelo en Keppel, 
vinden we prima. Vooral daarmee doorgaan. Dat geldt voor 
de hele gemeente. Wat we vinden over zorg, werk, milieu 
geldt voor de hele gemeente, dus ook voor Drempt, Hum-
melo en Keppel.’

De PvdA kandidatenlijst:
 1. Antoon Peppelman Zelhem
 2. Luuk Preijde Halle
 3. Johanna Bergervoet Zelhem
 4. José Teunissen Hengelo
 5. Jan van der Gaast Zelhem
 6. Harrie van den Toren Hengelo
 7. Peter Hoogland Vierakker
 8. Hans Moor Vorden
 9. Herms Bensink Hummelo
 10. Joop Rutten Steenderen
 11. Derk Jan Bovenmarsch Zelhem
 12. Hennie Smeltink Zelhem
 13. Joke Smeltink-Kraan Zelhem
 14. Dolf Eshuis Vorden
 15. José la Croix Baak
 16. Jan Jaap van Gijssel Hengelo
 17. Gert Jan Bannink Zelhem
 18. Annelies Lichtenberg Vorden

Herms Bensink, Hummelo, 
nummer 9

Herms Bensink is geboren en getogen in Hummelo en 
woonde vele jaren in Voor-Drempt. Hij woont nu 8 jaar in zijn 
ouderlijk huis in Hummelo. Zijn grootste passie is tuinieren, 
verder sport hij regelmatig. Zwemmen in het Hessenbad, 
hardlopen en fietsen. Veel mensen zien door de regelgeving 
de bomen niet meer door het bos en vragen daarbij om hulp. 
Hij hoopt daarbij maatschappelijk iets te kunnen bijdragen.

Gemeentebelangen Bronckhorst, de eerste 9 kandidaten: zittend 
v.l.n.r. Han Pelgrom, Evert Blaauw, Petra Bakker; staand v.l.n.r. Robbert 
van Velsen, Marja Berenschot, Marcel Westerink, Dennis van Elk, Karin 
Klein Lebbink, Yoeri Klein Braskamp.

De kandidaten van de PvdA in de gemeente Bronckhorst (v.l.n.r.): Luuk Preijde, Jan van der Gaast, Peter Hoogland, Herms Bensink, Johanna 
Bergervoet, Antoon Peppelman (lijsttrekker), José Teunissen, Hans Moors en Harrie van den Toren.
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Lijst 5

D66: Gelukkig Bronckhorst
We willen graag een mooie omgeving met veel aandacht voor 
biodiversiteit en verantwoorde landbouw. Waar de gemeente 
zoveel mogelijk overlaat aan de bewoners en hen steunt als 
dat nodig is. Bronckhorst staat ook de komende jaren voor een 
feit dat de bevolking vergrijst. Als gemeente moeten we ons 
daar naar aanpassen, maar niet op blindstaren. We moeten er 
ons uiterste best voor doen dat Bronckhorst ook voor jonge-
ren aantrekkelijk blijft. We zien dat jeugd hier graag wil blijven. 
Dit kan door te zorgen voor een goed leefklimaat. Dat wil zeg-
gen voldoende voorzieningen, passende woningen, geschikt 
werk en een goede ontsluiting. Dit geld natuurlijk niet alleen 
voor jongeren. Ook ouderen die graag zo lang mogelijk zelf-
standig willen leven, moeten hier de kansen voor krijgen. D66 
wil dat er meer ruimte is voor woningen en voorzieningen die 
gebruikt kunnen worden voor zowel wonen, als tijdelijke zorg. 
Daarvoor is het van belang dat we ons woningaanbod goed 
bekijken en dit afstemmen op de wensen van onze inwoners. 
Met minder bureaucratie en meer vertrouwen in de eigen 
kracht van mensen denkt D66 de snelle ontwikkelingen van 
deze tijd beter aan te kunnen. 

Daarnaast weten we dat het klimaat verandert en dat nood-
zaakt tot minder energieverbruik. Daar moeten we persoonlijk 
wat aandoen, zoals betere isolatie en een andere waterafvoer. 
Maar D66 ziet ook kansen als we overstappen op hernieuw-
bare energie. Dus meer zonnepanelen en waar mogelijk wind-
molens en andere installaties voor het opwekken en opslaan 
van duurzame energie. D66 vindt dan wel dat de lusten en 
lasten in balans moeten zijn. Dat diegene die er op uitkijken 
ook van de opbrengsten mogen profiteren.

D66 en Drempt, Hummelo en Keppel
Het creëren van een goed leefklimaat in de gemeente Bronck-
horst is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat Bronck-
horst aantrekkelijk blijft voor iedereen. 
Daarom is D66 ook erg verheugd om de goede initiatieven te 
zien die in de omgeving worden gestart om de leefbaarheid 
in de dorpen te verhogen. Bijvoorbeeld de plannen van de 
Dorpsraad Keppel voor het bouwen van starterswoningen. De 
resultaten die Zonkracht Hummelo de afgelopen jaren heeft 
geboekt. De initiatieven die in Drempt zijn opgestart om het 
openbaar groen aan te pakken. Allemaal voorbeelden van 
burgerinitiatieven die D66 graag ziet ontstaan. Wij vinden dan 
ook dat de gemeente dergelijke initiatieven moet steunen 
waar mogelijk. 

Om een goede ontsluiting in Bronckhorst te creëren, moeten 
er dringend een aantal pijnpunten worden opgelost. Vooral 
de (toenemende) drukte in Laag-Keppel moet hoognodig 
worden aangepakt. Zeker wanneer de A15 zal zijn doorge-
trokken, zal de druk hier alleen maar toenemen. Graag willen 
wij de verkeersdruk van deze wegen weghalen waardoor de 
leefbaarheid in Laag-Keppel zal vergroten. Ook de toeristische 
ontwikkelingen zullen daardoor toenemen met vele nieuwe 
mogelijkheden en kansen voor de plaatselijke economie. D66 
wil graag dat de gemeente zich actief opstelt om verschillende 
mogelijkheden te onderzoeken om dit probleem op te lossen. 
Waarbij D66 vereist dat vanaf het eerste begin alle belangheb-
benden en omwonenden actief meegenomen worden in het 
onderzoek en de besluitvorming. Eén van de mogelijkheden 
om dit te bereiken, kan het doortrekken van de Sliekstraat 
richting Wehl zijn.

D66 wil ook graag dat er opnieuw gekeken wordt naar het 
gemeentelijke subsidiebeleid voor verenigingen. Niet het 
aantal jeugdleden maar de maatschappelijke betekenis moet 
uitgangspunt zijn. Daarnaast is een praktisch steunsysteem 
voor al die vrijwilligers bij de verenigingen noodzakelijk. 
D66 vindt dat van de gemeente een extra inspanning ver-
wacht mag worden ten behoeve van de ouderen. Nu al zijn 

er te weinig plekken in onze gemeente waar mensen voor 
een time-out of na een ziekenhuisopname tijdelijk naar toe 
kunnen. Bovendien is het verschil tussen zelfstandig wonen 
en verblijf in een verpleeghuis te groot. Volgens D66 is het 
daarom dringend nodig zogenaamde woonzorg tussenvoor-
zieningen te realiseren, zoals aanleunwoningen en woon-
zorgcomplexen. Paren kunnen daar ook samen oud worden.

De D66 kandidatenlijst:
 1. Jan Engels Wichmond
 2. Dick Schierboom Zelhem
 3. Willeke Reesink-Nikkels Bekveld
 4. Nick Bijloo Hummelo
 5. Joke Knake Hummelo
 6. Hilda Nijman-Freriks Zelhem
 7. Tamara Burgers Zelhem
 8. Lindy Slotboom Steenderen
 9. Jan Willem Elbrink Vorden
 10. Johanna Prick Vorden
 11. Wilma Dierssen-Bakker Zelhem
 12. Anneke Hacquebard Hummelo

 
Nick Bijloo, Hummelo,
nummer 4

Bronckhorst moet uitstralen dat het klaar is voor de toekomst. 
Een toekomst waarin we goed kijken naar hoe we voor elkaar 
zorgen, waarin we ons woningbestand afstemmen op de 
vraag en mensen de ruimte geven wanneer dat mogelijk is. 
Maar ook een Bronckhorst waar we heel kritisch gaan kijken 
hoe we aan onze energie komen en dat daar wellicht offers 
gemaakt moeten worden.

Joke Knake, Hummelo, 
nummer 5

Graag wil ik mij sterk maken, voor een leefbaar en een 
milieubewust Bronckhorst. Voor mij spelen naast milieu en 

economisch zaken, ook het welzijn van mens en dier een 
belangrijke rol. In de afgelopen jaren is al veel bereikt, maar 
toch zijn we er nog lang niet. Voornamelijk als we denken aan 
de werkgelegenheid, samenwerking, en woningbeleid dan is 
er nog veel te doen. Bovendien is nog meer aandacht voor de 
ouder wordende mens noodzakelijk, daar in onze gemeente 
de gemiddelde leeftijd steeds verder stijgt.

 

Anneke Hacquebard, 
Hummelo, nummer 12

Graag wil ik mijn kennis en ervaring met de nieuwe fractie 
delen. Met veel belangstelling volg ik het politieke wel en wee 
van de raad van Bronckhorst.

Lijst 6

Samenvatting verkiezingsprogramma GroenLinks 
Bronckhorst
De sociale gemeente. GroenLinks wil dat iedereen in onze 
gemeente een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. Iedereen 
moet kunnen meedoen, via een betaalde baan, vrijwilligers-
werk of op school. Als het mensen zelf niet lukt om een baan 
te vinden, dan willen wij dat de gemeente helpt. Wanneer je 
jouw baan verliest of ziek wordt, moet er een goed sociaal 
vangnet zijn. Niemand wordt in de steek gelaten. GroenLinks 
vindt ook dat ieder kind een goede start en een eerlijke kans 
verdient. Om goed te kunnen leren op school, maar ook 
om te ontdekken wat zijn of haar dromen zijn. En in de zorg 
staan niet regels en structuren centraal, maar aandacht voor 
de mens. Er is ruimte om te kijken naar wat mensen kunnen 
en wat zij zelf willen. Bovendien zorgen we ervoor dat ieder-
een kan wonen in een betaalbaar huis. 

De groene gemeente. GroenLinks wil dat onze kinderen 
kunnen opgroeien in een groene en gezonde omgeving. Wij 
willen dat kinderen zorgeloos buiten in het groen kunnen 
spelen en schone lucht inademen. Daarom kiezen wij voor 
schoon vervoer zonder uitstoot en voor energiezuinige 
huizen. Als we kiezen voor schone, groene en gezonde 
oplossingen, geven we straks een gezonde planeet en een 
evenwichtig klimaat door aan onze kinderen. 

De kandidaten van de D66 in de gemeente Bronckhorst (v.l.n.r.): Johanna Prick, Nick Bijloo, Lindy Slotboom, Anneke Hacquebard, Tamara 
Burgers, Jan Engels, Willeke Reesink-Nikkels, Dick Schierboom, Hilda Nijman-Freriks, Wilma Dierssen-Bakker, Joke Knake. (Jan Willem Elbrink 
ontbreekt op de foto).
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We willen graag een mooie omgeving met veel aandacht voor 
biodiversiteit en verantwoorde landbouw. Waar de gemeente 
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de (toenemende) drukte in Laag-Keppel moet hoognodig 
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D66 vindt dat van de gemeente een extra inspanning ver-
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zorgcomplexen. Paren kunnen daar ook samen oud worden.

De D66 kandidatenlijst:
 1. Jan Engels Wichmond
 2. Dick Schierboom Zelhem
 3. Willeke Reesink-Nikkels Bekveld
 4. Nick Bijloo Hummelo
 5. Joke Knake Hummelo
 6. Hilda Nijman-Freriks Zelhem
 7. Tamara Burgers Zelhem
 8. Lindy Slotboom Steenderen
 9. Jan Willem Elbrink Vorden
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 11. Wilma Dierssen-Bakker Zelhem
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Nick Bijloo, Hummelo,
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Bronckhorst moet uitstralen dat het klaar is voor de toekomst. 
Een toekomst waarin we goed kijken naar hoe we voor elkaar 
zorgen, waarin we ons woningbestand afstemmen op de 
vraag en mensen de ruimte geven wanneer dat mogelijk is. 
Maar ook een Bronckhorst waar we heel kritisch gaan kijken 
hoe we aan onze energie komen en dat daar wellicht offers 
gemaakt moeten worden.

Joke Knake, Hummelo, 
nummer 5

Graag wil ik mij sterk maken, voor een leefbaar en een 
milieubewust Bronckhorst. Voor mij spelen naast milieu en 

economisch zaken, ook het welzijn van mens en dier een 
belangrijke rol. In de afgelopen jaren is al veel bereikt, maar 
toch zijn we er nog lang niet. Voornamelijk als we denken aan 
de werkgelegenheid, samenwerking, en woningbeleid dan is 
er nog veel te doen. Bovendien is nog meer aandacht voor de 
ouder wordende mens noodzakelijk, daar in onze gemeente 
de gemiddelde leeftijd steeds verder stijgt.

 

Anneke Hacquebard, 
Hummelo, nummer 12

Graag wil ik mijn kennis en ervaring met de nieuwe fractie 
delen. Met veel belangstelling volg ik het politieke wel en wee 
van de raad van Bronckhorst.

Lijst 6

Samenvatting verkiezingsprogramma GroenLinks 
Bronckhorst
De sociale gemeente. GroenLinks wil dat iedereen in onze 
gemeente een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. Iedereen 
moet kunnen meedoen, via een betaalde baan, vrijwilligers-
werk of op school. Als het mensen zelf niet lukt om een baan 
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jouw baan verliest of ziek wordt, moet er een goed sociaal 
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vindt ook dat ieder kind een goede start en een eerlijke kans 
verdient. Om goed te kunnen leren op school, maar ook 
om te ontdekken wat zijn of haar dromen zijn. En in de zorg 
staan niet regels en structuren centraal, maar aandacht voor 
de mens. Er is ruimte om te kijken naar wat mensen kunnen 
en wat zij zelf willen. Bovendien zorgen we ervoor dat ieder-
een kan wonen in een betaalbaar huis. 

De groene gemeente. GroenLinks wil dat onze kinderen 
kunnen opgroeien in een groene en gezonde omgeving. Wij 
willen dat kinderen zorgeloos buiten in het groen kunnen 
spelen en schone lucht inademen. Daarom kiezen wij voor 
schoon vervoer zonder uitstoot en voor energiezuinige 
huizen. Als we kiezen voor schone, groene en gezonde 
oplossingen, geven we straks een gezonde planeet en een 
evenwichtig klimaat door aan onze kinderen. 

De kandidaten van de D66 in de gemeente Bronckhorst (v.l.n.r.): Johanna Prick, Nick Bijloo, Lindy Slotboom, Anneke Hacquebard, Tamara 
Burgers, Jan Engels, Willeke Reesink-Nikkels, Dick Schierboom, Hilda Nijman-Freriks, Wilma Dierssen-Bakker, Joke Knake. (Jan Willem Elbrink 
ontbreekt op de foto).
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De open gemeente. GroenLinks heeft vertrouwen in mensen. 
Wij geloven dat ieder mens zelf van wat van zijn of haar 
leven wil maken en zelf wil bijdragen aan de eigen omgeving. 
Daarom geven wij ruimte aan betrokken burgers die hun 
omgeving groener, mooier of schoner willen maken. Daarom 
geven wij vertrouwen aan docenten, verpleegkundigen en 
andere professionals die mensen helpen. En daarom geven wij 
ruimte aan de wensen en mogelijkheden van mensen zelf, in 
plaats van het blindelings volgen van de regels en structuren 
van organisaties. 

GroenLinks en Drempt, Hummelo en Keppel
Voorzieningen. De krimp zet de voorzieningen in de kleine 
kernen sterk onder druk. Wij vinden dat voorzieningen zo 
veel mogelijk in de kernen behouden moet blijven, maar we 
zijn realistisch. Met de beschikbare middelen is het zonder 
eigen inbreng van bewoners niet mogelijk voorzieningen in 
alle dorpen en buurtschappen te behouden. Keuzes moeten 
gemaakt worden samen met inwoners van Drempt, Hummelo 
en Keppel en omstreken die hier gebruik van maken en niet 
vanuit de gemeente alleen. 

Wonen/leven. Wij vinden het belangrijk dat mensen in het 
geboortedorp kunnen blijven wonen. Wij weten ook dat 
het voor jongeren steeds moeilijker is om een hypotheek te 
krijgen, daarom willen wij een inkomensafhankelijke lening 
voor starters. Binnen de dorpen zijn er te weinig huizen voor 
starters. Daar moet wat aan gedaan worden samen met de 
woningcorporaties.
GroenLinks wil de ruimte bieden om te experimenteren met 
nieuwe zorg- en woonconcepten zoals een woon- leefge-
meenschap zodat bewoners niet uit de vertrouwde omgeving 
moeten verhuizen.

Duurzaamheid. We zien dat inwoners van Drempt, Hoog-
Keppel, Laag-Keppel, Hummelo en Eldrik steeds meer bezig 
zijn met duurzaamheid. Zonnepanelen worden op daken 
geplaatst. Projecten waarin inwoners zonnepanelen kun-
nen kopen om zo collectief bij te dragen aan duurzaamheid 
is ook een nieuw positief verschijnsel dat wij aanmoedigen. 

GroenLinks is voorstander van het verder uitbreiden van het 
opwekken van zonne-energie en willen gemeentelijke panden 
zoveel mogelijk hiermee uitrusten. Ook willen wij particulieren 
en (agrarische) bedrijven stimuleren om hetzelfde te doen.

Landschap. GroenLinks wil dat koeien in de wei staan. En dat 
weilanden en bermen weer in het voorjaar in bloei staan. Dit 
is goed voor de diversiteit van insecten zoals bijen en vlinders 
en komt ten goede aan de natuur om ons heen. Wij willen 
geen megastallen ten koste van gezondheid van mens, dier en 
landschap.
We moedigen biologische landbouw aan en zetten in op tran-
sitie naar een meer functionele landbouw. Naast landbouw-
producten kan een brede boer ook andere diensten leveren. 
We denken dan aan kamperen bij de boer, een theetuin, 
verkoop van (streek)producten, educatie, zorg, natuurbeheer, 
culturele activiteiten en ook vergaderlocatie.

Zorg. GroenLinks wil professionele ondersteuning voor man-
telzorgers en vrijwilligers die dat wensen. Immers vervullen 
zij een belangrijke rol in het ondersteunen van anderen en 
vervullen hiermee een belangrijke rol. Hulp moet laagdrempe-
lig en makkelijk voor mensen aan te vragen zijn, zodat mensen 
met een hulpvraag zolang mogelijk veilig in eigen huis kun-
nen blijven wonen.

De kandidatenlijst van GroenLinks in Bronckhorst:
 1. Herman van Rooien Bronkhorst
 2. Ulrike ter Braak Halle
 3. René Bruns Hengelo Gld.
 4. Anne Punter Vorden
 5. Michel Coenen Steenderen
 6. Jos Hendriksen Hummelo
 7. Ellen van Reesch Vorden
 8. Jan Holtrigter Vorden
 9. Dick Jolink Hummelo
 10. Theo Wentink Bronkhorst
 11. Max Noordhoek Laag-Keppel
 12. Walter Rovers Velswijk
 13. Christine Brongers Baak

Jos Hendriksen, Hummelo,
nummer 6

Mijn naam is Jos Hendriksen 34 jaar en woon sinds 2014 
in Hummelo. Hiervoor heb ik in Borculo gewoond maar de 
reisafstand naar mijn werk maakte dat we liever zouden ver-
huizen om minder reistijd kwijt te zijn. Ons oog viel al snel op 
Hummelo om de ideale ligging, de bossen dicht bij huis waar 
we lekker met de hond kunnen wandelen maar toch ook goed 
bereikbaar als je verder het land in moet.
Ik werk in Arnhem in een revalidatiecentrum met mensen met 
niet-aangeboren hersenletsel. Vanuit de interesse in mijn werk 
verdiep ik mij in het sociaal domein en doe dit ook als com-
missielid voor GroenLinks in onze mooie gemeente. 
Ik ben groot voorstander voor het experimenteren van nieuwe 
manieren van wonen zoals tiny houses en andere vormen van 
wonen maar ook zorg. Zo kan er beter ingespeeld worden 
op de vraag van (tijdelijke) woningen in onze dorpen en het 
mogelijk maken dat zowel de oudere maar ook de jongere in 
zijn of haar eigen vertrouwde omgeving kan blijven.
In mijn vrije tijd speel ik basgitaar in een jaren 60 tot begin 
jaren 90 rock-coverband. Ik wandel en fiets graag door het bos 
en sleutel graag aan mijn auto.

Dick Jolink, Hummelo,
nummer 9

Ik zal mij even voorstellen: mijn naam is Dick Jolink, geboren 
en getogen Hummeloër. Ik sta op de kandidatenlijst omdat ik 
van mening ben dat sommige zaken anders, groener, kunnen 
in onze prachtige gemeente.
Het functioneren van de gemeenteraad heb ik van dichtbij 
kunnen meemaken als commissielid, niet-zijnde raadslid, na-
mens GroenLinks. Het is interessant en boeiend werk om met 
het beleid en de koers van de gemeente bezig te zijn.
Momenteel ben ik werkzaam als vrijwilliger bij het Erfgoed-
centrum Achterhoek en Liemers in het Brewinc in Doetin-
chem. Mijn hobby’s zijn onder andere wandelen, lezen en met 
mijn eigen website (dickjolink.blog) bezig zijn.

Lijst 7

Bronckhorst, dat zijn we samen
Lijsttrekker is Dick Ebbers uit Zelhem. Hij is in het politieke 
landschap geen onbekende. 
Van 1999 t/m 2004 was Dick raadslid voor ChristenUnie-SGP 
in Zelhem. Daarna was Dick van 2009 t/m 2015 lid van Pro-
vinciale Staten Gelderland. Op dit moment is Dick fractievol-
ger in de Provinciale Staten. 
In het dagelijks leven is Dick researcher bij AkzoNobel in 
Deventer. De drijfveer in dit alles voor Dick Ebbers: ‘Samen 
doen, omzien naar iedereen en zuinig zijn op de schepping 
voor Bronckhorst met haar inwoners.’ 
Door zijn politieke ervaring heeft Dick Ebbers in de achter-
liggende jaren een goed netwerk opgebouwd binnen de 
gemeente Bronckhorst en de provincie. 
Na de herindeling van 2005 hebben wij tot nu toe geen 
succes gehad bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar wij 
hopen dat wij deze keer wél een zetel kunnen halen. We 
hebben ons programma geschreven voor de hele gemeente 
geschreven en daarom geen specifieke punten voor één van 
de voormalige gemeenten.

De kernboodschap van het verkiezingsprogramma is ‘Samen 
werken aan’: 
1. Verantwoord leven: Wij willen een grote stap zetten richting 
een energieneutraal Bronckhorst. Aan de ene kant, door 
energieverbruik te verminderen door besparing en isolatie 
en hergebruik van materialen. Aan de andere kant door 
duurzame energie op te wekken, zoals zonne-energie, wind-
energie en energie uit biomassa. Dit willen wij doen met 
behulp van subsidie en energieleningen.

2. Oog voor ieder die zorg nodig heeft: Dat zijn jongeren, 
ouderen, gehandicapten, minima, minderheden maar ook 
de mantelzorgers en andere vrijwilligers moeten we niet 
vergeten. 

3. Leefbaar buitengebied: Bronckhorst heeft een groot, aan-
trekkelijk buitengebied en dat willen we graag zo houden. 
We willen de agrariërs, maar ook andere ondernemers kan-
sen en het vertrouwen geven om samen deze uitdaging aan 
te gaan. Dat kan door goed naar elkaar te luisteren! 

4. Samenwerken in de Achterhoek: We moeten samenwerken 
met de andere regiogemeentes om problemen zoals krimp, 
bereikbaarheid en passende huisvesting te kunnen oplossen.

5. Betrokken, openheid: De ChristenUnie-SGP wil open zijn 
naar de inwoners, uitleggen wat we doen en hoe we het 
doen. We willen samen een goede toekomst opbouwen!

Drempt, Hummelo en Keppel
We hebben van de ChristenUnie-SGP geen aanvullende infor-
matie ontvangen voor Drempt, Hummelo en Keppel.

De kandidaten van Groen Links in de gemeente Bronckhorst (v.l.n.r.): Anne Punter, Dick Joling, René Bruns, Michel Coenen, Theo Wentink, Ulrike 
ter Braak, Herman van Rooijen, Jos Hendriksen, Ellen van Reesch en Jan Holtrigter.
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De open gemeente. GroenLinks heeft vertrouwen in mensen. 
Wij geloven dat ieder mens zelf van wat van zijn of haar 
leven wil maken en zelf wil bijdragen aan de eigen omgeving. 
Daarom geven wij ruimte aan betrokken burgers die hun 
omgeving groener, mooier of schoner willen maken. Daarom 
geven wij vertrouwen aan docenten, verpleegkundigen en 
andere professionals die mensen helpen. En daarom geven wij 
ruimte aan de wensen en mogelijkheden van mensen zelf, in 
plaats van het blindelings volgen van de regels en structuren 
van organisaties. 

GroenLinks en Drempt, Hummelo en Keppel
Voorzieningen. De krimp zet de voorzieningen in de kleine 
kernen sterk onder druk. Wij vinden dat voorzieningen zo 
veel mogelijk in de kernen behouden moet blijven, maar we 
zijn realistisch. Met de beschikbare middelen is het zonder 
eigen inbreng van bewoners niet mogelijk voorzieningen in 
alle dorpen en buurtschappen te behouden. Keuzes moeten 
gemaakt worden samen met inwoners van Drempt, Hummelo 
en Keppel en omstreken die hier gebruik van maken en niet 
vanuit de gemeente alleen. 

Wonen/leven. Wij vinden het belangrijk dat mensen in het 
geboortedorp kunnen blijven wonen. Wij weten ook dat 
het voor jongeren steeds moeilijker is om een hypotheek te 
krijgen, daarom willen wij een inkomensafhankelijke lening 
voor starters. Binnen de dorpen zijn er te weinig huizen voor 
starters. Daar moet wat aan gedaan worden samen met de 
woningcorporaties.
GroenLinks wil de ruimte bieden om te experimenteren met 
nieuwe zorg- en woonconcepten zoals een woon- leefge-
meenschap zodat bewoners niet uit de vertrouwde omgeving 
moeten verhuizen.

Duurzaamheid. We zien dat inwoners van Drempt, Hoog-
Keppel, Laag-Keppel, Hummelo en Eldrik steeds meer bezig 
zijn met duurzaamheid. Zonnepanelen worden op daken 
geplaatst. Projecten waarin inwoners zonnepanelen kun-
nen kopen om zo collectief bij te dragen aan duurzaamheid 
is ook een nieuw positief verschijnsel dat wij aanmoedigen. 

GroenLinks is voorstander van het verder uitbreiden van het 
opwekken van zonne-energie en willen gemeentelijke panden 
zoveel mogelijk hiermee uitrusten. Ook willen wij particulieren 
en (agrarische) bedrijven stimuleren om hetzelfde te doen.

Landschap. GroenLinks wil dat koeien in de wei staan. En dat 
weilanden en bermen weer in het voorjaar in bloei staan. Dit 
is goed voor de diversiteit van insecten zoals bijen en vlinders 
en komt ten goede aan de natuur om ons heen. Wij willen 
geen megastallen ten koste van gezondheid van mens, dier en 
landschap.
We moedigen biologische landbouw aan en zetten in op tran-
sitie naar een meer functionele landbouw. Naast landbouw-
producten kan een brede boer ook andere diensten leveren. 
We denken dan aan kamperen bij de boer, een theetuin, 
verkoop van (streek)producten, educatie, zorg, natuurbeheer, 
culturele activiteiten en ook vergaderlocatie.

Zorg. GroenLinks wil professionele ondersteuning voor man-
telzorgers en vrijwilligers die dat wensen. Immers vervullen 
zij een belangrijke rol in het ondersteunen van anderen en 
vervullen hiermee een belangrijke rol. Hulp moet laagdrempe-
lig en makkelijk voor mensen aan te vragen zijn, zodat mensen 
met een hulpvraag zolang mogelijk veilig in eigen huis kun-
nen blijven wonen.

De kandidatenlijst van GroenLinks in Bronckhorst:
 1. Herman van Rooien Bronkhorst
 2. Ulrike ter Braak Halle
 3. René Bruns Hengelo Gld.
 4. Anne Punter Vorden
 5. Michel Coenen Steenderen
 6. Jos Hendriksen Hummelo
 7. Ellen van Reesch Vorden
 8. Jan Holtrigter Vorden
 9. Dick Jolink Hummelo
 10. Theo Wentink Bronkhorst
 11. Max Noordhoek Laag-Keppel
 12. Walter Rovers Velswijk
 13. Christine Brongers Baak

Jos Hendriksen, Hummelo,
nummer 6

Mijn naam is Jos Hendriksen 34 jaar en woon sinds 2014 
in Hummelo. Hiervoor heb ik in Borculo gewoond maar de 
reisafstand naar mijn werk maakte dat we liever zouden ver-
huizen om minder reistijd kwijt te zijn. Ons oog viel al snel op 
Hummelo om de ideale ligging, de bossen dicht bij huis waar 
we lekker met de hond kunnen wandelen maar toch ook goed 
bereikbaar als je verder het land in moet.
Ik werk in Arnhem in een revalidatiecentrum met mensen met 
niet-aangeboren hersenletsel. Vanuit de interesse in mijn werk 
verdiep ik mij in het sociaal domein en doe dit ook als com-
missielid voor GroenLinks in onze mooie gemeente. 
Ik ben groot voorstander voor het experimenteren van nieuwe 
manieren van wonen zoals tiny houses en andere vormen van 
wonen maar ook zorg. Zo kan er beter ingespeeld worden 
op de vraag van (tijdelijke) woningen in onze dorpen en het 
mogelijk maken dat zowel de oudere maar ook de jongere in 
zijn of haar eigen vertrouwde omgeving kan blijven.
In mijn vrije tijd speel ik basgitaar in een jaren 60 tot begin 
jaren 90 rock-coverband. Ik wandel en fiets graag door het bos 
en sleutel graag aan mijn auto.

Dick Jolink, Hummelo,
nummer 9

Ik zal mij even voorstellen: mijn naam is Dick Jolink, geboren 
en getogen Hummeloër. Ik sta op de kandidatenlijst omdat ik 
van mening ben dat sommige zaken anders, groener, kunnen 
in onze prachtige gemeente.
Het functioneren van de gemeenteraad heb ik van dichtbij 
kunnen meemaken als commissielid, niet-zijnde raadslid, na-
mens GroenLinks. Het is interessant en boeiend werk om met 
het beleid en de koers van de gemeente bezig te zijn.
Momenteel ben ik werkzaam als vrijwilliger bij het Erfgoed-
centrum Achterhoek en Liemers in het Brewinc in Doetin-
chem. Mijn hobby’s zijn onder andere wandelen, lezen en met 
mijn eigen website (dickjolink.blog) bezig zijn.

Lijst 7

Bronckhorst, dat zijn we samen
Lijsttrekker is Dick Ebbers uit Zelhem. Hij is in het politieke 
landschap geen onbekende. 
Van 1999 t/m 2004 was Dick raadslid voor ChristenUnie-SGP 
in Zelhem. Daarna was Dick van 2009 t/m 2015 lid van Pro-
vinciale Staten Gelderland. Op dit moment is Dick fractievol-
ger in de Provinciale Staten. 
In het dagelijks leven is Dick researcher bij AkzoNobel in 
Deventer. De drijfveer in dit alles voor Dick Ebbers: ‘Samen 
doen, omzien naar iedereen en zuinig zijn op de schepping 
voor Bronckhorst met haar inwoners.’ 
Door zijn politieke ervaring heeft Dick Ebbers in de achter-
liggende jaren een goed netwerk opgebouwd binnen de 
gemeente Bronckhorst en de provincie. 
Na de herindeling van 2005 hebben wij tot nu toe geen 
succes gehad bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar wij 
hopen dat wij deze keer wél een zetel kunnen halen. We 
hebben ons programma geschreven voor de hele gemeente 
geschreven en daarom geen specifieke punten voor één van 
de voormalige gemeenten.

De kernboodschap van het verkiezingsprogramma is ‘Samen 
werken aan’: 
1. Verantwoord leven: Wij willen een grote stap zetten richting 
een energieneutraal Bronckhorst. Aan de ene kant, door 
energieverbruik te verminderen door besparing en isolatie 
en hergebruik van materialen. Aan de andere kant door 
duurzame energie op te wekken, zoals zonne-energie, wind-
energie en energie uit biomassa. Dit willen wij doen met 
behulp van subsidie en energieleningen.

2. Oog voor ieder die zorg nodig heeft: Dat zijn jongeren, 
ouderen, gehandicapten, minima, minderheden maar ook 
de mantelzorgers en andere vrijwilligers moeten we niet 
vergeten. 

3. Leefbaar buitengebied: Bronckhorst heeft een groot, aan-
trekkelijk buitengebied en dat willen we graag zo houden. 
We willen de agrariërs, maar ook andere ondernemers kan-
sen en het vertrouwen geven om samen deze uitdaging aan 
te gaan. Dat kan door goed naar elkaar te luisteren! 

4. Samenwerken in de Achterhoek: We moeten samenwerken 
met de andere regiogemeentes om problemen zoals krimp, 
bereikbaarheid en passende huisvesting te kunnen oplossen.

5. Betrokken, openheid: De ChristenUnie-SGP wil open zijn 
naar de inwoners, uitleggen wat we doen en hoe we het 
doen. We willen samen een goede toekomst opbouwen!

Drempt, Hummelo en Keppel
We hebben van de ChristenUnie-SGP geen aanvullende infor-
matie ontvangen voor Drempt, Hummelo en Keppel.

De kandidaten van Groen Links in de gemeente Bronckhorst (v.l.n.r.): Anne Punter, Dick Joling, René Bruns, Michel Coenen, Theo Wentink, Ulrike 
ter Braak, Herman van Rooijen, Jos Hendriksen, Ellen van Reesch en Jan Holtrigter.
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De kandidatenlijst van ChristenUnie-SGP:
 1. Dick Ebbers  Zelhem
 2. Frans Evers  Zelhem
 3. Ardi Hooijmans  Zelhem
 4. Anton Bulten  Zelhem
 5. Huibert de Knegt  Zelhem
 6. Gerrit Averesch  Zelhem
 7. Henk Wiltink  Zelhem
 8. Henk Hanskamp  Zelhem
 9. Gerhard Hobelman Zelhem
 10. Herbert Evers  Zelhem
 11. Gerlinde Bulten  Zelhem
 12. Carel Massink  Zelhem
 13. Gertjan Buunk  Zelhem
 14. Gerbert Hanskamp  Zelhem
 15. Annebeth Ebbers-Wiltink Zelhem
 16. Ab Ebbers  Zelhem
 17. Piet Piersma  Vorden
 18. Jan Wesselink  Zelhem
 19. Huib Jongenburger Zelhem
 20. Gerrit Vretveld  Hengelo Gld.
 21. Ellen Kuyper  Vorden
 22. Martjan Evers  Zelhem

Algemene informatie
Websites
De diverse verkiezingsprogramma’s en andere aanvul-
lende informatie over de deelnemende politieke par-
tijen zijn te vinden op de onderstaande websites.
CDA: www.cda.nl/gelderland/bronckhorst/
VVD: www.vvdbronckhorst.nl/
PvdA: www.bronckhorst.pvda.nl/
GBB: www.gbbronckhorst.nl/
D66: www.bronckhorst.d66.nl/
GroenLinks: www.bronckhorst.groenlinks.nl/
SGP/CU: www.bronckhorst.christenunie.nl/

Stembureaus in Drempt, Hummelo en Keppel
23.  Sportcafé Hessenhal, Monumentenweg 30,
 Hoog-Keppel 
24. Zorgcentrum Hyndendael, Keppelseweg 35,
 Hummelo 
25. Dorpshuis Drempt, Kerkstraat 89, Drempt 
26.  ‘t Hessenhuus, Zomerweg 19A, Drempt

Wat moet ik meenemen naar het stembureau?
Om uw stem uit te kunnen brengen neemt u de vol-
gende zaken mee naar het stembureau: uw stempas 
(let erop dat deze onbeschadigd is); en een identiteits-
bewijs. Dit is een Nederlands paspoort, identiteitskaart, 
rijbewijs of vreemdelingendocument. Het identiteitsbe-
wijs mag niet langer dan 5 jaar verlopen zijn. U kunt dus 
gebruik maken van een identiteitsbewijs waar op staat 
‘geldig tot 22 maart 2013’ of elke latere datum. Ook zijn 

andere Europese identiteitsbewijzen geldig (behalve 
een Zwitsers rijbewijs).
Bent u uw identiteitsbewijs kwijt of is het gestolen? Dan 
kunt u uw stem uitbrengen door een verklaring van ver-
missing van de gemeente mee te nemen, in combinatie 
met een pasje van u met daarop uw naam en foto. Denk 
bijvoorbeeld aan een gepersonaliseerde OV-chipkaart 
of een ziekenhuispas. Stemt u voor iemand anders dan 
geldt dat u de verklaring van vermissing op de naam 
van de kiezer én een pasje met de naam en foto van de 
kiezer mee moet nemen.

Kan iemand anders voor mij stemmen?
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om zelf te 
stemmen, kunt u iemand anders (in de gemeente 
Bronckhorst), voor u per volmacht laten stemmen. Dit 
kan via een volmacht op uw stempas of een schriftelijke 
volmacht.

Hoe machtig ik iemand anders via mijn stempas?
Onderhandse volmacht. Om een machtiging te geven, 
gebruikt een kiezer het gedeelte van de stempas (ach-
terzijde) dat hiervoor is bestemd. Dit heet een ‘onder-
handse volmacht’. De kiezer moet de gegevens invullen 
en hij en de gemachtigde moeten beiden tekenen. Een 
onderhandse volmacht kan alleen worden gegeven aan 
een kiezer die in dezelfde gemeente woont.

Wat zijn de voorwaarden?
- de gemachtigde woont in Bronckhorst;
-  de gemachtigde neemt een kopie mee van het iden-

titeitsbewijs van de volmachtgever. De gemachtigde 
kan bij een onderhandse volmacht het identiteits-
bewijs van de volmachtgever ook op smartphone of 
tablet tonen. De afbeelding moet wel duidelijk zijn, de 
voorzitter van het stembureau beslist of de afbeelding 
duidelijk genoeg is om de identiteit vast te stellen van 
de volmachtgever. Bij de verkiezingen op 21 maart 
2018 mag een identiteitsbewijs (paspoort, identi-
teitskaart, rijbewijs of een vreemdelingendocument) 
worden gebruikt. Ook zijn andere Europese identi-
teitsbewijzen geldig (behalve een Zwitsers rijbewijs). 
Een identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming 
maximaal 5 jaar verlopen zijn. (U kunt gebruik maken 
van een identiteitsbewijs waarop staat ‘geldig tot 22 
maart 2013’ of elke latere datum);

-  de gemachtigde moet de stem van de volmachtgever 
tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem

Let op: Als u iemand anders wilt machtigen voordat u 
uw stempas heeft ontvangen, moet u een schriftelijke 
volmacht aanvragen.

Uitgebreide informatie kunt u verder vinden op de 
website van de gemeente Bronckhorst:
www.bronckhorst.nl/.

VWGNijhof Arnhem  |  Meander 701  |  6825 ME  Arnhem  |  026 - 36 98 300  |  www.vwgnijhof.nl

Alles op gebied van smering!
 

www.petersolie.nl
www.innoself.nl  

geen verkoop aan particulieren
0313-475918  •  info@petersolie.nl

Installatiebedrijf T&I

Keijenborgseweg 30

7021 LW Zelhem

T (0314) 641 717

E info@installatiebedrijfti.nl

I www.installatiebedrijfti.nl

observatie camera’s

poortaandrijvingen
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De kandidatenlijst van ChristenUnie-SGP:
 1. Dick Ebbers  Zelhem
 2. Frans Evers  Zelhem
 3. Ardi Hooijmans  Zelhem
 4. Anton Bulten  Zelhem
 5. Huibert de Knegt  Zelhem
 6. Gerrit Averesch  Zelhem
 7. Henk Wiltink  Zelhem
 8. Henk Hanskamp  Zelhem
 9. Gerhard Hobelman Zelhem
 10. Herbert Evers  Zelhem
 11. Gerlinde Bulten  Zelhem
 12. Carel Massink  Zelhem
 13. Gertjan Buunk  Zelhem
 14. Gerbert Hanskamp  Zelhem
 15. Annebeth Ebbers-Wiltink Zelhem
 16. Ab Ebbers  Zelhem
 17. Piet Piersma  Vorden
 18. Jan Wesselink  Zelhem
 19. Huib Jongenburger Zelhem
 20. Gerrit Vretveld  Hengelo Gld.
 21. Ellen Kuyper  Vorden
 22. Martjan Evers  Zelhem

Algemene informatie
Websites
De diverse verkiezingsprogramma’s en andere aanvul-
lende informatie over de deelnemende politieke par-
tijen zijn te vinden op de onderstaande websites.
CDA: www.cda.nl/gelderland/bronckhorst/
VVD: www.vvdbronckhorst.nl/
PvdA: www.bronckhorst.pvda.nl/
GBB: www.gbbronckhorst.nl/
D66: www.bronckhorst.d66.nl/
GroenLinks: www.bronckhorst.groenlinks.nl/
SGP/CU: www.bronckhorst.christenunie.nl/

Stembureaus in Drempt, Hummelo en Keppel
23.  Sportcafé Hessenhal, Monumentenweg 30,
 Hoog-Keppel 
24. Zorgcentrum Hyndendael, Keppelseweg 35,
 Hummelo 
25. Dorpshuis Drempt, Kerkstraat 89, Drempt 
26.  ‘t Hessenhuus, Zomerweg 19A, Drempt

Wat moet ik meenemen naar het stembureau?
Om uw stem uit te kunnen brengen neemt u de vol-
gende zaken mee naar het stembureau: uw stempas 
(let erop dat deze onbeschadigd is); en een identiteits-
bewijs. Dit is een Nederlands paspoort, identiteitskaart, 
rijbewijs of vreemdelingendocument. Het identiteitsbe-
wijs mag niet langer dan 5 jaar verlopen zijn. U kunt dus 
gebruik maken van een identiteitsbewijs waar op staat 
‘geldig tot 22 maart 2013’ of elke latere datum. Ook zijn 

andere Europese identiteitsbewijzen geldig (behalve 
een Zwitsers rijbewijs).
Bent u uw identiteitsbewijs kwijt of is het gestolen? Dan 
kunt u uw stem uitbrengen door een verklaring van ver-
missing van de gemeente mee te nemen, in combinatie 
met een pasje van u met daarop uw naam en foto. Denk 
bijvoorbeeld aan een gepersonaliseerde OV-chipkaart 
of een ziekenhuispas. Stemt u voor iemand anders dan 
geldt dat u de verklaring van vermissing op de naam 
van de kiezer én een pasje met de naam en foto van de 
kiezer mee moet nemen.

Kan iemand anders voor mij stemmen?
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om zelf te 
stemmen, kunt u iemand anders (in de gemeente 
Bronckhorst), voor u per volmacht laten stemmen. Dit 
kan via een volmacht op uw stempas of een schriftelijke 
volmacht.

Hoe machtig ik iemand anders via mijn stempas?
Onderhandse volmacht. Om een machtiging te geven, 
gebruikt een kiezer het gedeelte van de stempas (ach-
terzijde) dat hiervoor is bestemd. Dit heet een ‘onder-
handse volmacht’. De kiezer moet de gegevens invullen 
en hij en de gemachtigde moeten beiden tekenen. Een 
onderhandse volmacht kan alleen worden gegeven aan 
een kiezer die in dezelfde gemeente woont.

Wat zijn de voorwaarden?
- de gemachtigde woont in Bronckhorst;
-  de gemachtigde neemt een kopie mee van het iden-

titeitsbewijs van de volmachtgever. De gemachtigde 
kan bij een onderhandse volmacht het identiteits-
bewijs van de volmachtgever ook op smartphone of 
tablet tonen. De afbeelding moet wel duidelijk zijn, de 
voorzitter van het stembureau beslist of de afbeelding 
duidelijk genoeg is om de identiteit vast te stellen van 
de volmachtgever. Bij de verkiezingen op 21 maart 
2018 mag een identiteitsbewijs (paspoort, identi-
teitskaart, rijbewijs of een vreemdelingendocument) 
worden gebruikt. Ook zijn andere Europese identi-
teitsbewijzen geldig (behalve een Zwitsers rijbewijs). 
Een identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming 
maximaal 5 jaar verlopen zijn. (U kunt gebruik maken 
van een identiteitsbewijs waarop staat ‘geldig tot 22 
maart 2013’ of elke latere datum);

-  de gemachtigde moet de stem van de volmachtgever 
tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem

Let op: Als u iemand anders wilt machtigen voordat u 
uw stempas heeft ontvangen, moet u een schriftelijke 
volmacht aanvragen.

Uitgebreide informatie kunt u verder vinden op de 
website van de gemeente Bronckhorst:
www.bronckhorst.nl/.
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Waar stond je wieg Eric? ‘Nou’, zegt hij: ‘die stond in de Achter-
hoek, in Neede. Ik ging na de lagere school onder het strenge 
regime van meester Van Diek naar het voortgezet onderwijs 
in Hengelo (O).‘ 
Hengelo ligt niet naast de deur in Neede. ‘Dat is inderdaad zo. 
Maar op advies van het hoofd van de school werd ik naar 
Hengelo gestuurd, toen de meest voor de hand liggende 
keuze. Gelukkig hoefde ik niet meer op zaterdag naar school.’ 
Je rondt het vwo af en dan komt het moment van beroepskeuze. 
Eric gaat er goed voor zitten: ‘Ik had op school het idee dat 
ik dierenarts wilde worden. Maar dat beroepsbeeld draaide 
bij na een bezoek in Utrecht aan de dierenartsopleiding. Niet 
dat dat bezoek negatief was, maar ik kwam tot de conclusie 
dat ik misschien ook wel geneeskunde kon gaan studeren. 
Dat werd mijn keuze: ik ging naar Nijmegen om geneeskun-
de te studeren.’
Heb je nog Utrecht of Groningen overwogen? ‘Nee hoor. Mijn 

Huisarts Assink 
gaat met pensioen

zus studeerde in die tijd ook in Nijmegen. Het leek mij een 
goed idee om ook naar Nijmegen te gaan voor mijn stu-
die; het was een leuke stad en niet al te ver. Nooit spijt van 
gehad.’
Wat deed je in Nijmegen? ‘Aanvankelijk had ik het idee om tro-
penarts te worden. Voor die opleiding was het belangrijk om 
chirurgie en verloskunde te doen. Ik heb 2 jaar chirurgie en 
1,5 jaar gynaecologie/verloskunde gedaan als arts-assistent 
in de Enschedese ziekenhuizen.’ 
Hoe liep dat af? ‘Ik liep stages in Delden en in Enschede. En 
in het ziekenhuis in Enschede kwam ik als arts-assistent 
Paulien tegen die daar als fysiotherapeute werkte’. Paulien 
sluit aan op Eric’s betoog: ‘Ik ben geboren in Amsterdam en 
opgegroeid in Amersfoort. Ik had het prima naar mijn zin als 
fysiotherapeute in Enschede.’ 
En hoe liep dat af? Ze lachen beiden: ‘Uiteindelijk op een hu-
welijk, en een verhuizing van Enschede naar Laag-Keppel.’ 

Eric Assink (62) is bijna 31 jaar huisarts in Hummelo en Keppel en gaat in mei met pensioen. 
We blikken met Eric en zijn echtgenote Paulien terug op Eric’s carrière vanaf 1987 en ook op 
die van Paulien. Een arbeidzaam leven, geheel gewijd aan de gezondheid van de inwoners 
van Hummelo, Keppel, Drempt en ook daarbuiten.

Tekst: Henk ten Zijthoff
Foto’s: Wim van Hof

Hoe kwamen jullie in Laag-Keppel terecht? Eric en Paulien 
reflecteren op een hectische periode in de jaren 80. 
Eric: ‘Mijn moeder las in de krant dat een jonge huisarts in 
Laag-Keppel op tragische wijze was overleden. Zij tipte mij: 
misschien moet je van je laten horen. Ik was opgeleid tot 
huisarts en net afgestudeerd. Ik heb toen contact opgeno-
men met de praktijken in de omgeving en besloot om te 
solliciteren. Maar besefte wel dat het niet gemakkelijk zou 
zijn. Je neemt de praktijk over van een geliefde en bevlogen 
jonge huisarts: Ben Mertens. Ik heb Ben niet gekend. Ik denk 
nog steeds: ‘Wat zou ik graag met Ben een dag bij De Gou-
den Karper willen doorbrengen en met hem willen praten 
over ons vak.’
Paulien over Laag-Keppel: ‘Ik had mijn baan als fysiotherapeu-
te in Enschede. Maar toen Eric in Laag-Keppel was geweest 
bij de huisartsen van de waarneemgroep (dr. Bierens, dr. 
Haan en dr. Nieuwenhuisen) en hij heel enthousiast was over 
deze plattelandspraktijk, was de keus gauw gemaakt: ik ga 
met hem mee en zeg mijn baan op (dat laatste met pijn in 
het hart). In die eerste jaren verrichtte ik hand- en spandien-
sten in de praktijk. Ik was achterwacht en hielp wat met de 
administratie. Eric was als huisarts de eerste jaren dag en 
nacht met de praktijk bezig, met één keer per maand week-
enddienst. Ik heb het met heel veel plezier gedaan, maar het 
was een behoorlijke klus vooral doordat er inmiddels drie 
kleintjes in ons gezin rondliepen. Paulien lacht: ‘Eric heeft 
destijds nog een bel laten aanleggen om de telefoon niet te 
missen in de tuin. Een mobieltje bestond in die tijd niet. Kun 
je je nu niet meer voorstellen.’

Je komt als huisarts in de praktijk van een bevlogen jonge 
huisarts die plotseling overleed? Eric: ‘Het was een periode 
waarin de familie Mertens en de patiëntenkring in diepe 
rouw waren. Ik was jong en onder de indruk van het massale 
verdriet in de gemeenschap en de enorme waardering voor 
Ben als huisarts. De praktijk moest worden voortgezet en ik 
stortte me met alles wat ik had in de leegte die overbleef na 
Ben’s overlijden.’ 

Steun in die eerste jaren? ‘Van alle kanten. En in praktische zin 
vooral van Ria Veeneman-Legters en later ook Myria Kem-
perman. Zij kenden de praktijk als hun broekzak. Ze waren 
apothekersassistente, en vooral Ria had ook de administratie 
goed onder controle. Zij waren een belangrijke steunpilaar in 
die tijd.’ 
Je bent huisarts op het platteland; was dat een bewuste keus? 
Resoluut: ‘Jazeker. Ik kom uit de Achterhoek en mijn voorkeur 
na mijn studie was om werkzaam te zijn in de eerstelijnszorg 
op het platteland. Ik heb nooit overwogen om naar stedelijke 
gebieden te gaan voor een baan als huisarts. Het leuke aan 
een plattelandspraktijk is dat je veel dingen zelf kunt doen, 
waarbij mijn ervaring in de chirurgie en verloskunde goed 
van pas kwamen. Dat maakt het vak voor mij leuker. En huis-
arts te zijn in onze dorpen: nooit een seconde spijt gehad!’
En Paulien? Zij lacht vrolijk: ‘Ik ook niet hoor. Ik was fysiothe-
rapeute maar met onze kleine kinderen kon ik dat niet echt 
goed combineren. Ik ben me toen gaan omscholen naar 
maatschappelijk werk. En ik ben in die branche nog altijd 
voor een aantal dagdelen in de week actief.’ 
Toen de apotheek uit je praktijk verdween: hoe heb je dat erva-

ren? ‘Nou, dat was een dubbel gevoel. Ik vond als apotheek-
houdend huisarts dat de apotheek een belangrijk onderdeel 
was van de eerstelijnszorg. Toen we als huisartsen overgin-
gen naar het Gezondheidscentrum in Hoog-Keppel heb ik 
best een paar keer moeten slikken om de apotheek onder te 
brengen in het bedrijfsmodel van het Gezondheidscentrum. 
Maar ik ben ervan overtuigd dat het een juiste beslissing 
was: ik zou in deze tijd geen apotheekhoudend huisarts meer 
willen zijn: de regelgeving is zo specialistisch en massief 
geworden. Ik ben blij dat dat niet meer in mijn pakket zit.’

Aha, het Gezondheidscentrum in Hoog-Keppel! Eric: ‘De tot-
standkoming van het Gezondheidscentrum in Hoog-Keppel 
is voor mij als huisarts het belangrijkste moment geweest 
in mijn carrière. En in de geschiedenis van zo’n 150 jaar 
eerstelijns gezondheidszorg in onze dorpen. Ik noem met 
grote waardering de mensen die daar een onmisbare rol 
hebben gespeeld om Hans Nieuwenhuisen en mij daarin te 
ondersteunen: dr. Bierens uit Wehl, de heer Schripsema en 
mr. van Weeghel, beiden uit Hummelo. En niet te vergeten 
de voormalige gemeente Hummelo en Keppel. Met elkaar 
hebben we de doorslag kunnen geven om de eerstelijns 
gezondheidszorg op een hoog niveau te behouden voor 
onze dorpen. Dat vind ik een mijlpaal in mijn carrière. Er zijn 
heel veel voorzieningen verdwenen, maar niet de eerstelijns 
gezondheidszorg.’  

Laag-Keppel, Rijksweg 100. We reflecteren op het huis als 
woonhuis en huisartsenpraktijkgebouw. Wie bouwde het? 
Vermoedelijk dr. Belinfante. En we gaan terug in de tijd.
Dr. Bosch was huisarts voor Dr. Belinfante. Daarna dr. Servaes, 
dr. Fraassen, dr. Hardenbroek, Dr. Van Wissen, Dr. Mertens. 
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Waar stond je wieg Eric? ‘Nou’, zegt hij: ‘die stond in de Achter-
hoek, in Neede. Ik ging na de lagere school onder het strenge 
regime van meester Van Diek naar het voortgezet onderwijs 
in Hengelo (O).‘ 
Hengelo ligt niet naast de deur in Neede. ‘Dat is inderdaad zo. 
Maar op advies van het hoofd van de school werd ik naar 
Hengelo gestuurd, toen de meest voor de hand liggende 
keuze. Gelukkig hoefde ik niet meer op zaterdag naar school.’ 
Je rondt het vwo af en dan komt het moment van beroepskeuze. 
Eric gaat er goed voor zitten: ‘Ik had op school het idee dat 
ik dierenarts wilde worden. Maar dat beroepsbeeld draaide 
bij na een bezoek in Utrecht aan de dierenartsopleiding. Niet 
dat dat bezoek negatief was, maar ik kwam tot de conclusie 
dat ik misschien ook wel geneeskunde kon gaan studeren. 
Dat werd mijn keuze: ik ging naar Nijmegen om geneeskun-
de te studeren.’
Heb je nog Utrecht of Groningen overwogen? ‘Nee hoor. Mijn 

Huisarts Assink 
gaat met pensioen

zus studeerde in die tijd ook in Nijmegen. Het leek mij een 
goed idee om ook naar Nijmegen te gaan voor mijn stu-
die; het was een leuke stad en niet al te ver. Nooit spijt van 
gehad.’
Wat deed je in Nijmegen? ‘Aanvankelijk had ik het idee om tro-
penarts te worden. Voor die opleiding was het belangrijk om 
chirurgie en verloskunde te doen. Ik heb 2 jaar chirurgie en 
1,5 jaar gynaecologie/verloskunde gedaan als arts-assistent 
in de Enschedese ziekenhuizen.’ 
Hoe liep dat af? ‘Ik liep stages in Delden en in Enschede. En 
in het ziekenhuis in Enschede kwam ik als arts-assistent 
Paulien tegen die daar als fysiotherapeute werkte’. Paulien 
sluit aan op Eric’s betoog: ‘Ik ben geboren in Amsterdam en 
opgegroeid in Amersfoort. Ik had het prima naar mijn zin als 
fysiotherapeute in Enschede.’ 
En hoe liep dat af? Ze lachen beiden: ‘Uiteindelijk op een hu-
welijk, en een verhuizing van Enschede naar Laag-Keppel.’ 

Eric Assink (62) is bijna 31 jaar huisarts in Hummelo en Keppel en gaat in mei met pensioen. 
We blikken met Eric en zijn echtgenote Paulien terug op Eric’s carrière vanaf 1987 en ook op 
die van Paulien. Een arbeidzaam leven, geheel gewijd aan de gezondheid van de inwoners 
van Hummelo, Keppel, Drempt en ook daarbuiten.

Tekst: Henk ten Zijthoff
Foto’s: Wim van Hof

Hoe kwamen jullie in Laag-Keppel terecht? Eric en Paulien 
reflecteren op een hectische periode in de jaren 80. 
Eric: ‘Mijn moeder las in de krant dat een jonge huisarts in 
Laag-Keppel op tragische wijze was overleden. Zij tipte mij: 
misschien moet je van je laten horen. Ik was opgeleid tot 
huisarts en net afgestudeerd. Ik heb toen contact opgeno-
men met de praktijken in de omgeving en besloot om te 
solliciteren. Maar besefte wel dat het niet gemakkelijk zou 
zijn. Je neemt de praktijk over van een geliefde en bevlogen 
jonge huisarts: Ben Mertens. Ik heb Ben niet gekend. Ik denk 
nog steeds: ‘Wat zou ik graag met Ben een dag bij De Gou-
den Karper willen doorbrengen en met hem willen praten 
over ons vak.’
Paulien over Laag-Keppel: ‘Ik had mijn baan als fysiotherapeu-
te in Enschede. Maar toen Eric in Laag-Keppel was geweest 
bij de huisartsen van de waarneemgroep (dr. Bierens, dr. 
Haan en dr. Nieuwenhuisen) en hij heel enthousiast was over 
deze plattelandspraktijk, was de keus gauw gemaakt: ik ga 
met hem mee en zeg mijn baan op (dat laatste met pijn in 
het hart). In die eerste jaren verrichtte ik hand- en spandien-
sten in de praktijk. Ik was achterwacht en hielp wat met de 
administratie. Eric was als huisarts de eerste jaren dag en 
nacht met de praktijk bezig, met één keer per maand week-
enddienst. Ik heb het met heel veel plezier gedaan, maar het 
was een behoorlijke klus vooral doordat er inmiddels drie 
kleintjes in ons gezin rondliepen. Paulien lacht: ‘Eric heeft 
destijds nog een bel laten aanleggen om de telefoon niet te 
missen in de tuin. Een mobieltje bestond in die tijd niet. Kun 
je je nu niet meer voorstellen.’

Je komt als huisarts in de praktijk van een bevlogen jonge 
huisarts die plotseling overleed? Eric: ‘Het was een periode 
waarin de familie Mertens en de patiëntenkring in diepe 
rouw waren. Ik was jong en onder de indruk van het massale 
verdriet in de gemeenschap en de enorme waardering voor 
Ben als huisarts. De praktijk moest worden voortgezet en ik 
stortte me met alles wat ik had in de leegte die overbleef na 
Ben’s overlijden.’ 

Steun in die eerste jaren? ‘Van alle kanten. En in praktische zin 
vooral van Ria Veeneman-Legters en later ook Myria Kem-
perman. Zij kenden de praktijk als hun broekzak. Ze waren 
apothekersassistente, en vooral Ria had ook de administratie 
goed onder controle. Zij waren een belangrijke steunpilaar in 
die tijd.’ 
Je bent huisarts op het platteland; was dat een bewuste keus? 
Resoluut: ‘Jazeker. Ik kom uit de Achterhoek en mijn voorkeur 
na mijn studie was om werkzaam te zijn in de eerstelijnszorg 
op het platteland. Ik heb nooit overwogen om naar stedelijke 
gebieden te gaan voor een baan als huisarts. Het leuke aan 
een plattelandspraktijk is dat je veel dingen zelf kunt doen, 
waarbij mijn ervaring in de chirurgie en verloskunde goed 
van pas kwamen. Dat maakt het vak voor mij leuker. En huis-
arts te zijn in onze dorpen: nooit een seconde spijt gehad!’
En Paulien? Zij lacht vrolijk: ‘Ik ook niet hoor. Ik was fysiothe-
rapeute maar met onze kleine kinderen kon ik dat niet echt 
goed combineren. Ik ben me toen gaan omscholen naar 
maatschappelijk werk. En ik ben in die branche nog altijd 
voor een aantal dagdelen in de week actief.’ 
Toen de apotheek uit je praktijk verdween: hoe heb je dat erva-

ren? ‘Nou, dat was een dubbel gevoel. Ik vond als apotheek-
houdend huisarts dat de apotheek een belangrijk onderdeel 
was van de eerstelijnszorg. Toen we als huisartsen overgin-
gen naar het Gezondheidscentrum in Hoog-Keppel heb ik 
best een paar keer moeten slikken om de apotheek onder te 
brengen in het bedrijfsmodel van het Gezondheidscentrum. 
Maar ik ben ervan overtuigd dat het een juiste beslissing 
was: ik zou in deze tijd geen apotheekhoudend huisarts meer 
willen zijn: de regelgeving is zo specialistisch en massief 
geworden. Ik ben blij dat dat niet meer in mijn pakket zit.’

Aha, het Gezondheidscentrum in Hoog-Keppel! Eric: ‘De tot-
standkoming van het Gezondheidscentrum in Hoog-Keppel 
is voor mij als huisarts het belangrijkste moment geweest 
in mijn carrière. En in de geschiedenis van zo’n 150 jaar 
eerstelijns gezondheidszorg in onze dorpen. Ik noem met 
grote waardering de mensen die daar een onmisbare rol 
hebben gespeeld om Hans Nieuwenhuisen en mij daarin te 
ondersteunen: dr. Bierens uit Wehl, de heer Schripsema en 
mr. van Weeghel, beiden uit Hummelo. En niet te vergeten 
de voormalige gemeente Hummelo en Keppel. Met elkaar 
hebben we de doorslag kunnen geven om de eerstelijns 
gezondheidszorg op een hoog niveau te behouden voor 
onze dorpen. Dat vind ik een mijlpaal in mijn carrière. Er zijn 
heel veel voorzieningen verdwenen, maar niet de eerstelijns 
gezondheidszorg.’  

Laag-Keppel, Rijksweg 100. We reflecteren op het huis als 
woonhuis en huisartsenpraktijkgebouw. Wie bouwde het? 
Vermoedelijk dr. Belinfante. En we gaan terug in de tijd.
Dr. Bosch was huisarts voor Dr. Belinfante. Daarna dr. Servaes, 
dr. Fraassen, dr. Hardenbroek, Dr. Van Wissen, Dr. Mertens. 
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Het was het huis en de praktijk voor huisartsen en Eric is de 
laatste in deze reeks van artsen. Als hij in Hoog-Keppel de 
deur achter zich sluit, is hij na 85 jaar de laatste praktiserend 
huisarts in dit huis. En dat was hij de langste tijd van al zijn 
voorgangers: 31 jaar.

En in mei 2018 ga je stoppen, Eric. Het is even stil. Dan zegt 
Eric: ‘Je moet niet denken dat ik mijn werk niet meer leuk 
vind. Huisarts zijn is een prachtig vak. Maar ik ben na een 
lange fietstocht met Paulien naar Rome tot het inzicht ge-
komen dat ik elke dag ongeveer twee uur te kort kom en dat 
er ook nog andere zaken in het leven zijn dan alleen werken. 
Ik heb afwegingen gemaakt en uiteindelijk de conclusie 
getrokken. Ik kan met Paulien nu andere goede dingen doen 
dan alleen bezig zijn met mijn werk. Dat was een moeilijk be-
sluit. Het blijft lastig. Maar ik denk dat het een goed besluit is.’  
Paulien reageert. ‘Dat komt ook omdat je in je vak nogal 
betrokken bent, Eric. Ik zou bijna zeggen, je bent nog van de 
ouwe stempel.’ Ze lacht terwijl Eric een blik omhoog werpt… 

Hoe gaat het er na je afscheid uitzien, Eric?
Deze vraag gaan we te lijf. ‘Eerst gaat er gefietst worden. Een 
traject van 2500 kilometer naar Lissabon. Ik weet nu al dat ik 
mijn team in het Gezondheidscentrum heel erg zal gaan mis-
sen. Ik slik nu al bij de gedachte dat het na mei 2018 anders 
zal zijn voor hen en voor mij.’ 
Nuchter: ‘Ik ben SCEN-arts en dat blijf ik doen.’ 

Opvolging geregeld? Eric lacht: ‘Jazeker, mijn opvolgster is 
Carolien Nierkens. Zij is sinds 2016 werkzaam in onze praktijk. 
Zij gaat na mijn vertrek fulltime aan de slag in het Gezond-
heidscentrum in Hoog-Keppel. Ik heb alle vertrouwen in haar 
kunnen!’  
      
En zelf een cruise op ’n schip? Eric lacht: ‘Nee: dat is absoluut 
niks voor mij. Paulien en ik willen graag actief zijn. Fietsen is 
een hobby en tuinieren vinden we een fantastische bezig-
heid. Wij hebben drie zoons waarvan ik hoop dat ze alle drie 
hele oude huizen gaan bewonen, waarin ik dan met heel 
veel genoegen aan ’t klussen sla. Kan jaren duren voordat die 
klussen af zijn.’ En Paulien op de vraag: ‘Nee, nee, we hebben 
nog geen kleinkinderen maar mochten die er komen, dan 
kan het zomaar zijn dat we wel een rol willen spelen.’ Eric 
besluit: ‘Onze middelste zoon Thomas is nu bijna afgestu-
deerd als huisarts. Dat is een prachtige vakoverdracht in de 
familie. Jelle en Joost hebben het goed naar hun zin buiten 
de gezondheidszorg. We zijn blij dat onze kinderen het goed 
naar hun zin hebben in het arbeidzame leven.’ 

Heeft dokter Eric Assink een slotwoord voor de lezers van De 
Hessencombinatie? Eric: ‘Het is paradoxaal dat ik in Laag-
Keppel als jonge huisarts kon beginnen omdat ik verloskunde 
als studiespecialisatie had gekozen. Nu ben ik SCEN-arts en 
dat blijf ik na mijn afscheid van de praktijk. Ik begon dus mijn 
carrière met een specialisatie op het gebied van jong leven 
en ik eindig mijn carrière als SCEN-arts op de scheidslijn van 
leven en dood. Ik realiseer dat dat voor mij een opmerkelijke 
cirkel is. 
Voor de lezers van De Hessencombinatie: ik hoop van ganser 
harte dat het Gezondheidscentrum in Hoog-Keppel tot in 
lengte van dagen zal voorzien in de behoefte van alle inwo-
ners van onze kleine dorpen aan een uitstekende eerstelijns-
gezondheidszorg. Ik sta in de rij van vele artsen voor mij, die 
met hart en ziel toegewijd waren aan de gezondheidszorg 
voor inwoners van onze dorpen. En de collega’s na mij gaan 
dit vaandel hoog houden, met dezelfde toewijding als hun 
voorgangers in een andere tijd!’

Huisarts Eric Assink neemt op 19 mei afscheid. De afscheidsre-
ceptie is bij De Gouden Karper in Hummelo van 13.30 uur tot 
16.30 uur. Iedereen uit de huisartsenpraktijk Hummelo & Keppel 
is welkom om Eric en Paulien Assink uit te luiden!

Wat is een SCEN-arts?
Een SCEN-arts wordt geraadpleegd om zijn oordeel 
onder andere te geven bij euthanasieverzoeken. Eén 
van de zorgvuldigheidseisen houdt in dat de behan-
delend arts tenminste één andere onafhankelijke arts 
moet raadplegen. Deze andere arts (consulent) moet de 
patiënt zien en schriftelijk zijn oordeel geven of de arts, 
mocht deze tot uitvoering van euthanasie overgaan, aan 
de wettelijke zorgvuldigheidseisen zal voldoen. Artsen 
kunnen voor deze consultatie een beroep doen op 
speciaal getrainde en beschikbare SCEN-artsen. SCEN-
artsen hebben ook een rol als het gaat om het verlenen 
van steun aan artsen. Bijvoorbeeld in de vorm van het 
geven van advies. Steun en Consultatie bij Euthanasie in 
Nederland is een initiatief van de artsenfederatie KNMG.
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Het was het huis en de praktijk voor huisartsen en Eric is de 
laatste in deze reeks van artsen. Als hij in Hoog-Keppel de 
deur achter zich sluit, is hij na 85 jaar de laatste praktiserend 
huisarts in dit huis. En dat was hij de langste tijd van al zijn 
voorgangers: 31 jaar.

En in mei 2018 ga je stoppen, Eric. Het is even stil. Dan zegt 
Eric: ‘Je moet niet denken dat ik mijn werk niet meer leuk 
vind. Huisarts zijn is een prachtig vak. Maar ik ben na een 
lange fietstocht met Paulien naar Rome tot het inzicht ge-
komen dat ik elke dag ongeveer twee uur te kort kom en dat 
er ook nog andere zaken in het leven zijn dan alleen werken. 
Ik heb afwegingen gemaakt en uiteindelijk de conclusie 
getrokken. Ik kan met Paulien nu andere goede dingen doen 
dan alleen bezig zijn met mijn werk. Dat was een moeilijk be-
sluit. Het blijft lastig. Maar ik denk dat het een goed besluit is.’  
Paulien reageert. ‘Dat komt ook omdat je in je vak nogal 
betrokken bent, Eric. Ik zou bijna zeggen, je bent nog van de 
ouwe stempel.’ Ze lacht terwijl Eric een blik omhoog werpt… 

Hoe gaat het er na je afscheid uitzien, Eric?
Deze vraag gaan we te lijf. ‘Eerst gaat er gefietst worden. Een 
traject van 2500 kilometer naar Lissabon. Ik weet nu al dat ik 
mijn team in het Gezondheidscentrum heel erg zal gaan mis-
sen. Ik slik nu al bij de gedachte dat het na mei 2018 anders 
zal zijn voor hen en voor mij.’ 
Nuchter: ‘Ik ben SCEN-arts en dat blijf ik doen.’ 

Opvolging geregeld? Eric lacht: ‘Jazeker, mijn opvolgster is 
Carolien Nierkens. Zij is sinds 2016 werkzaam in onze praktijk. 
Zij gaat na mijn vertrek fulltime aan de slag in het Gezond-
heidscentrum in Hoog-Keppel. Ik heb alle vertrouwen in haar 
kunnen!’  
      
En zelf een cruise op ’n schip? Eric lacht: ‘Nee: dat is absoluut 
niks voor mij. Paulien en ik willen graag actief zijn. Fietsen is 
een hobby en tuinieren vinden we een fantastische bezig-
heid. Wij hebben drie zoons waarvan ik hoop dat ze alle drie 
hele oude huizen gaan bewonen, waarin ik dan met heel 
veel genoegen aan ’t klussen sla. Kan jaren duren voordat die 
klussen af zijn.’ En Paulien op de vraag: ‘Nee, nee, we hebben 
nog geen kleinkinderen maar mochten die er komen, dan 
kan het zomaar zijn dat we wel een rol willen spelen.’ Eric 
besluit: ‘Onze middelste zoon Thomas is nu bijna afgestu-
deerd als huisarts. Dat is een prachtige vakoverdracht in de 
familie. Jelle en Joost hebben het goed naar hun zin buiten 
de gezondheidszorg. We zijn blij dat onze kinderen het goed 
naar hun zin hebben in het arbeidzame leven.’ 

Heeft dokter Eric Assink een slotwoord voor de lezers van De 
Hessencombinatie? Eric: ‘Het is paradoxaal dat ik in Laag-
Keppel als jonge huisarts kon beginnen omdat ik verloskunde 
als studiespecialisatie had gekozen. Nu ben ik SCEN-arts en 
dat blijf ik na mijn afscheid van de praktijk. Ik begon dus mijn 
carrière met een specialisatie op het gebied van jong leven 
en ik eindig mijn carrière als SCEN-arts op de scheidslijn van 
leven en dood. Ik realiseer dat dat voor mij een opmerkelijke 
cirkel is. 
Voor de lezers van De Hessencombinatie: ik hoop van ganser 
harte dat het Gezondheidscentrum in Hoog-Keppel tot in 
lengte van dagen zal voorzien in de behoefte van alle inwo-
ners van onze kleine dorpen aan een uitstekende eerstelijns-
gezondheidszorg. Ik sta in de rij van vele artsen voor mij, die 
met hart en ziel toegewijd waren aan de gezondheidszorg 
voor inwoners van onze dorpen. En de collega’s na mij gaan 
dit vaandel hoog houden, met dezelfde toewijding als hun 
voorgangers in een andere tijd!’

Huisarts Eric Assink neemt op 19 mei afscheid. De afscheidsre-
ceptie is bij De Gouden Karper in Hummelo van 13.30 uur tot 
16.30 uur. Iedereen uit de huisartsenpraktijk Hummelo & Keppel 
is welkom om Eric en Paulien Assink uit te luiden!

Wat is een SCEN-arts?
Een SCEN-arts wordt geraadpleegd om zijn oordeel 
onder andere te geven bij euthanasieverzoeken. Eén 
van de zorgvuldigheidseisen houdt in dat de behan-
delend arts tenminste één andere onafhankelijke arts 
moet raadplegen. Deze andere arts (consulent) moet de 
patiënt zien en schriftelijk zijn oordeel geven of de arts, 
mocht deze tot uitvoering van euthanasie overgaan, aan 
de wettelijke zorgvuldigheidseisen zal voldoen. Artsen 
kunnen voor deze consultatie een beroep doen op 
speciaal getrainde en beschikbare SCEN-artsen. SCEN-
artsen hebben ook een rol als het gaat om het verlenen 
van steun aan artsen. Bijvoorbeeld in de vorm van het 
geven van advies. Steun en Consultatie bij Euthanasie in 
Nederland is een initiatief van de artsenfederatie KNMG.
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 ‘Eigenlijk was iedereen gelijk enthousiast’, antwoordt Daan 
Oortgiesen op de vraag hoe het voorstel van trainer Klaas 
Vermeulen werd ontvangen om in de winterstop op trainings-
kamp te gaan. De hoofdtrainer was ongeveer een maand actief 
bij HC ’03 en opperde aan zijn spelers om niet aan het einde 
van het seizoen een teamuitje te plannen maar halverwege in 
de vorm van een trainingskamp. Dat was hij als trainer bij
vorige teams ook gewend en beviel goed. ‘Iedereen zag het 
wel zitten om in een koude periode naar een warm land te 
gaan. Ik zit nog op school maar volg een flexibele opleiding 
dus het was geen probleem om een paar dagen te missen’, 
gaat Jordy Lobeek verder. 

Van een hecht 
team naar een 
hechter team

De spelers en staf bedachten samen een spaarsysteem om de 
reis te kunnen financieren. ‘Bij iedere thuiswedstrijd leggen 
we geld in voor bier. Bij winst van een competitiewedstrijd 
ontvangen we een kratje bier van de sponsor en van de club 
en dan hadden we dat geld dus niet nodig. Dat legden we dan 
opzij voor de reis’, legt Daan uit. Naast het spaarsysteem moest 
iedereen een vast bedrag betalen voor de reis, dat in termijnen 
betaald kon worden. Daarbij werd nog wel een onderscheid 
gemaakt tussen studerende en werkende spelers, studerende 
spelers betaalden minder. Door middel van beide spaarsyste-
men en samen met een sponsorbijdrage konden de reis, het 
verblijf en de huur van de trainingsvelden worden bekostigd.

Tekst: Ceciel Bremer
Foto’s: selectie HC’03

Op de dag dat heel Nederland in de ban was van de zeer zware storm die over ons land trok, 
stapte de selectie van HC ’03 in het vliegtuig met eindbestemming Portugal. Daar bereidden 
spelers en staf zich onder geheel andere weersomstandigheden voor op het tweede deel van 
de competitie.

Trainingskamp selectie HC ’03 naar Portugal
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 ‘Eigenlijk was iedereen gelijk enthousiast’, antwoordt Daan 
Oortgiesen op de vraag hoe het voorstel van trainer Klaas 
Vermeulen werd ontvangen om in de winterstop op trainings-
kamp te gaan. De hoofdtrainer was ongeveer een maand actief 
bij HC ’03 en opperde aan zijn spelers om niet aan het einde 
van het seizoen een teamuitje te plannen maar halverwege in 
de vorm van een trainingskamp. Dat was hij als trainer bij
vorige teams ook gewend en beviel goed. ‘Iedereen zag het 
wel zitten om in een koude periode naar een warm land te 
gaan. Ik zit nog op school maar volg een flexibele opleiding 
dus het was geen probleem om een paar dagen te missen’, 
gaat Jordy Lobeek verder. 

Van een hecht 
team naar een 
hechter team

De spelers en staf bedachten samen een spaarsysteem om de 
reis te kunnen financieren. ‘Bij iedere thuiswedstrijd leggen 
we geld in voor bier. Bij winst van een competitiewedstrijd 
ontvangen we een kratje bier van de sponsor en van de club 
en dan hadden we dat geld dus niet nodig. Dat legden we dan 
opzij voor de reis’, legt Daan uit. Naast het spaarsysteem moest 
iedereen een vast bedrag betalen voor de reis, dat in termijnen 
betaald kon worden. Daarbij werd nog wel een onderscheid 
gemaakt tussen studerende en werkende spelers, studerende 
spelers betaalden minder. Door middel van beide spaarsyste-
men en samen met een sponsorbijdrage konden de reis, het 
verblijf en de huur van de trainingsvelden worden bekostigd.

Tekst: Ceciel Bremer
Foto’s: selectie HC’03

Op de dag dat heel Nederland in de ban was van de zeer zware storm die over ons land trok, 
stapte de selectie van HC ’03 in het vliegtuig met eindbestemming Portugal. Daar bereidden 
spelers en staf zich onder geheel andere weersomstandigheden voor op het tweede deel van 
de competitie.

Trainingskamp selectie HC ’03 naar Portugal
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Ontspanning en een goede voorbereiding 
Het trainingskamp werd geboekt bij toernooivoetbal.nl uit de 
regio en was een connectie van de trainer. Vanwege de plan-
ning van de KNVB om eind januari voor HC ’03 1 de competitie 
te hervatten, viel de keus op de periode donderdag 18 tot en 
met maandag 22 januari. De trainer en spelersraad zorgden 
voor een nieuwsbrief vooraf om iedereen te informeren waarin 
ook nog eens duidelijk het doel van de reis werd benadrukt: 
‘Het programma staat vooral in het teken van ontspanning, 
gezelligheid en het voorbereiden op een fantastisch tweede 
seizoenshelft.’
Op de dag dat heel Nederland in de ban was van code rood 
omdat er een zeer zware storm woedde, werd de selectie voor 
vertrek door REGIO8 geïnterviewd op sportpark ’t Doornslag 
en vertrok daarna gezamenlijk richting vliegveld Weeze met 
eindbestemming Faro in Portugal. ‘We kwamen rond 19.00 
uur aan in ons hotel in Albufeira. Toen hebben we samen wat 
gegeten en daarna wat gedronken in een kroeg. De volgende 
ochtend samen om 9.00 uur ontbijten en daarna op weg naar 
het trainingsveld voor de eerste training. Heerlijk, in een korte 
broek en T-shirtje en een aangename temperatuur van onge-
veer 20 graden’, vertelt Daan. ‘Zaterdagochtend verliep precies 
hetzelfde: ontbijten en trainen. ’s Middags hadden we een 
culturele activiteit of we gingen naar het zwembad in het hotel 
en ’s avonds samen eten en de kroeg in. Ja, er was gelukkig ook 
voldoende tijd voor ontspanning’, lacht Jordy. ‘Het was duide-
lijk laagseizoen want er waren slechts een paar kroegen open. 
Dus wij gingen vaak naar dezelfde leuke kroeg met hetzelfde 
barpersoneel en dezelfde muziek.’

Mooie pot voetbal
Zondagmiddag keek de groep in een Irish pub naar de klassie-
ker Ajax - Feyenoord. Daarna maakten de spelers zich op voor 
de oefenwedstrijd tegen derdeklasser vv Groote Lindt 1 uit 
Zwijndrecht. ‘We hadden er zin in om er een mooie pot voetbal 
van te maken. Het was weliswaar een oefenwedstrijd maar we 

wilden wel laten zien wat we in huis hadden. De tegenstander 
speelde bovendien fel vanaf de eerste minuut en daar deden 
wij niet voor onder. Het werd uiteindelijk 2-2 door een mooi 
afstandschot van Noud Rutjes en een kopbal van Wiebe van 
Doren’, vat Daan de wedstrijd samen. ‘Het was lekker om weer 
een wedstrijd te spelen. Dat had op ons eigen sportpark ook 
niet gekund in die periode door de hevige regenval. Door dit 
resultaat hebben we het trainingskamp met een goed gevoel 
kunnen afsluiten.’

Naar elkaar toe gegroeid
Hoe hebben jullie het trainingskamp ervaren? ‘Het is voor mij 
boven verwachting verlopen. Andere jaren gaan we ook wel 
een weekendje weg maar nu langer. Het is een diverse groep 
met jongens van uiteenlopende leeftijden maar het was net 
alsof ik met mijn vrienden op stap was. Het was echt super 
gezellig en heeft ons denk ik van een hecht team een hechter 
team gemaakt’, zegt Daan. Jordy is het met hem eens. ‘Je leert 
elkaar echt beter kennen als je een paar dagen met elkaar 
optrekt. En je ontwikkelt samen een bepaald soort humor waar 
we het nu nog over hebben. We zijn als team naar elkaar toe-
gegroeid. Het is zeker voor herhaling vatbaar.’
De organisatie was in handen van Klaas Vermeulen en Coen 
Hartjes. ‘Dat hebben ze echt super gedaan’, zeggen Jordy en 
Daan tot besluit. ‘Bij het inchecken hadden we wat problemen 
die zij hebben opgelost en ook tijdens het weekend moest er 
nog wat worden geregeld. De wedstrijd stond bijvoorbeeld 
gepland op een kunstgrasveld maar wij gaven de voorkeur aan 
een gewoon voetbalveld. Dat hebben zij voor elkaar gekregen. 
De credits voor een geslaagd trainingskamp gaan dus ook 
zeker naar hen.’
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Ontspanning en een goede voorbereiding 
Het trainingskamp werd geboekt bij toernooivoetbal.nl uit de 
regio en was een connectie van de trainer. Vanwege de plan-
ning van de KNVB om eind januari voor HC ’03 1 de competitie 
te hervatten, viel de keus op de periode donderdag 18 tot en 
met maandag 22 januari. De trainer en spelersraad zorgden 
voor een nieuwsbrief vooraf om iedereen te informeren waarin 
ook nog eens duidelijk het doel van de reis werd benadrukt: 
‘Het programma staat vooral in het teken van ontspanning, 
gezelligheid en het voorbereiden op een fantastisch tweede 
seizoenshelft.’
Op de dag dat heel Nederland in de ban was van code rood 
omdat er een zeer zware storm woedde, werd de selectie voor 
vertrek door REGIO8 geïnterviewd op sportpark ’t Doornslag 
en vertrok daarna gezamenlijk richting vliegveld Weeze met 
eindbestemming Faro in Portugal. ‘We kwamen rond 19.00 
uur aan in ons hotel in Albufeira. Toen hebben we samen wat 
gegeten en daarna wat gedronken in een kroeg. De volgende 
ochtend samen om 9.00 uur ontbijten en daarna op weg naar 
het trainingsveld voor de eerste training. Heerlijk, in een korte 
broek en T-shirtje en een aangename temperatuur van onge-
veer 20 graden’, vertelt Daan. ‘Zaterdagochtend verliep precies 
hetzelfde: ontbijten en trainen. ’s Middags hadden we een 
culturele activiteit of we gingen naar het zwembad in het hotel 
en ’s avonds samen eten en de kroeg in. Ja, er was gelukkig ook 
voldoende tijd voor ontspanning’, lacht Jordy. ‘Het was duide-
lijk laagseizoen want er waren slechts een paar kroegen open. 
Dus wij gingen vaak naar dezelfde leuke kroeg met hetzelfde 
barpersoneel en dezelfde muziek.’

Mooie pot voetbal
Zondagmiddag keek de groep in een Irish pub naar de klassie-
ker Ajax - Feyenoord. Daarna maakten de spelers zich op voor 
de oefenwedstrijd tegen derdeklasser vv Groote Lindt 1 uit 
Zwijndrecht. ‘We hadden er zin in om er een mooie pot voetbal 
van te maken. Het was weliswaar een oefenwedstrijd maar we 

wilden wel laten zien wat we in huis hadden. De tegenstander 
speelde bovendien fel vanaf de eerste minuut en daar deden 
wij niet voor onder. Het werd uiteindelijk 2-2 door een mooi 
afstandschot van Noud Rutjes en een kopbal van Wiebe van 
Doren’, vat Daan de wedstrijd samen. ‘Het was lekker om weer 
een wedstrijd te spelen. Dat had op ons eigen sportpark ook 
niet gekund in die periode door de hevige regenval. Door dit 
resultaat hebben we het trainingskamp met een goed gevoel 
kunnen afsluiten.’

Naar elkaar toe gegroeid
Hoe hebben jullie het trainingskamp ervaren? ‘Het is voor mij 
boven verwachting verlopen. Andere jaren gaan we ook wel 
een weekendje weg maar nu langer. Het is een diverse groep 
met jongens van uiteenlopende leeftijden maar het was net 
alsof ik met mijn vrienden op stap was. Het was echt super 
gezellig en heeft ons denk ik van een hecht team een hechter 
team gemaakt’, zegt Daan. Jordy is het met hem eens. ‘Je leert 
elkaar echt beter kennen als je een paar dagen met elkaar 
optrekt. En je ontwikkelt samen een bepaald soort humor waar 
we het nu nog over hebben. We zijn als team naar elkaar toe-
gegroeid. Het is zeker voor herhaling vatbaar.’
De organisatie was in handen van Klaas Vermeulen en Coen 
Hartjes. ‘Dat hebben ze echt super gedaan’, zeggen Jordy en 
Daan tot besluit. ‘Bij het inchecken hadden we wat problemen 
die zij hebben opgelost en ook tijdens het weekend moest er 
nog wat worden geregeld. De wedstrijd stond bijvoorbeeld 
gepland op een kunstgrasveld maar wij gaven de voorkeur aan 
een gewoon voetbalveld. Dat hebben zij voor elkaar gekregen. 
De credits voor een geslaagd trainingskamp gaan dus ook 
zeker naar hen.’
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Tekst: Ceciel Bremer
Foto’s: Wim van Hof

Tijdens een vakantie in Engeland brachten Rob en Cobie te Nijenhuis uit Hummelo een bezoek 
aan een sterrenrestaurant. De kennismaking met de chefkok veranderde het leven van Rob 
die sindsdien twittert voor Engelse chefkoks en dat ook in Nederland probeert op te zetten.

Rob (64) en Cobie te Nijenhuis (63) vierden bijna dertig jaar 
geleden voor het eerst hun vakantie in het noordwesten 
van Engeland. ‘Een vriendin van ons is helemaal weg van het 
land en adviseerde ons daar ook eens op vakantie naar toe te 
gaan. We pakten onze auto vol, voeren met de boot richting 
de andere kant van Het Kanaal en kwamen uiteindelijk in het 
dorpje Little Langdale terecht. Er stonden slechts vier huizen 
maar er was wel een bed & breakfast’, vertelt Rob. ‘Daar wer-
den we zo gastvrij ontvangen dat we er tot drie jaar geleden, 
toen de eigenaren besloten er zelf weer te gaan wonen, ieder 
jaar verbleven. Nu huren we de cottage naast het huis van 
dezelfde eigenaar.’ Rob en Cobie waren na hun eerste vakantie 
verknocht aan Engeland en brengen er sindsdien twee à drie 
weken per jaar door. Uitsluitend in het noordwesten. ‘Dat 
gebied, het Lake District, is zo mooi. Zo puur.’ In hun huis aan 

De Brouwerij zijn Rob en Cobie zelf ook een bed & breakfast 
begonnen. Uiteraard is de kamer ingericht in Engelse stijl.

Koken met de executive head chef
‘In onze beginjaren daar volgde ik in de avonduren het tv-
programma The Restaurant van chef/patron Raymond Blanc. 
Een autodidact op kookgebied en eigenaar van het hotel-
restaurant Le manoir aux quat’saisons met 2 Michelinsterren. 
Ik vond koken leuk en Raymond Blanc intrigeerde mij. Dus 
eenmaal terug in Nederland besloot ik het programma te blij-
ven volgen. Toen we het jaar daarop weer in Engeland waren, 
wilde ik het restaurant graag bezoeken. Het bleek een hele 
chique tent dus we namen alleen koffie. We werden uiterst 
gastvrij ontvangen en het restaurant, een enorm landhuis, zag 
er prachtig uit. Daarna wilde ik er toch graag dineren, onge-

Rob te Nijenhuis 
twittert voor chefkoks

‘De chef zei: nu hoor je bij de familie’

acht de hoge kosten; ik wilde de entourage die ik op tv had 
gezien zelf ervaren. Helaas was dineren alleen mogelijk voor 
logees en het vijfsterrenhotel was mij iets te duur’, vertelt Rob 
lachend. Het werd dus een lunch. Tot hun verbazing werden 
Rob en Cobie nadien uitgenodigd voor een rondleiding in 
de keuken. Rob vertelt verder: ‘De chef schotelde mij enkele 
gerechten voor en vroeg naar mijn mening. Ik proefde alles 
en kon hem exact vertellen welke ingrediënten erin zaten. 
Dat vond hij zo uniek maar dat wist ik natuurlijk van het tv-
programma.’ Het leverde Rob en Cobie een uitnodiging op een 
keer mee te koken. En zo stond hobbykok Rob een jaar later 
tijdens zijn vakantie in de keuken van de executive head chef 
Gary Jones en chef patissier Benoit Blin, had hij naar eigen zeg-
gen de dag van zijn leven. ‘Ik mocht meekoken, meeproeven 
en kreeg mijn eigen kleding. Ik mocht alles voorproeven. De 
chef zei: ‘Ik wil weten wat je ervan vindt.’ Ik had een hele goede 
klik met hem en aan het eind van de dag zei hij: nu heb je hier 
in de keuken gegeten en gezeten, nu hoor je bij onze familie’, 
vertelt Rob nog steeds met enige verbazing. 

Stroopwafels en speculaaspoppen
Twee jaar later stond Rob er weer. Dit keer mocht Cobie ook 
aan de slag. ‘Ik houd heel erg van tuinieren. Op vakantie 
bezoeken we ook altijd een groot tuincentrum en zijn we op 
zoek naar bijzondere plantensoorten voor onze eigen tuin’, 
vertelt ze enthousiast. ‘Het hotel-restaurant daar heeft een 
prachtige bloementuin en een grote moestuin. In de keuken 
wordt namelijk zoveel mogelijk gewerkt met verse groente 
uit eigen tuin. Ik mocht mee naar de tuin en later mee naar de 
keuken om een gerecht voor te bereiden. Echt een hele bij-
zondere ervaring’, blikt Cobie terug. Het echtpaar Te Nijenhuis 
was aanvankelijk verrast door de gastvrijheid van het perso-
neel van hotel-restaurant Le manoir aux quat’saisons, temeer 
omdat dineren daar alleen gebruikelijk is voor logees. ‘Al het 
personeel, 250 man totaal, is zo gastvrij dat we ons soms bijna 
bezwaard voelen. Op Rob’s verjaardag kregen we zelfs een 
exclusieve driegangenlunch met uiteindelijk tien gangen. ‘Wij 
willen je laten zien wat we ’s avonds bij een diner serveren’, 
vertelde de chef ons. En hij voegde eraan toe: We doen voor 
al onze gasten onze uiterste best maar voor mensen die lang 
gespaard hebben om hier te komen, doen we extra onze best. 
‘Inmiddels komt het Hummelose echtpaar al vijftien jaar in 
het restaurant. ‘We stellen ons open op en spreken de taal. We 
nemen stroopwafels, speculaaspoppen en houten klompjes 
mee waar ze heel blij mee zijn. Nu na vijftien jaar voelen we 
ons ook echt familie’, concludeert Cobie. 

Twitter opent deuren
Rob is sinds hij eigenaar Raymond Blanc zelf heeft ontmoet, 
anders gaan koken in zijn Hummelose keuken. ‘Ik ben toch 
zijn filosofie van smaken gaan overnemen. Als ik kook, stuur 
ik een foto van het gerecht naar Gary Jones, executive head 
chef, en dan geeft hij mij feedback. Heel bijzonder.’ Sinds zes 
jaar twittert Rob dagelijks met het personeel van het chique 
hotel-restaurant. ‘Ze sturen me een foto van een gerecht en ik 
kan ze zo vertellen welke ingrediënten erin verwerkt zijn en 
wat de filosofie achter het gerecht is. Vervolgens maak ik er 
een mooie tekst bij en deel ik het bericht. Ik ben de grootste 
twitteraar voor het restaurant en meer dan 600.000 personen 
kunnen mijn tweets lezen. Het lijkt alsof ik daar werk maar 
in werkelijkheid ben ik een culinair recensent op afstand’, 
stelt Rob. Het twitteren beviel hem zo goed en smaakte naar 
meer. Afgelopen zomer wijdden Rob en Cobie hun vakantie in 
noordwest Engeland daarom geheel aan een rondgang langs 
tal van restaurants in het hoger segment. ‘Vooraf hadden we 
een strakke planning gemaakt welke restaurants we absoluut 
wilden bezoeken. Het was eigenlijk een ontmoeting met 
mensen die ik volg op Twitter. Soms alleen een kennismaking, 
soms besloten we in een restaurant een hapje te eten.’ De 
tweets van Rob zijn de Engelse pers niet onopgemerkt geble-
ven want tijdens zijn vakantie had hij bovendien een afspraak 
met een journaliste van de lokale krant. ‘Dat gesprek was erg 
bijzonder maar evenzo de gesprekken met de chefkoks. Een 
aantal zei: de invloed van jouw tweets is zo ontzettend groot, 
daar moet je wat mee. Jouw kracht is je enorme bereik. En 
toen dacht ik: ja, ik wil iets doen wat ik leuk vind.’

Nu is Rob vastbesloten ook de gerechten van Nederlandse 
chefkoks te promoten via Twitter. ‘Als ik een foto zie van een 
gerecht dat is gemaakt door een chefkok die ik ken, dan kan 
ik erover schrijven. Ik wil met ze kennismaken en de filosofie 
achter hun gerechten leren kennen. Door Twitter kan ik de 
drempel naar sterrenrestaurants voor veel mensen verlagen. 
In Engeland werkt dit zo ongelooflijk goed. Dat moet in Ne-
derland ook van de grond komen want chefkoks zijn er om te 
koken, niet om te twitteren.’

Het Nederlandse Twitter account van Rob te Nijenhuis is:
@Socialmedia4ch1.
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Tijdens een vakantie in Engeland brachten Rob en Cobie te Nijenhuis uit Hummelo een bezoek 
aan een sterrenrestaurant. De kennismaking met de chefkok veranderde het leven van Rob 
die sindsdien twittert voor Engelse chefkoks en dat ook in Nederland probeert op te zetten.

Rob (64) en Cobie te Nijenhuis (63) vierden bijna dertig jaar 
geleden voor het eerst hun vakantie in het noordwesten 
van Engeland. ‘Een vriendin van ons is helemaal weg van het 
land en adviseerde ons daar ook eens op vakantie naar toe te 
gaan. We pakten onze auto vol, voeren met de boot richting 
de andere kant van Het Kanaal en kwamen uiteindelijk in het 
dorpje Little Langdale terecht. Er stonden slechts vier huizen 
maar er was wel een bed & breakfast’, vertelt Rob. ‘Daar wer-
den we zo gastvrij ontvangen dat we er tot drie jaar geleden, 
toen de eigenaren besloten er zelf weer te gaan wonen, ieder 
jaar verbleven. Nu huren we de cottage naast het huis van 
dezelfde eigenaar.’ Rob en Cobie waren na hun eerste vakantie 
verknocht aan Engeland en brengen er sindsdien twee à drie 
weken per jaar door. Uitsluitend in het noordwesten. ‘Dat 
gebied, het Lake District, is zo mooi. Zo puur.’ In hun huis aan 

De Brouwerij zijn Rob en Cobie zelf ook een bed & breakfast 
begonnen. Uiteraard is de kamer ingericht in Engelse stijl.

Koken met de executive head chef
‘In onze beginjaren daar volgde ik in de avonduren het tv-
programma The Restaurant van chef/patron Raymond Blanc. 
Een autodidact op kookgebied en eigenaar van het hotel-
restaurant Le manoir aux quat’saisons met 2 Michelinsterren. 
Ik vond koken leuk en Raymond Blanc intrigeerde mij. Dus 
eenmaal terug in Nederland besloot ik het programma te blij-
ven volgen. Toen we het jaar daarop weer in Engeland waren, 
wilde ik het restaurant graag bezoeken. Het bleek een hele 
chique tent dus we namen alleen koffie. We werden uiterst 
gastvrij ontvangen en het restaurant, een enorm landhuis, zag 
er prachtig uit. Daarna wilde ik er toch graag dineren, onge-
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twittert voor chefkoks

‘De chef zei: nu hoor je bij de familie’

acht de hoge kosten; ik wilde de entourage die ik op tv had 
gezien zelf ervaren. Helaas was dineren alleen mogelijk voor 
logees en het vijfsterrenhotel was mij iets te duur’, vertelt Rob 
lachend. Het werd dus een lunch. Tot hun verbazing werden 
Rob en Cobie nadien uitgenodigd voor een rondleiding in 
de keuken. Rob vertelt verder: ‘De chef schotelde mij enkele 
gerechten voor en vroeg naar mijn mening. Ik proefde alles 
en kon hem exact vertellen welke ingrediënten erin zaten. 
Dat vond hij zo uniek maar dat wist ik natuurlijk van het tv-
programma.’ Het leverde Rob en Cobie een uitnodiging op een 
keer mee te koken. En zo stond hobbykok Rob een jaar later 
tijdens zijn vakantie in de keuken van de executive head chef 
Gary Jones en chef patissier Benoit Blin, had hij naar eigen zeg-
gen de dag van zijn leven. ‘Ik mocht meekoken, meeproeven 
en kreeg mijn eigen kleding. Ik mocht alles voorproeven. De 
chef zei: ‘Ik wil weten wat je ervan vindt.’ Ik had een hele goede 
klik met hem en aan het eind van de dag zei hij: nu heb je hier 
in de keuken gegeten en gezeten, nu hoor je bij onze familie’, 
vertelt Rob nog steeds met enige verbazing. 

Stroopwafels en speculaaspoppen
Twee jaar later stond Rob er weer. Dit keer mocht Cobie ook 
aan de slag. ‘Ik houd heel erg van tuinieren. Op vakantie 
bezoeken we ook altijd een groot tuincentrum en zijn we op 
zoek naar bijzondere plantensoorten voor onze eigen tuin’, 
vertelt ze enthousiast. ‘Het hotel-restaurant daar heeft een 
prachtige bloementuin en een grote moestuin. In de keuken 
wordt namelijk zoveel mogelijk gewerkt met verse groente 
uit eigen tuin. Ik mocht mee naar de tuin en later mee naar de 
keuken om een gerecht voor te bereiden. Echt een hele bij-
zondere ervaring’, blikt Cobie terug. Het echtpaar Te Nijenhuis 
was aanvankelijk verrast door de gastvrijheid van het perso-
neel van hotel-restaurant Le manoir aux quat’saisons, temeer 
omdat dineren daar alleen gebruikelijk is voor logees. ‘Al het 
personeel, 250 man totaal, is zo gastvrij dat we ons soms bijna 
bezwaard voelen. Op Rob’s verjaardag kregen we zelfs een 
exclusieve driegangenlunch met uiteindelijk tien gangen. ‘Wij 
willen je laten zien wat we ’s avonds bij een diner serveren’, 
vertelde de chef ons. En hij voegde eraan toe: We doen voor 
al onze gasten onze uiterste best maar voor mensen die lang 
gespaard hebben om hier te komen, doen we extra onze best. 
‘Inmiddels komt het Hummelose echtpaar al vijftien jaar in 
het restaurant. ‘We stellen ons open op en spreken de taal. We 
nemen stroopwafels, speculaaspoppen en houten klompjes 
mee waar ze heel blij mee zijn. Nu na vijftien jaar voelen we 
ons ook echt familie’, concludeert Cobie. 

Twitter opent deuren
Rob is sinds hij eigenaar Raymond Blanc zelf heeft ontmoet, 
anders gaan koken in zijn Hummelose keuken. ‘Ik ben toch 
zijn filosofie van smaken gaan overnemen. Als ik kook, stuur 
ik een foto van het gerecht naar Gary Jones, executive head 
chef, en dan geeft hij mij feedback. Heel bijzonder.’ Sinds zes 
jaar twittert Rob dagelijks met het personeel van het chique 
hotel-restaurant. ‘Ze sturen me een foto van een gerecht en ik 
kan ze zo vertellen welke ingrediënten erin verwerkt zijn en 
wat de filosofie achter het gerecht is. Vervolgens maak ik er 
een mooie tekst bij en deel ik het bericht. Ik ben de grootste 
twitteraar voor het restaurant en meer dan 600.000 personen 
kunnen mijn tweets lezen. Het lijkt alsof ik daar werk maar 
in werkelijkheid ben ik een culinair recensent op afstand’, 
stelt Rob. Het twitteren beviel hem zo goed en smaakte naar 
meer. Afgelopen zomer wijdden Rob en Cobie hun vakantie in 
noordwest Engeland daarom geheel aan een rondgang langs 
tal van restaurants in het hoger segment. ‘Vooraf hadden we 
een strakke planning gemaakt welke restaurants we absoluut 
wilden bezoeken. Het was eigenlijk een ontmoeting met 
mensen die ik volg op Twitter. Soms alleen een kennismaking, 
soms besloten we in een restaurant een hapje te eten.’ De 
tweets van Rob zijn de Engelse pers niet onopgemerkt geble-
ven want tijdens zijn vakantie had hij bovendien een afspraak 
met een journaliste van de lokale krant. ‘Dat gesprek was erg 
bijzonder maar evenzo de gesprekken met de chefkoks. Een 
aantal zei: de invloed van jouw tweets is zo ontzettend groot, 
daar moet je wat mee. Jouw kracht is je enorme bereik. En 
toen dacht ik: ja, ik wil iets doen wat ik leuk vind.’

Nu is Rob vastbesloten ook de gerechten van Nederlandse 
chefkoks te promoten via Twitter. ‘Als ik een foto zie van een 
gerecht dat is gemaakt door een chefkok die ik ken, dan kan 
ik erover schrijven. Ik wil met ze kennismaken en de filosofie 
achter hun gerechten leren kennen. Door Twitter kan ik de 
drempel naar sterrenrestaurants voor veel mensen verlagen. 
In Engeland werkt dit zo ongelooflijk goed. Dat moet in Ne-
derland ook van de grond komen want chefkoks zijn er om te 
koken, niet om te twitteren.’

Het Nederlandse Twitter account van Rob te Nijenhuis is:
@Socialmedia4ch1.
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dat ‘De GVR’, met groot succes. Kinderen als doelgroep 
voor het toneel slaat goed aan en dat wordt komend jaar 
ook de opzet, op 13 en 14 oktober. Nu ik toch aan het 
woord ben, wil ik even van de gelegenheid gebruik maken 
om de complimenten uit te spreken aan de Hummelose 
gemeenschap en de ondernemers van Hummelo die het met 
hun deelname en hulp mogelijk maken van onze activiteiten 
een succes te maken!’

Oranjecomité Drempt
Het Oranjecomité van Drempt is een enthousiaste club 
van negen leden, die met veel plezier al jaren actief is in 
de gemeenschap. De meeste leden zijn dat al twintig tot 
dertig jaar, maar er vindt op het moment een verjonging 
plaats met de aantreding van een twintiger bij het comité. 
Toch is er plek voor meer jonge leden, want het is belangrijk 
de activiteiten goed bij de jeugd te laten aansluiten, aldus 
Jolanda Wessel, penningmeester, en Ivonne Kooij, voorzitter 
van het Oranjecomité. Ze vertellen vol enthousiasme 
over hun activiteiten in Drempt. Ivonne: ‘Naast het 
programma op Koningsdag, organiseren we in januari een 
lampionnenoptocht voor de basisschooljeugd en op de 
avond voor Koningsdag voor de oudere kinderen tussen 
de twaalf en zeventien jaar een dart- en bowlingavond. 
Op Koningsdag hebben we een dagvullend programma.’ 
Jolanda: ‘We organiseerden in het verleden een fietstocht, 
met name in trek bij de 50-plussers, de schooljeugd begint 
’s ochtends met het oplaten van ballonnen, ’s middags zijn 
er spelletjes voor jong en oud en de dag eindigt altijd met 
een feestje voor heel Drempt met muziek erbij.’ Ivonne: ‘De 
wethouder is altijd aanwezig voor de officiële feestelijke 
opening van de dag. De spellen moeten aansprekend 
zijn voor alle leeftijden en dat lukt ons goed.’ Ivonne: ‘Het 
kratstapelen is altijd een heel spektakel, want dat gaat 
meters de hoogte in. Ook de klimwand en de Dikke Bertha 
zorgen voor vertier.’ Jolanda: ‘We bakken vaak pannenkoeken 
en de kinderen kunnen ook worden geschminkt.’ Jolanda en 
Ivonne: ‘We zijn afhankelijk van de giften van de inwoners 
van Drempt, waarvoor we jaarlijks de deuren af gaan. We 
willen de gemeenschap heel hartelijk bedanken voor alle 
gulle giften. U maakt deze mooie activiteiten mogelijk met 
uw bijdrage én natuurlijk met uw komst!’

Koningsdag in Hoog-Keppel
De viering van Koningsdag in Keppel wordt jaarlijks 
georganiseerd door een aantal vrijwilligers onder de vlag 
van de Volksfeestcommissie. Er bestaat een vrij traditioneel 
koningsdagprogramma in Hoog-Keppel. Om tien uur is 
er voor de inwoners een koningsdagontbijt in café De 
Heerlykheid (in de sporthal) bestaande uit broodjes met 
divers beleg, een eitje, fruit en natuurlijk jus d’orange. Na het 
ontbijt kan jong en oud zich inschrijven voor de vossenjacht. 
De deelnemers zoeken in het dorp een tiental vossen die 
zorgen voor hilarische opdrachten waarmee een leuke prijs 
te verdienen is. Daarna zijn er voor de kinderen diverse 
spelletjes waaronder het traditionele penaltyschieten. Bij 
slecht weer zijn er activiteiten in de sporthal. Natuurlijk blijft 
iedereen gezellig (na)feesten bij het café. De vraag aan de 
bezoekers is deze dag zoveel mogelijk verkleed te komen om 
de feestvreugde te vergroten.

Hummelo en Oranje
Wat is het doel van jullie vereniging? Voorzitter Henri 
Heijting: ‘In het programmaboekje staat dat altijd 
formeel omschreven als: ‘De gedachte dat Hummelo een 
gemeenschap is in stand te houden en te versterken met 
als achtergrond het idee dat haar inwoners behoren tot het 
Koninkrijk der Nederlanden onder het huis van Oranje.’ Dat 
klinkt misschien een beetje oubollig, maar wat we natuurlijk 
vooral voor ogen hebben is een verbindende factor in 
Hummelo te zijn en activiteiten organiseren voor jong en 
oud. ‘Hummelo en Oranje’ is opgericht op 25 november 
1937 en bestaat 80 jaar. Onze activiteiten zijn al jaren vaak 
een herhaling van zetten, maar gezien de belangstelling 
en deelname aan de activiteiten valt het nog steeds in 
goede aarde. We vragen ook altijd om terugkoppeling van 
het publiek. De teamcaptains van de zeskamp worden 
bijvoorbeeld jaarlijks van te voren gevraagd wat er eventueel 
moet worden veranderd en of er ideeën zijn voor nieuwe 
onderdelen? Nou, de stormbaan mag onder geen beding 
weg, het sponzenspel is een must, het kapla-spel vinden veel 
mensen leuk, dus hou het maar lekker zo. De zeskamp is een 
prima concept, want je hebt de jeugd en de wat ouderen bij 

elkaar die gezamenlijk in competitieverband een activiteit 
doen en dat is weer leuk om naar te kijken voor de ouderen 
en de kleine kinderen. Ook vinden de wat oudere, met 
name mannelijke, inwoners van Hummelo het traditionele 
vogelschieten op Koningsdag erg leuk.
’s Ochtends is er juniorenzeskamp voor de basisschooljeugd, 
gevolgd door de kleedjesmarkt waarbij kinderen hun 
spulletjes kunnen verkopen. Aan het begin van de middag 
is er zeskamp voor volwassenen en na afloop is er muziek 
(dj of band) in de tent. Een goed recept voor een gezellige 
dag. We zijn de familie Remmelink dan ook heel erkentelijk 
dat we altijd gebruik hebben mogen maken van het stuk 
grond en de schuur waarin we alles opslaan. Ook stellen veel 
Hummeloërs materialen beschikbaar en kunnen we altijd 
op veel hulp rekenen. Grote klasse! Naast de activiteiten op 
Koningsdag organiseren wij sinds ons 75-jarig jubileum in 
2012 een stratenquiz. Dit jaar is dat op 23 maart, ook hierbij 
hebben wij over de deelname niets te klagen.
Op 11 mei organiseren we een klootschiettoernooi, waarbij 
men strijdt om de bevrijdingstrofee. Om het jaar organiseren 
wij een toneeluitvoering (afgewisseld met het Openluchtspel 
Hummelo, dat ook om het jaar plaatsvindt). In 2016 was 

Drempt
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dat ‘De GVR’, met groot succes. Kinderen als doelgroep 
voor het toneel slaat goed aan en dat wordt komend jaar 
ook de opzet, op 13 en 14 oktober. Nu ik toch aan het 
woord ben, wil ik even van de gelegenheid gebruik maken 
om de complimenten uit te spreken aan de Hummelose 
gemeenschap en de ondernemers van Hummelo die het met 
hun deelname en hulp mogelijk maken van onze activiteiten 
een succes te maken!’

Oranjecomité Drempt
Het Oranjecomité van Drempt is een enthousiaste club 
van negen leden, die met veel plezier al jaren actief is in 
de gemeenschap. De meeste leden zijn dat al twintig tot 
dertig jaar, maar er vindt op het moment een verjonging 
plaats met de aantreding van een twintiger bij het comité. 
Toch is er plek voor meer jonge leden, want het is belangrijk 
de activiteiten goed bij de jeugd te laten aansluiten, aldus 
Jolanda Wessel, penningmeester, en Ivonne Kooij, voorzitter 
van het Oranjecomité. Ze vertellen vol enthousiasme 
over hun activiteiten in Drempt. Ivonne: ‘Naast het 
programma op Koningsdag, organiseren we in januari een 
lampionnenoptocht voor de basisschooljeugd en op de 
avond voor Koningsdag voor de oudere kinderen tussen 
de twaalf en zeventien jaar een dart- en bowlingavond. 
Op Koningsdag hebben we een dagvullend programma.’ 
Jolanda: ‘We organiseerden in het verleden een fietstocht, 
met name in trek bij de 50-plussers, de schooljeugd begint 
’s ochtends met het oplaten van ballonnen, ’s middags zijn 
er spelletjes voor jong en oud en de dag eindigt altijd met 
een feestje voor heel Drempt met muziek erbij.’ Ivonne: ‘De 
wethouder is altijd aanwezig voor de officiële feestelijke 
opening van de dag. De spellen moeten aansprekend 
zijn voor alle leeftijden en dat lukt ons goed.’ Ivonne: ‘Het 
kratstapelen is altijd een heel spektakel, want dat gaat 
meters de hoogte in. Ook de klimwand en de Dikke Bertha 
zorgen voor vertier.’ Jolanda: ‘We bakken vaak pannenkoeken 
en de kinderen kunnen ook worden geschminkt.’ Jolanda en 
Ivonne: ‘We zijn afhankelijk van de giften van de inwoners 
van Drempt, waarvoor we jaarlijks de deuren af gaan. We 
willen de gemeenschap heel hartelijk bedanken voor alle 
gulle giften. U maakt deze mooie activiteiten mogelijk met 
uw bijdrage én natuurlijk met uw komst!’

Koningsdag in Hoog-Keppel
De viering van Koningsdag in Keppel wordt jaarlijks 
georganiseerd door een aantal vrijwilligers onder de vlag 
van de Volksfeestcommissie. Er bestaat een vrij traditioneel 
koningsdagprogramma in Hoog-Keppel. Om tien uur is 
er voor de inwoners een koningsdagontbijt in café De 
Heerlykheid (in de sporthal) bestaande uit broodjes met 
divers beleg, een eitje, fruit en natuurlijk jus d’orange. Na het 
ontbijt kan jong en oud zich inschrijven voor de vossenjacht. 
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slecht weer zijn er activiteiten in de sporthal. Natuurlijk blijft 
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bezoekers is deze dag zoveel mogelijk verkleed te komen om 
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Hummelo en Oranje
Wat is het doel van jullie vereniging? Voorzitter Henri 
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formeel omschreven als: ‘De gedachte dat Hummelo een 
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als achtergrond het idee dat haar inwoners behoren tot het 
Koninkrijk der Nederlanden onder het huis van Oranje.’ Dat 
klinkt misschien een beetje oubollig, maar wat we natuurlijk 
vooral voor ogen hebben is een verbindende factor in 
Hummelo te zijn en activiteiten organiseren voor jong en 
oud. ‘Hummelo en Oranje’ is opgericht op 25 november 
1937 en bestaat 80 jaar. Onze activiteiten zijn al jaren vaak 
een herhaling van zetten, maar gezien de belangstelling 
en deelname aan de activiteiten valt het nog steeds in 
goede aarde. We vragen ook altijd om terugkoppeling van 
het publiek. De teamcaptains van de zeskamp worden 
bijvoorbeeld jaarlijks van te voren gevraagd wat er eventueel 
moet worden veranderd en of er ideeën zijn voor nieuwe 
onderdelen? Nou, de stormbaan mag onder geen beding 
weg, het sponzenspel is een must, het kapla-spel vinden veel 
mensen leuk, dus hou het maar lekker zo. De zeskamp is een 
prima concept, want je hebt de jeugd en de wat ouderen bij 

elkaar die gezamenlijk in competitieverband een activiteit 
doen en dat is weer leuk om naar te kijken voor de ouderen 
en de kleine kinderen. Ook vinden de wat oudere, met 
name mannelijke, inwoners van Hummelo het traditionele 
vogelschieten op Koningsdag erg leuk.
’s Ochtends is er juniorenzeskamp voor de basisschooljeugd, 
gevolgd door de kleedjesmarkt waarbij kinderen hun 
spulletjes kunnen verkopen. Aan het begin van de middag 
is er zeskamp voor volwassenen en na afloop is er muziek 
(dj of band) in de tent. Een goed recept voor een gezellige 
dag. We zijn de familie Remmelink dan ook heel erkentelijk 
dat we altijd gebruik hebben mogen maken van het stuk 
grond en de schuur waarin we alles opslaan. Ook stellen veel 
Hummeloërs materialen beschikbaar en kunnen we altijd 
op veel hulp rekenen. Grote klasse! Naast de activiteiten op 
Koningsdag organiseren wij sinds ons 75-jarig jubileum in 
2012 een stratenquiz. Dit jaar is dat op 23 maart, ook hierbij 
hebben wij over de deelname niets te klagen.
Op 11 mei organiseren we een klootschiettoernooi, waarbij 
men strijdt om de bevrijdingstrofee. Om het jaar organiseren 
wij een toneeluitvoering (afgewisseld met het Openluchtspel 
Hummelo, dat ook om het jaar plaatsvindt). In 2016 was 

Drempt
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Hoog-Keppel

Hummelo

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

Dag en nacht bereikbaar via tel. 0313-474909
Het maakt niet uit of en waar u verzekerd bent.

Rouwcentrum:  Meipoortstraat 74, Doesburg

Inlichtingen en adm.: Tel. 0313-475787 | info@patrimoniumdoesburg.nl

Uw verdriet kunnen wij 
                             niet wegnemen...
wél de zorg van de uitvaart
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id
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ar
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s)

www.patrimoniumdoesburg.nl

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

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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De winter is weer voorbij en hopelijk is een zonnige lente in aantocht. Dit keer willen we u laten genieten van een fraaie opname 
van boerderij  ‘de Valk’ aan de Tolstraat. De boerderij ligt precies op het ‘drielandenpunt’ Drempt-Hummelo-Keppel.

Begin 1800 was de boerderij bekend onder de naam ‘Heeckebroek’. De pachter van 1828 tot 1850 was Christoffel Valk. Valk was 
geboren te Rhenen en getrouwd met de Hummelose Gerritjen Jolink. Zij vertrokken in 1819 vanuit Lienden naar deze boerderij in 
Drempt. Zij werden opgevolgd door hun zoon Evert Jan Valk, die hier boer was van 1851 tot 1883. Zijn dochter Christina trouwde 

met Roelof Bloemen die vanaf 1884 het boerenbedrijf voortzette. Hierna kwam zoon Herman Bloemen op de boerderij. Daarna 
ging de boerderij via huwelijk van zijn dochter Jacobina Roelfina over op Gerrit Hendrik Gaikhorst, weer later op zijn zoon Herman 
Gerrit Gaikhorst. In de tweede helft van de vorige eeuw werd het boerenbedrijf beëindigd en werd de hoeve gerenoveerd en 
gerestaureerd tot woonboerderij.
Bijzonder is dat de naam ‘Heeckebroek’ in de loop van de tijd is verdwenen en veranderd in ‘de Valk’, ongetwijfeld doordat de
familie Valk hier bijna 80 jaar een boerenbedrijf uitoefende.

Voorjaar in Drempt, Hummelo en Keppel

Tekst: Rinus G.M. Rabeling
Foto: Fred van Daalen
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In Nederland bestaat het Centraal Testamenten Register 
waarin kan worden gezien of iemand een testament heeft 
gemaakt, en zo ja, waar en wanneer. Daarnaast kennen we 
het kadaster, waaruit blijkt welk stukje grond van wie is en 
of er hypotheek op rust (ook geliefd bij uw buren, die graag 
willen weten hoe het zit met uw hypotheek). 
Een dergelijk centraal systeem hebben we echter niet ten 
aanzien van aandelen in een bv of nv. Gezien de waarde die 
deze aandelen kunnen vertegenwoordigen in de vorm van 
bedrijfsvermogen is dat natuurlijk best vreemd.
Al jaren wordt dan ook al gepraat over het invoeren van een 
Centraal Aandeelhoudersregister. 

Strikt genomen moet iedere bv een eigen aandeelhouders-
register bezitten; een boekwerkje waarin staat aangegeven 
wie welke aandelen in eigendom heeft en hoe men daaraan 
gekomen is. In de praktijk zijn deze echter vaak niet of 
nauwelijks bijgewerkt en minstens even vaak volledig zoek. 
Tussen de laatste bedrijfsverhuizing en de laatste echt-
scheiding van de directeur is het register meestal ergens 
verdwenen. 

Als u bij de notaris komt en aangeeft dat u uw bv wilt 
overdragen dan wordt deze geacht te controleren of u 
überhaupt wel eigenaar bent van de betreff ende aandelen. 
Maar waar blijkt dat dan uit? En wie vertelt mij dat u deze 
aandelen (of een deel daarvan) niet een week eerder ook al 
aan een ander heeft overgedragen? Het papieren aandeel-
houdersregister geeft in ieder geval geen zekerheid. 

Vóór 1993 was voor een aandelenoverdracht niet eens een 
notariële akte nodig. U kon gerust uw bv verkopen op de 

achterkant van een bierviltje (heel praktisch, want het is 
natuurlijk nergens zo eenvoudig onderhandelen als met 
uw vrienden aan hun stamtafel). Met de naweeën daarvan 
worden we nu nog steeds geconfronteerd. Want als er nooit 
een akte is opgemaakt, is het al helemaal onmogelijk om 
vast te stellen of iemand wel echt eigenaar is geworden en 
onder welke voorwaarden. 

Het handelsregister maakt ons ook niet bepaald wijzer; 
daarin staan onder meer een adres, een telefoonnummer
en een bedrijfsomschrijving. Voor zover voor ons van 
belang registreert de Kamer van Koophandel nu alleen nog 
wie er bij een bv is ingeschreven als bestuurder of als enig 
aandeelhouder. Dat betekent dat zodra er twee aandeel-
houders zijn al niet meer zichtbaar is wie welke aandelen in 
bezit heeft, laat staan hoe deze aan die aandelen gekomen 
zijn.

Dat zal in de toekomst dus gaan veranderen. Hiertoe is in 
januari 2017 een wetsvoorstel ingediend. Het register zal 
gehouden worden door de Kamer van Koophandel, terwijl 
alleen notarissen hierin wijzigingen kunnen aanbrengen, 
vergelijkbaar met het huidige kadaster. Net als bij de start 
van het kadaster zal het ongetwijfeld jaren duren voordat 
alle aandelen daarin zijn verwerkt, maar het zal uiteindelijk 
de rechtszekerheid enorm ten goede komen. 

Overigens: het register is - anders dan het kadaster - niet 
voor iedereen in te zien, zodat u als aandeelhouder niet 
bang hoeft te zijn dat ieder nieuwsgierig aagje even op uw 
naam kan gaan zoeken welke deelnemingen u allemaal 
bezit.

Tekst: Jeroen te Lindert
Foto: Wim van Hof

van de notaris
Het Centraal Aandeelhoudersregister

Mr. Jeroen te Lindert (44) is 
notaris te Doesburg. In zijn vrije 
tijd is hij zanger/pianist in een 
jaren 50 rock-‘n-rollband.

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

Te huur: 

Luxe 5-sterren villa aan zee bij
Lovina, Noord-Bali

Selamat Datang/Welkom in onze luxe 5-sterren villa Terang 
Bulan in Bali voor een onvergetelijke vakantie met maximaal 6 
personen met veel privacy. 

De villa ligt aan het strand in Lokapaksa in het rustige noorden 
van Bali, zo’n 12 km ten westen van het toeristengebied Lovina. 

Onze villa ligt in een grote tropische tuin met wuivende 
palmbomen, exotische planten, Boeddha beelden en 
lotusvijvers, met een 18 meter lang infinity zwembad en 
een jacuzzi. Naast het zwembad is een heerlijke loungeplek 
(Balé Bengong). In ons zitje aan de Bali zee geniet u van de 
zonsondergang. 

Er zijn 3 slaapkamers met airconditioning en elk een eigen 
badkamer. De villa heeft kabel, satelliet tv en gratis WiFi. 
Onze staf kan uw maaltijden bereiden en zorgt dat het u aan 
niets ontbreekt.

Op onze site www.villaterangbulan.nl vindt u tarieven, 
beschikbaarheid en meer informatie. Of bel ons even voor een 
afspraak op 0313 - 47 91 79.

Loek en Erna Janssen, Strengsche Veld 32, 6996 DK Drempt 

 

 

Wij zijn per direct op zoek naar: 

CNC Draaier       vaste baan 

Mig/Mag lassers (minimaal niveau 2)  vaste baan 

Tig lassers RVS en Alu(minimaal niveau 2) vaste baan 

Mengvoeder medewerker/Loonwerker  vaste baan 

Industrieel spuiters     vaste baan 

Servicemonteurs      vaste baan 

Interieurbouwers       vaste baan 

Operator lasersnijmachine    vaste baan 

Betontimmermannen/ Timmermannen vaste baan 

                      
WWW.SELECT4U.NL   0315-200102   JF KENNEDYPLEIN 15B   7071 BT   ULFT 

Voor verschillende junior functies in de techniek zijn wij op zoek naar jongeren die 

willen werken en leren in de techniek. 

Voor verdere info kijk op onze website onder ‘Werken en leren‘. 
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van de notaris
Het Centraal Aandeelhoudersregister

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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Opbouwend werk in Zuid-Amerika 
Drempt steekt de
handen uit de mouwen 
in Ecuador en Bolivia

Tekst: Noudi Spönhoff
Foto’s: Anita en Dirk Spanjer, Wim van Hoff

De eerlijkheid gebiedt me te bekennen dat ik, voorafgaand aan mijn interview met Anita 
Spanjer en haar zoon Dirk, de atlas heb gepakt om nog even na te kijken waar Ecuador en 
Bolivia ook al weer precies liggen. Ik zou Anita en Dirk ontmoeten voor een gesprek over de 
reis die ze in de zomer van 2016 naar die landen maakten. 
De afstand tussen de Zuid-Amerikaanse landen en de knusse woning in Drempt waar ik 
moeder en zoon ontmoet, is enorm. Dat maakt je meteen nieuwsgierig naar de reden voor 
het maken van zo’n reis, naar gebieden waar je met een ander klimaat, een andere cultuur, 
een andere taal en een heel andere levensstandaard wordt geconfronteerd.

Dirk, die op het moment Bedrijfskunde in Nijmegen studeert, 
ging drie weken naar Bolivia om er mee te bouwen aan een 
school voor gehandicapte kinderen.
‘Vanuit de kerk kwam de vraag of ik wilde deelnemen aan een 
reis van de christelijke organisatie World Servants. Je werkt 
dan met een groep van circa dertig jongeren mee aan een 
project, zoals het bouwen van een school of een ziekenhuis. 
Ik wil graag meer van de wereld zien en het leek me, afgezien 
van het goede doel, ook een manier om dat land op een niet-
toeristische wijze te leren kennen.’
Vóór hij op reis ging, werden er vanuit de protestante kerk 
in Angerlo-Doesburg gedurende een jaar allerlei acties ge-
houden om het geld voor de reis en het project bij elkaar te 
krijgen. Daarmee werd een bedrag van 50.000 euro bijeen-
gebracht.
Anita Spanjer, die als verpleegkundige werkzaam is, maakte in 
dezelfde periode als haar zoon een reis van drie weken naar 
Ecuador. Zij ging als medisch begeleider mee met een groep 
van dertig jongeren. ‘Vanuit de organisatie World Servants 
reizen jaarlijks zo’n zevenhonderd jongeren vanuit Nederland 
naar landen in Zuid-Amerika en Zuid-Afrika om er aan projec-Dirk met lokale jongeren, er was even ‘vrije tijd’ Anita wordt ingewijd in de cultuur van Ecuador (kip cadeau)

ten te werken. Met elke groep van ongeveer dertig jongens 
en meisjes gaat altijd een team van vier begeleiders mee. Zij 
nemen de leiding van het project, de medische zorg en de or-
ganisatie voor hun rekening. Met de groep die ik begeleidde, 
hebben we aan een ‘cacaocentrum’ gebouwd, een plaats waar 
de lokale boeren hun oogst van cacaobonen droog kunnen 
opslaan en bewerken voordat het naar de fabriek gaat. Bij het 
gebouw komen ook ruimten waarin de boeren bij elkaar kun-
nen komen om te vergaderen en om onderwijs te krijgen.’

Tegenstellingen
In Zuid-Amerikaanse landen tref je grote tegenstellingen 
aan tussen de verschillende lagen in de bevolking, is de er-
varing van zowel Dirk als Anita. Dirk: ‘In het dorpje waar ik 
zat, merkte je niet veel van favela-achtige praktijken. Over 
het algemeen mogen de mannen daar wel veel meer dan 
de vrouwen en er worden heel vaak vrouwen verkracht. De 
mensen met wie ik daar te maken kreeg, hadden wel te eten 
en een onderdak, maar dat was het dan ook. De kinderen 
hebben niet de mogelijkheid om iets anders te gaan doen 
dan hun vader of hun moeder, dat ligt al vast. Er was daar een 

Dirk tijdens een ‘’kinderwerk’’ ochtend aan het helpen

Dirk van achteren met paatselijke bewoonster op de arm

Anita en Dirk thuis in Voor-Drempt
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ten te werken. Met elke groep van ongeveer dertig jongens 
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hebben we aan een ‘cacaocentrum’ gebouwd, een plaats waar 
de lokale boeren hun oogst van cacaobonen droog kunnen 
opslaan en bewerken voordat het naar de fabriek gaat. Bij het 
gebouw komen ook ruimten waarin de boeren bij elkaar kun-
nen komen om te vergaderen en om onderwijs te krijgen.’

Tegenstellingen
In Zuid-Amerikaanse landen tref je grote tegenstellingen 
aan tussen de verschillende lagen in de bevolking, is de er-
varing van zowel Dirk als Anita. Dirk: ‘In het dorpje waar ik 
zat, merkte je niet veel van favela-achtige praktijken. Over 
het algemeen mogen de mannen daar wel veel meer dan 
de vrouwen en er worden heel vaak vrouwen verkracht. De 
mensen met wie ik daar te maken kreeg, hadden wel te eten 
en een onderdak, maar dat was het dan ook. De kinderen 
hebben niet de mogelijkheid om iets anders te gaan doen 
dan hun vader of hun moeder, dat ligt al vast. Er was daar een 

Dirk tijdens een ‘’kinderwerk’’ ochtend aan het helpen

Dirk van achteren met paatselijke bewoonster op de arm

Anita en Dirk thuis in Voor-Drempt
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meisje van een jaar of twaalf, dat overdag voor haar gehan-
dicapte zusje moest zorgen terwijl haar moeder op de markt 
aan het werk was. ’s Avonds ging ze naar de basisschool. Via 
de tolk vroeg ik haar wat ze later wilde worden. ‘Ik wil graag 
juf worden’, vertelde ze. Maar toen ik wilde weten waar ze dan 
een opleiding zou gaan volgen, weigerde de tolk dat te vra-
gen, dat was te pijnlijk vond hij. Omdat het meisje al lang wist 
dat dat gewoon uitgesloten was; ze zou, net als haar moeder, 
kinderen krijgen en de geschiedenis zou zich herhalen. Het 
hakte er bij mij ontzettend in. Op zo’n moment realiseer je je 
hoe dankbaar je moet zijn dat je in de omstandigheden bent 
dat je zelf een keus kunt maken en kunt worden wat je wilt.’
‘In Ecuador kunnen kinderen van nul tot vier jaar gratis naar 
een crèche’, vertelt Anita. ‘Van je vierde tot je twaalfde kun je 
onderwijs krijgen, maar daarna ben je aan je lot overgeleverd. 
De meeste kinderen gaan dan aan het werk en komen in 
precies dezelfde situatie terecht als hun ouders.
Als onderdeel van de reis naar Ecuador brachten we een keer 
een paar uur in de hoofdstad Guayaquil door. Ik heb mijn 
ogen daar uitgekeken, het was net alsof je in een stad was 
zoals wij die hier ook kennen. Alleen waren de winkels ontzet-
tend leeg, je zag er helemaal geen klanten. Ze zijn duidelijk 
alleen bedoeld voor de rijke bovenlaag van de bevolking. 
We waren ook uitgenodigd voor een barbecue bij de burge-
meester van het dorp waar we aan het cacaocentrum werk-
ten. De burgemeester had een mooi huis, met een zwembad 
en een muur om de tuin. Zijn dochter, die goed Engels sprak, 
leidde ons rond. Die burgemeester zorgde ervoor dat de 
vrachtwagens die we nodig hadden bij de bouw ook reden. 
De boeren, met wie we samenwerkten, hadden dat als voor-
waarde gesteld: ‘Als hij de vrachtwagens niet heeft gestuurd, 
gaan we niet naar zijn barbecue!’ Maar gelukkig kwam hij zijn 
belofte na.’

Echte bouwvakkers
Zowel Dirk als zijn moeder zijn tijdens hun reis naar Zuid-
Amerika als heuse bouwvakkers aan het werk geweest, hoe-
wel ze geen van beiden enige ervaring hadden met metselen 
en timmeren. Dirk: ‘Dat metselen heb ik daar geleerd. Plaat-
selijke aannemers hadden de leiding van het project en die 
vertelden je wat je moest doen. Ik vond het fysiek behoorlijk 
zwaar en had de hele tijd behoefte aan eten. Na een paar 
dagen merkte ik dat ik echt een tekort aan suiker had. Ze eten 
daar alleen maar rijst, met kip en een aardappelgerecht.’
Anita: ‘Het was mijn taak om in de gaten houden of ieder-
een van de groep wel in goede conditie bleef, zowel fysiek 
als mentaal. Je bent met een groep jongens en meisjes van 
een jaar of zestien, zeventien, die allemaal uit verschillende 
thuissituaties komen. Op zich is de kennismaking met een 
land als Ecuador al een cultuurschok, alles is er anders. En ze 
hebben gedurende hun verblijf daar geen contact met het 
thuisfront, dus als er problemen zijn, moet je die daar en met 
elkaar oplossen. En er wordt van je verwacht dat je ook hard 
werkt. Ik heb zelf ook geholpen bij het beton maken en bij 
het aanbrengen van de wapening in de vloer. Naderhand 
zijn we tijdens terugkombijeenkomsten hier in Nederland op 
de hoogte gehouden van de voortgang van het project. Het 
cacaocentrum is inmiddels in gebruik genomen. Terwijl we 
daar aan het bouwen waren, kwamen er boeren uit een ander 
dorp bij ons kijken. Die willen nu net zo’n gebouw hebben.’ 

De tenues van HC’03 worden gedragen in Bolivia

Einde project Ecuador (Anita wordt bedankt door de vrouw van een boer)

Begin bouwproject Ecuador, muur metselen

Ecuador en Bolivia liggen in Zuid-Amerika

Dirk: ‘Als onderdeel van het programma kreeg iedere deelne-
mer ook drie of vier dagen ‘kinderwerk’; op die dagen trok je 
met de kinderen op en werd er op basis van een bijbelverhaal 
iets getekend of geknutseld.’ 

In onze vrije tijd voetbalden we ook met de jongens daar. De 
taal van voetbal is universeel, daar heb je geen tolk bij nodig. 
Ze lieten ons goed merken dat ze ook voor zo’n potje voet-
bal al dankbaar waren. Toen we daar ook nog HC ’03 shirtjes 
konden uitdelen die Leo Koenders had meegegeven voor 
het voetbalteam, was de vreugde enorm. Hun dankbaarheid 
lieten ze trouwens op allerlei manieren blijken. De mensen 
kwamen fruit brengen en ze dansten voor ons. Het was 
prachtig dat ze op die manier lieten zien hoeveel waardering 
ze hadden voor het feit dat wij ze hoop gaven op een betere 
toekomst, betere klaslokalen voor hun kinderen en meer 
kansen voor hun zoons en dochters.’

Terugblik
In Drempt kijken Dirk en Anita terug op hun leerzame reis-
ervaringen. Anita combineert haar werkzaamheden als ver-
pleegkundige met haar functie als diaken van de protestante 
kerk in Doesburg. ‘Een van de taken van een diaken is om te 
bepalen over welke goede doelen het geld dat de protestante 
gemeente heeft verzameld, wordt verdeeld. Armoedebestrij-
ding is daar ook een onderdeel van. Want in Nederland vind 
je net zo goed armoede, dat is niet iets wat je alleen in ont-
wikkelingslanden tegenkomt.’

Dirk: ‘Natuurlijk maak je zo’n reis ook een beetje voor jezelf. 
Je leert een ander land kennen, een andere cultuur. Je leert, 
omdat je deel uitmaakt van een groep, ook wel over bepaalde 
grenzen heen te stappen. Zo heb je bijvoorbeeld heel weinig
privacy. We hadden ook geen mobieltjes bij ons, dus we 
moesten alles met elkaar delen. Maar het idee dat je werkelijk 
hebt meegeholpen om de omstandigheden van die mensen 
daar te verbeteren en de geweldige dankbaarheid die ze je 
daarvoor tonen… daar kunnen we hier nog wat van opste-
ken. Ik twijfel er niet aan dat ik zoiets vaker ga doen!’

Anita is hier aan het zandzeven met een Nederlandse projectganger

Anita bezoekt de plaatselijke crèche in Ecuador (cultureel programma)
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Geef onze toekomst 
niet uit handen

Tekst: Mart de Kruif
Foto’s: archief

We hebben vergrijzing, maar ook krimp. Vooral jongeren tus-
sen de 20 en 40 jaar trekken weg voor hun toekomst en komen 
zelden terug. Niet omdat ze niet willen, maar omdat het steeds 
moeilijker wordt terug te keren. Er zijn vrijwel geen woningen 
voor starters, voorzieningen worden schaars (ga maar eens pin-
nen in Drempt) en de activiteiten dreigen minder te worden.

Wat is er aan de hand?
Een aantal jaren geleden heeft de gemeente Bronckhorst veel 
voorzieningen geprivatiseerd. Een logische keuze omdat de 
lasten hoog waren. In dat kader werden ook het Hessenbad en 
de Hessenhal overgedragen aan stichtingen. Daarbij kwam ook 
geld mee om deze voorzieningen minstens vijf jaar open te 
houden. Dat is nu circa zeven jaar geleden en dat geld is bijna 
op. Door de inzet van veel vrijwilligers kan de Hessenhal inmid-
dels rendabel worden geëxploiteerd. Een groot compliment 
aan de mensen die zich daarvoor inzetten. Bij het Hessenbad is 
dat moeilijker. Zwembaden kosten nu eenmaal heel veel geld 
en de toegang is seizoensgebonden. Een openluchtzwembad 
is ongeveer 18 weken open en daarin moet alles worden ver-

diend. Voor veel zwembaden is dat moeilijk en het Hessenbad 
is daar geen uitzondering op. Per jaar zijn de kosten ongeveer 
50.000 euro hoger dan de opbrengsten. Nu is het punt bereikt 
dat dat niet langer vol te houden is.

Sluiten of in stand houden?
Dus staan we als gemeenschap voor de keuze: gaat het Hes-
senbad misschien zijn laatste jaar in of willen we het behou-
den. En dat laatste is het geval. Laat ik met u delen wat ons 
daarbij drijft en motiveert. Om te beginnen is een zwembad 
belangrijk voor de gemeenschap. Het is niet alleen een ont-
moetingsplaats, maar ook een belangrijk instrument in de strijd 
tegen zitten, vet en apathie. Een zwembad maakt je gezonder. 
Daarnaast is het een belangrijk deel van het bewegingsonder-
wijs, vooral voor de basisscholen. En wat is het dan mooi dat er 
een zwembad is waar je op de fiets naar toe kunt. 

Tot hier en niet verder
Maar de belangrijkste reden om het bad open te houden, 
heeft met onszelf te maken. Met de gemeenschap waarin we 

De voormalige gemeente Hummelo en Keppel is misschien wel de mooiste streek van
Nederland. Het landschap is ongeëvenaard, de voorzieningen goed en de mensen normaal.
Doetinchem, Zutphen en Arnhem liggen om de hoek en Duitsland op schootsafstand. 
Kortom, alles is aanwezig om een mens hier gelukkig te maken. Maar dat is allemaal niet zo 
vanzelfsprekend en wordt eigenlijk steeds minder mogelijk. 

Behoud het Hessenbad

Particuliere verkoop Elke zaterdag open van 8.00 - 12.00 uur
Voor elke diergroep b.v. honden, katten, hamsters, cavia’s, kippen, konijnen etc.  Ook klein verpakking van 1-5 kg.’

garvo m
y hearts delight   garvo nach m

einem
  Herzen   garvo du cœ

ur au ventre  

voer naar  mijn  hart

Garvo bv  Drempt  telefoon +31 (0)313 47 23 21  e-mail garvo@garvo.nl  website www.garvo.nl

vernieuwde website www.garvo.nl

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

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

winkel met een uitgebreid assortiment. Bezoek snel onze winkel en laat u 
inspireren en adviseren! 
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Behoud het Hessenbad
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leven, en de gemeenschap die we willen zijn. Onze voorzienin-
gen brokkelen af. Als wij toelaten dat dit proces ongestoord 
doorgaat, kunnen we wel woningen bouwen voor jonge 
gezinnen, maar die komen dan niet. Geen voorzieningen, geen 
vers bloed. Het mogelijk sluiten van het Hessenbad zet ook de 
turbo op het verdwijnen van andere voorzieningen. Als het 
Hessenbad sluit, verliezen we in de toekomst ook de Hessen-
hal, de tennisvereniging, onze scholen en (uiteindelijk) ook
HC ’03. Dan komen we in een verschrikkelijke spiraal van ont-
volking en kaalslag die eindigt als onze dorpen het Wassenaar 
van het oosten zijn geworden. Mooie omgeving, prachtige hui-
zen, maar ook dode gemeenschappen waar geen zak te doen 

is. Een zwembad sluiten is niet moeilijk, maar als het eenmaal 
dicht is, krijg je het nooit meer open. Kansloos.

Dus wat gaan we doen?
Om te beginnen is er goed nieuws. Het Hessenbad krijgt twee 
subsidies, van de gemeente en van de Europese Unie. Daar-
mee kunnen we de techniek vernieuwen, het bad nog beter 
geschikt maken voor iedereen (dus ook voor gehandicapten en 
kinderen) en de kosten voor energie drukken. Daarmee krijgen 
we een beter, veiliger en goedkoper bad. Maar daarnaast gaan 
we het bad ook teruggeven aan de gemeenschap. We gaan 
een vereniging oprichten die het Hessenbad exploiteert. En u 
kunt allemaal lid worden van deze vereniging. Hierdoor wordt 
u niet alleen mede-eigenaar van het bad, maar u krijgt met 
uw lidmaatschap ook onbeperkt toegang tot het bad voor 
u en drie gezinsleden of andere naasten. En dat voor slechts 
100 euro per jaar. Daarnaast wordt het zwembad fi nancieel 
ondersteund door sponsoren. En uiteraard blijft de verkoop 
van dagkaarten mogelijk, maar dat kost dan wel 5 euro per 
persoon. Dus kun je eigenlijk beter lid worden. 
Met dit alles willen we de inkomsten verhogen. Zo veel verho-
gen dat we de kosten dekken. Kortom, we gaan een zwembad 
open houden dat zonder tekorten draait, kan investeren in de 
toekomst en van ons allemaal is.

Wat hebben we daarvoor nodig? 
Het antwoord is simpel. Tenminste 500 leden. Leden die 
houden van zwemmen, maar ook heel goed beseff en dat we 
met het verliezen van het Hessenbad niet alleen een zwembad 
verliezen, maar ook onze toekomst uit handen geven. Onze 
kinderen verdienen dat niet. Samen met sponsoren en de 
opbrengsten van dagkaarten sluiten we dan het gat tussen 
kosten en opbrengsten. En dat is weliswaar uniek, maar ook 
mogelijk!

Wat verwachten wij van u? 
Uw steun. Nergens krijgt u met vier mensen onbeperkt toe-
gang tot het zwembad voor 100 euro per jaar. Dat is een hele 
mooie regeling. Daar kunt u twee dingen mee doen. Er slim, 
economisch en effi  ciënt mee omgaan en toegangsbewijzen 
handig onder elkaar verdelen. Niemand zal u daarbij tegen-
houden. Maar u zou ook kunnen zeggen: ik word vooral lid 
omdat ik geloof in het zwembad, geloof in het plan en geloof 
in onze toekomst als gemeenschap. En dat laatste is nodig om 
ons Hessenbad duurzaam te redden. Wij hopen op uw steun. 
Voor ons, voor onze gemeenschap, maar vooral voor uzelf.

Actieweek met optreden van de Koninklijke 
Militaire Kapel
Van maandag 19 tot en met donderdag 22 maart houdt 
de werkgroep Behoud het Hessenbad een actieweek om 
zoveel mogelijk leden te werven om samen het zwembad 
in stand te houden. Vrijwilligers uit onze dorpen komen 
in die week bij u aan de deur met de vraag of u lid wil 
worden van het zwembad om de leefbaarheid in onze 
dorpen in stand te houden. Er komt een ‘glazen huis’ 
op de parkeerplaats voor het zwembad waarin Mart de 
Kruif bekende gasten ontvangt, acties aankondigt en de 
tussenstand doorgeeft van het aantal lidmaatschappen. 
Als afsluiting van deze actieweek geeft de Koninklijke 
Militaire Kapel op donderdag 22 maart om 20.00 uur een 
concert in de Hessenhal.
De Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ 
(KMKJWF) is een van de drie professionele militaire har-
monieorkesten van de Nederlandse krijgsmacht en is de 
oudste kapel van Nederland. De kapel verzorgt de muziek 
bij militaire ceremonies en staatsaangelegenheden. Bij 
de concerten staat het muzikaal erfgoed hoog in het 
vaandel. De KMKJWF bestaat uit 53 beroepsmuzikanten 
en speelt zoveel mogelijk origineel repertoire maar ook 
eigen versies van klassieke en fi lmmuziek. Tijdens het 
concert wisselen diverse stijlen elkaar af, van modern tot 
klassiek.

Wilt u aanwezig zijn bij dit concert?
Reserveer dan direct uw zitplaatsen door een e-mail te 
sturen naar concertkmk@gmail.com met daarin uw naam, 
adresgegevens en het aantal gewenste zitplaatsen. Heeft 
u een lidmaatschap van het zwembad? Dan heeft u met 
4 personen gratis entree tot het concert. Voor niet-leden 
bedraagt de toegangsprijs 5 euro per persoon. Vooraf 
opgeven is voor iedereen verplicht om verzekerd te zijn 
van toegang tot het concert.

KONINKLIJKE MILITAIRE KAPEL 
donderdag 22 maart
om 20.00 uur
Hessenhal, Hoog-Keppel
www.hessenbad.nl 
Voor meer info, zie kadertekst op deze pagina
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Klaske van Wieren werd in 1943 geboren in het Friese 
Wommels (een paar kilometer ten noordwesten van Sneek) 
en trouwde later met Jan Bloemendaal uit Drempt. Vele 
jaren woonden ze in Doetinchem maar in verband met een 
enigszins afnemende gezondheid zochten ze een aange-

‘Quilten en patchwork. 
Werken met textiel, 
heeft mij veel gebracht.’

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

Onlangs zijn we op bezoek geweest bij Klaske Bloemendaal-van Wieren (74) aan de Gildeweg 
in Voor-Drempt en hebben uitgebreid gesproken over haar grote passie: quilten. Iedereen 
kent natuurlijk diverse vormen van ‘textiele vaardigheden’, zo u wilt: handwerken. Vanuit het 
verleden zijn in ons land de traditionele merklappen of letterdoeken populair en natuurlijk het 
breien en haken waar met name onze ouders en grootouders zich mee bezig hielden, waarbij 
het haken thans een ware revival doormaakt. Het quilten is minder algemeen, maar niet 
minder traditioneel en bijzonder boeiend.

paste woning en kwamen in Voor-Drempt terecht. De fysieke 
beperkingen waren mede aanleiding dat Klaske Bloemen-
daal in 1997 belangstelling en tijd kreeg om met het quilten 
te beginnen. Dit resulteerde in een cursus klassiek quilten te 
Westendorp.

Geschiedenis
In de inleiding gaven we al aan dat het quilten ook een lange 
traditie kent. Heel lang zelfs. Al eeuwen geleden werd het ge-
daan. Tijdens archeologische opgravingen kwamen al resten 
van quilts naar boven uit de Romeinse tijd. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat het woord quilten komt van het Latijnse 
woord ‘culcita’, hetgeen ‘gevulde zak’ betekent. In de elfde 
eeuw kwamen de kruisvaarders in aanraking met gequilte 
jassen van de soldaten van bijvoorbeeld de Saracenen. We 
kunnen mede hierdoor eigenlijk wel aannemen dat in die tijd 
de quilttechnieken in Europa zijn geïntroduceerd. Vanaf die 
periode droegen bijvoorbeeld soldaten gequilte jassen, door 
de vulling boden ze prima bescherming tegen de kou maar 
ook zelfs tegen sommige primitieve wapens. In die tijd was 
het quilten dus echt geen hobby.
De techniek en toepassing werd daarna natuurlijk verder 
uitgebreid en verbeterd, met name vanuit Italië en Spanje 
kwamen de meest fraaie voorbeelden naar onze streken: 
dekens, jassen en vesten, onderrokken. De functionaliteit was 
in het begin natuurlijk het belangrijkste, een quilt moest warm 
en behaaglijk zijn. Later werd er veel meer aandacht besteed 
aan het uiterlijk van het ‘quilt-product’ en werden ze steeds 
fraaier en uitbundiger versierd. De oudste quilt in Nederland is 
een poppendekentje uit 1680.
In de negentiende eeuw namen de emigranten uit Europa 
de quilttechnieken mee naar Amerika, met name ook vanuit 
de Achterhoek. Vooral bij de Amish in Amerika is het quilten 
bijzonder populair. Ze gebruiken het vooral voor spreien 
en (onder)rokken. De Amish zijn in het ontwerp nog zeer 
traditioneel, terwijl in de rest van Amerika en vooral Europa 
het quilten steeds meer als een kunst wordt gezien en steeds 
vrijer wordt.

Quilten en patchwork
Quilten en patchwork worden vaak als hetzelfde gezien. Dit 
klopt eigenlijk niet, het zijn twee verschillende technieken. 
Patchwork is een techniek waarbij lapjes katoenen stof van 
verschillende kleuren en grootte aan elkaar worden genaaid. 
‘Patch’ betekent lapje stof. Door het creatief componeren van 
deze lapjes zijn er ontelbare mogelijkheden om tot een origi-
neel eindresultaat te komen. De techniek werd gebruikt om 
op een zuinige manier restjes stof te verwerken en niet weg te 
gooien, met name in tijden of gezinnen waarin het econo-
misch niet zo goed ging. 

Bij het quilten is sprake van een soort ‘sandwich-techniek’. Drie 
lagen textiel worden met een doorstiksteeg op elkaar genaaid. 
Het eindresultaat is dan de quilt. De bovenste laag is patch-
work, met daaronder een tussenvulling van wol of katoen voor 
de isolerende functie. De derde laag (achterkant) is van een 
neutrale lap textiel, maar kan natuurlijk ook patchwork zijn. 
Om een en ander tot een fraai en decoratief geheel te maken 
zijn er natuurlijk diverse werkwijzen ontwikkeld, uiteraard 
gaan die in deze context te ver. Wel is het belangrijk te weten 
dat vroeger alles natuurlijk gebeurde met de naald, tegen-
woordig is de naaimachine onmisbaar geworden.
Vanaf de Tweede Wereldoorlog wordt quilten en patchwork 
als hobby beoefend. Het is een bezigheid waarin men veel 
creativiteit kan leggen. Er zijn clubs ontstaan, er wordt veel 
samengewerkt en er worden patronen uitgewisseld en cursus-
sen georganiseerd.

1997, Klaske Bloemendaal raakt in de ban van het quilten
Na de eerste beginselen te hebben opgedaan tijdens de reeds 
genoemde basiscursus in Westendorp wordt Klaske geboeid 
door alle mogelijkheden die het quilten, vooral creatief, te 
bieden heeft. In het begin waren het natuurlijk de traditionele 
zeskantige blokjes maar al snel leerde ze ook diverse andere 
technieken. 
Ook de gebruikte stoffen spelen een steeds grotere rol. Lapjes 
van de markt worden uitgebreid met kledingstoffen, vitrage 
en zelfs stropdassen. Relatief ‘goedkope’ stoffen. De ‘echte’ 
quiltstoffen zijn vaak katoensoorten die ook speciaal hiervoor 
zijn behandeld. Dit ‘gemerceriseerde’ katoen is beduidend 
duurder in aanschaf. Het is gladder, glanzend en sterker 
gemaakt door behandeling met sterk alkalische zuur-soda-
oplossingen. Het pakt daardoor kleurstoffen beter en kan 
daardoor dieper en rijker gekleurd worden. Omdat het tijdens 
het veredelingsproces al gekrompen is, krimpt het daarna 
minder en is het veel vorm vaster.

Klaske Bloemendaal-van Wieren:
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Creativiteit het handelsmerk van Klaske
Als je na vele jaren de diverse technieken beheerst, zit de uit-
daging vooral in het maken van bijzondere quilts. Met name 
bijzonder in ontwerp en kleurgebruik en daarbij vooral de 
toepassing van nieuwe elementen. Andere stofcombinaties, 
nieuwe vormen, toevoegen van knoopjes, etc. Uiteraard kun 
je hierbij niet zonder de traditionele technieken. Vernieuwing 
ontstaat vaak ook uit kostenoverweging. De speciale quiltstof-
fen zijn erg duur. Bij een quilt is natuurlijk ook de afwerking 
van de achterzijde van groot belang. Soms eenvoudig, soms 
ook net zo uitbundig als de voorzijde. Dit laatste is natuurlijk 
vooral afhankelijk van de toepassing.
Klaske ontwerpt al haar quilts zelf. ‘Expressie moet in je zitten. 
Soms krijg je complimenten in de sfeer van ‘hoe bedenk je het 
allemaal?’ Dat geeft voldoening. Je moet het idee wel ‘zien’, 
voor ogen hebben’, vertelt ze.
Vooraf maakt ze eerst een schetstekening om zo gestruc-
tureerd aan de slag te gaan. ‘Zo’n ontwerp ontwikkel je op 
intuïtie.’  Voor Klaske geldt vooral: zelf bedacht en nooit gepikt 
van een ander. Bij dit hele proces fungeert haar man Jan als 
klankbord.
Uiteraard zit er veel werk en tijd vast aan het maken van een 
mooie quilt. Maar toch valt het ons mee. ‘Als je eenmaal bezig 
bent, gaat het vanzelf en gestaag door. Soms enkele dagen, 
soms voor grotere en gecompliceerde ontwerpen 80 tot 
100 uren. Maar het is altijd de moeite waard en geeft grote 
voldoening.’

Met de quilts naar buiten treden
In het begin was het quilten voor Klaske een soort therapie, 
een uitlaatklep. Het gaf ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. 
Haar verre verleden als coupeuse kwam natuurlijk prima van 
pas. 

Contacten met andere quilters zijn na verloop van tijd voor 
de verdere ontwikkeling natuurlijk erg belangrijk. Klaske sluit 
zich daarom aan bij het Quiltersgilde. Een vereniging met 
maar liefst 11.000 (!) leden in ons land. Er worden via het gilde 
regiobijeenkomsten en cursussen georganiseerd, er is een 
nieuwsbrief en een uitgebreide gespecialiseerde bibliotheek 
en natuurlijk een zeer uitgebreide website. Erg belangrijk is 
het fraaie kwartaalblad Quiltnieuws.
Ook in onze omgeving is er jaarlijks een regiodag in Dieren on-
der het motto ‘show and tell’. Hier worden elkaars werkstukken 
bekeken en vooral besproken. Bijeenkomsten waar je altijd 
wat van opsteekt en contacten legt.
Klaske Bloemendaal neemt ook regelmatig deel aan landelijke 
wedstrijden. In 2014 won zij de eerste prijs op een grote nati-
onale expositie in Arnhem met het thema kringloop. De quilts 
van Klaske behoren tot de bovenlaag in ons land.
Voor de komende tijd staan er ook weer manifestaties op het 
programma. Uiteraard is Klaske Bloemendaal al weer volop 
bezig (met ideevorming en met naald) om ook hier het beste 
van zichzelf te laten zien.

Dit jaar bestaat het Quiltersgilde 35 jaar en dat wordt van 
donderdag 22 tot en zaterdag 24 maart met een tentoon-
stelling met het thema bubbels gevierd in Dok Zuid in 
Apeldoorn. Het adres is: 1e Wormenseweg 460.
U kunt hier genieten en vooral veel inspiratie opdoen. 
Het grote quiltfestival in Noord-Groningen is dit jaar van 
8 tot 10 juni met het thema eilanden, verdeeld over twee 
categorieën: traditioneel en art. In Deventer wordt van
6 tot 9 september in de Grote Kerk, Grote Kerkhof 38, een 
grote tentoonstelling gehouden met het thema vlieg met 
me mee.

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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Creativiteit het handelsmerk van Klaske
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bijzonder in ontwerp en kleurgebruik en daarbij vooral de 
toepassing van nieuwe elementen. Andere stofcombinaties, 
nieuwe vormen, toevoegen van knoopjes, etc. Uiteraard kun 
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‘Ik maaide van
’s ochtends tot ’s avonds 
laat als het donker werd’

Trots op mijn oude trekker
Op het platteland barst het van de oldtimer-trekkers. De redactie zoekt ze op en praat met de 
eigenaar over wat hem bindt aan juist die trekker. In dit nummer Henk Franken met zijn Ferguson TEF.

‘Ze zeiden: Hoe moet achter zo’n wiel 
ooit nog wat groeien’ 

Tekst: Leo Tholhuijsen
Foto’s: Wim van Hof

‘’s Winters had de trekker een winterjas aan zoals wij dat 
noemden. Vanaf de voorkant was dan de motor aan weers-
kanten ingepakt met een soort kleed dat naar achteren wat 
breder uitwaaierde tot aan de binnenkant van de spatborden 
en aan de bovenkant overging in een ruit waar je achter zat. 

Geen dakje. Reed je dan bij het ploegen tegen de wind in, dan 
zat je verscholen achter het kleed en de ruit en kreeg je lekker 
de warmte van de motor langs je heen. De andere kant op 
met de wind mee, kreeg je dan recht van achteren de koude 
winterwind op je lijf.’ 

Naam:  Henk Franken (78)
Plaats: Remmelinkweg Achter-Drempt
Trekkers:  Ferguson TEF van 1960 en Massey Ferguson 

133 van 1968.
Ongeveer vanaf het moment dat hij stopte met werken, 
knapte Franken verder nog de volgende trekkers op: 
Renault, Ford Dearborn, Ford Super Dexta, Mc Cormick, 
International, Porsche, twee Nuffields, Leyland en drie 
Eichers.

‘Deze Ferguson TEF is precies het trekkertje waarop ik eind 
jaren vijftig bij loonbedrijf Derksen in Doesburg ben begon-
nen; viercilinder diesel, 28 pk, hefinrichting, voor die tijd een 
moderne trekker. Ik ben bij Derksen direct van school gaan 
werken, ik was 15. Vanaf toen ik zestien was, kon ik zelfstandig 
met de trekker op pad. Het meeste zat ik op de stadweide van 
Doesburg, aan de overkant van de IJssel. In Doesburg had je 
toen nog een stuk of tien kleine boertjes met een paar melk-
koetjes. Die pachtten van de gemeente daar de grond. Een 
deel van het gras werd gehooid, op de rest werden de koeien 
geweid en daar gemolken. Voor die stadsboertjes heb ik met 
die kleine Ferguson en de maaibalk veel gemaaid. Als het gras 
mooi rechtop stond, deed je een hectare in een uur of iets 
meer, zeg maar een uur en tien minuten. Tegenwoordig doen 
ze een hectare in tien minuten. Als het gras goed was dan 
maaide ik soms van ’s ochtends zes uur tot het ’s avonds don-
ker werd. Ik ging op pad met een geslepen mes in de maaibalk 
en had dan nog twee geslepen reservemessen bij me. Dat was 
mooi werk. Bij die Fergusons had Derksen toen behalve de 
maaibalk nog een eenschaarploegje, later nog een tweeschaar 
geprobeerd, maar dan kon hij niet trekken, een cultivator, een 
schijveneg en later nog een harkmachine.’ 

‘Het was voor die boeren de eerste keer dat een trekker op 
hun land kwam. Niet allemaal waren ze er enthousiast over. 
Vonden hem te zwaar. ‘Hoe moet er ooit nog wat groeien ach-
ter die wielen’, vroegen sommigen zich af. Dat snap je achteraf 
niet, dat trekkertje woog in zijn geheel nog geen 1.500 kilo. 
Bertie Jansen heeft in het begin ook een tijdje bij Derksen ge-
werkt. Als hij zijn rug tegen een achterwiel zette, tilde hij het 
ding aan één kant zo van de grond. Heel wat anders dan nu; 
tegenwoordig is vijf ton voor een trekker niks meer; je hebt ze 
ook van tien ton en zwaarder.’

‘Deze trekker heb ik gekocht en opgeknapt, omdat het precies 
die trekker is waarmee ik ben begonnen. Ik doe hem ook niet 
meer weg. Sinds vorig jaar heb ik een Massey Ferguson 133 
onderhanden. Zodra het wat beter weer is, ga ik de laatste 
stukken spuiten. Ik heb met mezelf afgesproken dat dit de 
laatste trekker wordt die ik heb opgeknapt. Maar ja, dat heb ik 
bij verschillende eerdere trekkertjes ook al gezegd.‘ 
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Sinds enige tijd steunen we met de Zwarte Cross enkele sport-
talenten uit het oosten des lands. Het zijn zeven jonge atleten 
die zich ten doel hebben gesteld om professional te worden 
en daarmee willen wij ze graag helpen. Die hulp zit ´m niet 
zozeer in sponsoring en trainingsschema´s. Dat doen ze zelf al 
prima. De hulp zit ‘m in communicatie en het promoten van 
hun sporten. We weten hoe moeilijk het meestal is als je net 
begint je dromen waar te maken. Je wilt het wel van de daken 
schreeuwen, maar velen weten niet waarmee je bezig bent en 
het valt niet mee om je boterham te verdienen met je passie. 
Het is moeilijk als je persberichten niet in de media verschijnen 
en je ook niet de juiste adressen hebt, je zelf nog geen bereik 
met nieuwsbrieven en de kanalen op social media hebt, je geen 
geld hebt voor marketing, geen sponsors hebt, enzovoort. Voor 
deze atleten geldt ook vaak dat hun sporten (nog) niet populair 
zijn. Dat ze vaak nog niet zijn gevraagd om in het juiste team 
te zitten. De top halen is ge-
woon heel erg moeilijk. 
Met de Zwarte Cross Talenten-
tuin krijgen zeven jonge hon-
den de kans om de stappen 
van talent naar professional 
wat gemakkelijker te maken. 
Met een tweewekelijkse blog 
in de vorm van tekst of een 
fi lmpje krijgen deze sport-
talenten de kans om zichzelf voor te stellen. En die blogs plaat-
sen we op de site, in de Harder! en de 16 verschillende online 
kanalen van de Feestfabriek die samen een bereik van meer dan 
een miljoen mensen hebben. Daarnaast kunnen ze hiermee een 
ieder voor hun sport enthousiasmeren en zo die sport popu-
lairder maken. Als er een lid prof wordt en voor een goeie ploeg 
gevraagd wordt, is het doel bereikt en kan er een nieuw talent 
van onderaf doorstomen. Ok, tijd om de jonge helden voor te 
stellen. De eerste atleten van de ZC Talententuin zijn: Joris Nieu-
wenhuis uit Zelhem (veldrijden en wielrennen), Dejan Bolt uit 
Hummelo (boksen), Casper de Gier uit Laag Keppel (skeeleren 
en schaatsen), Monique van der Valk uit Neede (fi etscross), Sha-
na van der Vlist uit Apeldoorn en Davy Pootjes uit Ammerzoden 
(beiden motorcross). Dit zijn zeven jonge talenten tussen de 

15 en 22 jaar waarvan we denken dat ze later wereldkampioen 
kunnen worden. Als deze column verschijnt, heeft Dejan inmid-
dels de Talentuin verlaten en komt daar iemand anders voor 
in de plaats. Dejan heeft om begrijpelijke redenen (die in de 
vechtsport gebruikelijk zijn) gekozen om eerst nog even onder 
de radar te blijven. 
Ik vind deze mensen nu al helden. Alles aan de kant zetten om 
je droom uit te laten komen, daar heb ik veel respect voor. Je 
dromen uit laten komen, is makkelijk gezegd, maar doe het 
maar eens. Dag en nacht trainen, blessures en de topsport ook 
nog eens combineren met studie, school en andere aardse 
zaken. Je moet letten op je voeding, je kunt niet of nauwelijks 
naar feestjes, moet veel reizen en voelt continu de druk van de 
competitie. Een keer niet scherp zijn in een wedstrijd, de trai-
ning verzaken en je valt meteen door de mand. Elke dag voor 
schooltijd al met de fi ets of hoe dan ook door weer en wind 

trainen in een tempo waar 
elke niet-topsporter zich geen 
voorstelling van kan maken. 
Om zo goed te worden en om 
steeds beter te worden; daar 
heb je een ruggengraat als 
een olifant voor nodig. Het 
WK skeeler of BMX bijvoor-
beeld komt nog niet op tv. Er 
zijn bijna geen sponsoren en 

je moet al blij zijn dat je je vliegticket vergoed krijgt. Duizenden 
uren heb je erin gestopt voor nul euro per uur. Dan heb je focus
en dan heb je wilskracht. En liefde voor je sport, dat is toch 
fantastisch. Deze jonge talenten zijn niet alleen heel goed in 
hun sport, het zijn ook aardige en dankbare mensen. Ze staan 
bewuster in het leven dan menig volwassene en genieten veel 
meer van een uurtje vrij dan mensen die relatief veel vrije tijd 
hebben. Volg en steun deze atleten, beste lezer, en ook alle aan-
stormende talenten in het algemeen. Ik vind dat ze dit verdiend 
hebben en het is echt interessant wat ze te melden hebben! 
Ooit zullen ze de top halen. Dat hoop ik oprecht. En oh, wat zal 
ik trots zijn als het ze niet alleen lukt om professional te worden, 
maar als ze aan het WK of de Olympische Spelen bij de senioren 
mee kunnen doen, misschien wel winnen. Niets is onmogelijk.

van Gijs
ZC Talententuin

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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Ruim assortiment inbouw

Eigen Technische Dienst 
voor wit- en bruingoed

IT specialist (networking)

EXPERT ELIESEN 
NU OOK IN HENGELO!

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

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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Sinds enige tijd steunen we met de Zwarte Cross enkele sport-
talenten uit het oosten des lands. Het zijn zeven jonge atleten 
die zich ten doel hebben gesteld om professional te worden 
en daarmee willen wij ze graag helpen. Die hulp zit ´m niet 
zozeer in sponsoring en trainingsschema´s. Dat doen ze zelf al 
prima. De hulp zit ‘m in communicatie en het promoten van 
hun sporten. We weten hoe moeilijk het meestal is als je net 
begint je dromen waar te maken. Je wilt het wel van de daken 
schreeuwen, maar velen weten niet waarmee je bezig bent en 
het valt niet mee om je boterham te verdienen met je passie. 
Het is moeilijk als je persberichten niet in de media verschijnen 
en je ook niet de juiste adressen hebt, je zelf nog geen bereik 
met nieuwsbrieven en de kanalen op social media hebt, je geen 
geld hebt voor marketing, geen sponsors hebt, enzovoort. Voor 
deze atleten geldt ook vaak dat hun sporten (nog) niet populair 
zijn. Dat ze vaak nog niet zijn gevraagd om in het juiste team 
te zitten. De top halen is ge-
woon heel erg moeilijk. 
Met de Zwarte Cross Talenten-
tuin krijgen zeven jonge hon-
den de kans om de stappen 
van talent naar professional 
wat gemakkelijker te maken. 
Met een tweewekelijkse blog 
in de vorm van tekst of een 
fi lmpje krijgen deze sport-
talenten de kans om zichzelf voor te stellen. En die blogs plaat-
sen we op de site, in de Harder! en de 16 verschillende online 
kanalen van de Feestfabriek die samen een bereik van meer dan 
een miljoen mensen hebben. Daarnaast kunnen ze hiermee een 
ieder voor hun sport enthousiasmeren en zo die sport popu-
lairder maken. Als er een lid prof wordt en voor een goeie ploeg 
gevraagd wordt, is het doel bereikt en kan er een nieuw talent 
van onderaf doorstomen. Ok, tijd om de jonge helden voor te 
stellen. De eerste atleten van de ZC Talententuin zijn: Joris Nieu-
wenhuis uit Zelhem (veldrijden en wielrennen), Dejan Bolt uit 
Hummelo (boksen), Casper de Gier uit Laag Keppel (skeeleren 
en schaatsen), Monique van der Valk uit Neede (fi etscross), Sha-
na van der Vlist uit Apeldoorn en Davy Pootjes uit Ammerzoden 
(beiden motorcross). Dit zijn zeven jonge talenten tussen de 

15 en 22 jaar waarvan we denken dat ze later wereldkampioen 
kunnen worden. Als deze column verschijnt, heeft Dejan inmid-
dels de Talentuin verlaten en komt daar iemand anders voor 
in de plaats. Dejan heeft om begrijpelijke redenen (die in de 
vechtsport gebruikelijk zijn) gekozen om eerst nog even onder 
de radar te blijven. 
Ik vind deze mensen nu al helden. Alles aan de kant zetten om 
je droom uit te laten komen, daar heb ik veel respect voor. Je 
dromen uit laten komen, is makkelijk gezegd, maar doe het 
maar eens. Dag en nacht trainen, blessures en de topsport ook 
nog eens combineren met studie, school en andere aardse 
zaken. Je moet letten op je voeding, je kunt niet of nauwelijks 
naar feestjes, moet veel reizen en voelt continu de druk van de 
competitie. Een keer niet scherp zijn in een wedstrijd, de trai-
ning verzaken en je valt meteen door de mand. Elke dag voor 
schooltijd al met de fi ets of hoe dan ook door weer en wind 

trainen in een tempo waar 
elke niet-topsporter zich geen 
voorstelling van kan maken. 
Om zo goed te worden en om 
steeds beter te worden; daar 
heb je een ruggengraat als 
een olifant voor nodig. Het 
WK skeeler of BMX bijvoor-
beeld komt nog niet op tv. Er 
zijn bijna geen sponsoren en 

je moet al blij zijn dat je je vliegticket vergoed krijgt. Duizenden 
uren heb je erin gestopt voor nul euro per uur. Dan heb je focus
en dan heb je wilskracht. En liefde voor je sport, dat is toch 
fantastisch. Deze jonge talenten zijn niet alleen heel goed in 
hun sport, het zijn ook aardige en dankbare mensen. Ze staan 
bewuster in het leven dan menig volwassene en genieten veel 
meer van een uurtje vrij dan mensen die relatief veel vrije tijd 
hebben. Volg en steun deze atleten, beste lezer, en ook alle aan-
stormende talenten in het algemeen. Ik vind dat ze dit verdiend 
hebben en het is echt interessant wat ze te melden hebben! 
Ooit zullen ze de top halen. Dat hoop ik oprecht. En oh, wat zal 
ik trots zijn als het ze niet alleen lukt om professional te worden, 
maar als ze aan het WK of de Olympische Spelen bij de senioren 
mee kunnen doen, misschien wel winnen. Niets is onmogelijk.

van Gijs
ZC Talententuin

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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Hyndendael Hummelo: 
renovatie komt er aan! 

Tekst: Henk ten Zijthoff
Foto’s: Wim van Hof

In het voorjaar van 2017 toog de redactie naar de directie van Markenheem om iets meer te 
weten te komen over de toekomstplannen voor het woon- en zorgcentrum Hyndendael in 
Hummelo. Het goede nieuws was dat Hyndendael blijft bestaan en dat het gebouw wordt 
gerenoveerd. Inmiddels is er meer bekend over de renovatie. Tijd voor een hernieuwd bezoek 
aan Hyndendael voor een gesprek met Markenheems bouwmanager Jaap Sprey en Hans 
Nieuwenhuisen van de Stichting Vrienden van Hyndendael.

Er was dus geen sloop nodig voor Hyndendael?
Dat hebben ze goed gebouwd destijds. 
‘Hyndendael is qua gebouw inderdaad nog goed aan te 
passen aan de eisen van deze tijd. Wij denken daarbij vooruit 
voor een periode van ongeveer zo’n 10 tot 15 jaar.’ Hans 
Nieuwenhuisen van de Stichting Vrienden vult aan: ‘Ik herinner 
mij vaag dat het fundament voor Hyndendael destijds in 1989 
zo stevig is gemaakt dat er desnoods nog een verdieping 
bovenop zou kunnen worden gezet.’ Jaap Sprey is aangenaam 
verrast en lacht: 
‘Dat van dat fundament wist ik niet, maar een verdieping 
bovenop het huidige gebouw zie ik er nog niet direct van 
komen. Eerst maar eens aan de slag met de verbeterpunten 
die we gaan uitvoeren bij de komende renovatie!’

Waar moeten we bij deze renovatie of facelift aan denken?
Jaap heeft elf punten in zijn portefeuille voor Hyndendael 
opgenomen. We lopen ze door:
- er wordt een serre aan het bestaande restaurant gebouwd
-  er komt een kleine uitbouw achter de lift op de eerste 

verdieping
- de opslagruimten worden aangepast en iets vergroot
-  bij de toiletgroep op de begane grond komt ruimte voor 

kastopslag
- de pantry in het restaurant wordt aangepast en verbeterd
-  alle bergingen aan de achterzijde van het gebouw worden 

omgevormd en verbeterd
-  de keukenvoorzieningen aan de voorkant van het gebouw 

worden uitgebreid
-  de huidige spoelruimte wordt verplaatst en op deze plek in 

het gebouw komt er een appartement bij
-  de ruimte voor de dagopvang op de verdieping wordt 

aangepast 
-  de ruimte voor de receptie, de werkplekken in de buurt, de 

kapsalon en de winkel worden verplaatst 
-  de ruimte die vrijkomt als de receptie en de andere 

functies worden verplaatst, wordt gebruikt voor een extra 
appartement.

‘Alle aanpassingen zijn erop gericht om meer met kleine 
groepjes bewoners bij elkaar te kunnen zitten en activiteiten 
te kunnen ondernemen. Dat is overzichtelijker en veiliger en 
om te voorkomen dat bewoners kunnen ondersneeuwen in 
een grotere groep.’

Dat is een behoorlijke lijst: hoeveel tijd denk je voor de 
uitvoering nodig te hebben?
‘We willen bij de renovatie de overlast voor de bewoners en 
het personeel tot een absoluut minimum beperken. Daar 
wordt de planning van de activiteiten op aangepast. We 
denken dat we bij een gefaseerde aanpak ongeveer een jaar 
tot anderhalf jaar nodig hebben en dan kan Hyndendael als 
gebouw weer een poos mee: ik reken zelf dat we rond de 
zomer van 2019 klaar zullen zijn met de uitvoering.’ 

Met als resultaat…?
Jaap licht toe: ‘De renovatie moet in ieder geval een gebouw 
opleveren dat geen institutionele uitstraling heeft. Het 
gebouw moet uitstralen dat het vooral een woonfunctie 
heeft. Je moet niet het idee krijgen dat je in een intramurale 

voorziening bent aangeland. Bewoners, bezoekers, personeel 
en de ruim honderd vrijwilligers: Hyndendael moet voor hen 
allen een goed en vriendelijk huis zijn dat is aangepast aan 
de eisen voor optimale ouderenzorg. Trouwens: ik vergat nog 
iets. We gaan zelf stroom opwekken met collectoren op ons 
dak. Maar dat onderdeel valt niet onder de renovatie en de 
bewoners ondervinden er bij de plaatsing op het dak geen 
hinder van.’
  
Hoe houdt Markenheem bij de renovatie rekening met 
veranderingen in de ouderenzorg?
‘Dat is een vraagstuk voor iedereen die werkzaam is in de zorg, 
dus ook voor architecten, bouwheren en gebouwbeheerders. 
Bij deze renovatie hebben we te maken met een paar functies 
waar het gebouw goed op toegerust moet zijn. Denk daarbij 
aan ELV-kamers (voor EersteLijnsVerblijf ), een TOP-kamer 
(Tijdelijke OpvangPlaats). Het gebouw kent beperkingen, dus 
realisatie van woonruimte voor echtparen of  levenspartners 
van bewoners kan niet ongelimiteerd worden gerealiseerd. 
Maar we gaan zorgen voor mogelijkheden binnen deze 
beperkingen. In samenspraak met de betrokken partijen 
waarbij uiteraard de cliëntenraad een belangrijke rol speelt. 
Wat in de grote beleidslijnen ook meespeelt is dat ouderen 
langer thuis blijven wonen. Daardoor wordt de verblijftijd in 
zorginstellingen en dus ook in Hyndendael op termijn korter 
dan nu het geval is. Bewoners komen in de toekomst met 
andere zorgvragen naar Hyndendael dan dertig jaar geleden. 
Voor hén de goede dingen doen met personeel, middelen 
en gebouwen vind ik een prachtige uitdaging die althans mij 

Hoe word een Leienaar bouwmanager bij Markenheem?  
Jaap Sprey (54) lacht olijk bij de vraag naar zijn herkomst en 
zijn functie. ‘Ik ben inderdaad geboren in Leiden, maar daar is 
dan ook alles mee gezegd. Ik mis het westen helemaal niet en 
woon sinds 1969 met heel veel plezier in de Achterhoek. Eerst 
in Warnsveld en later in Gendringen. Mijn carrière begon in 
de wereld van de ‘harde’ commerciële bouw en het vastgoed. 
Bouwen en beheer van vastgoed: het zit in mijn dna. Maar 
er kwam een mogelijkheid om een overstap te maken naar 
Markenheem en daar heb ik geen moment spijt van gehad. 
Naast mijn werk als bouwmanager bij Markenheem heb ik met 
mijn echtgenote een gezinshuis voor vier kinderen met een 
beperking. Daar heb ik ongelooflijk veel van geleerd. Ik heb er 
vaardigheden mee opgedaan die ik elke dag ook in mijn werk 
voor Markenheem heel goed kan gebruiken.’ 

Hoe staat het ervoor met de locaties die Markenheem 
beheert?
‘Er is ontzettend veel gebeurd in de ouderzorg en dat vergt het 
uiterste van de betrokken organisaties. Als man van bouw en 
vastgoedbeheer besef ik dat onze gebouwen toegerust moeten 
zijn voor de functies die maatschappelijk aan ons zijn of worden 
toevertrouwd. Een aantal van onze gebouwen kon niet meer op 
een goede manier worden aangepast. Zij werden gesloopt en 
opnieuw gebouwd. Dat klinkt simpel, maar een zorgcentrum 
is bepaald geen industriële hal of een kantoorpand. Er komt 
bij zo’n proces echt enorm veel kijken voor de bewoners en 
het personeel. Ik begon destijds met ‘mijn’ eerste project bij 
Markenheem: de sloop en herbouw van Schavenweide. Daarna 
kwamen andere locaties aan de beurt en nu zijn we volop bezig 
met de voorbereidingen voor de renovatie van Hyndendael.’   

Jaap Sprey voor Hyndendael

64



Hyndendael Hummelo: 
renovatie komt er aan! 

Tekst: Henk ten Zijthoff
Foto’s: Wim van Hof

In het voorjaar van 2017 toog de redactie naar de directie van Markenheem om iets meer te 
weten te komen over de toekomstplannen voor het woon- en zorgcentrum Hyndendael in 
Hummelo. Het goede nieuws was dat Hyndendael blijft bestaan en dat het gebouw wordt 
gerenoveerd. Inmiddels is er meer bekend over de renovatie. Tijd voor een hernieuwd bezoek 
aan Hyndendael voor een gesprek met Markenheems bouwmanager Jaap Sprey en Hans 
Nieuwenhuisen van de Stichting Vrienden van Hyndendael.

Er was dus geen sloop nodig voor Hyndendael?
Dat hebben ze goed gebouwd destijds. 
‘Hyndendael is qua gebouw inderdaad nog goed aan te 
passen aan de eisen van deze tijd. Wij denken daarbij vooruit 
voor een periode van ongeveer zo’n 10 tot 15 jaar.’ Hans 
Nieuwenhuisen van de Stichting Vrienden vult aan: ‘Ik herinner 
mij vaag dat het fundament voor Hyndendael destijds in 1989 
zo stevig is gemaakt dat er desnoods nog een verdieping 
bovenop zou kunnen worden gezet.’ Jaap Sprey is aangenaam 
verrast en lacht: 
‘Dat van dat fundament wist ik niet, maar een verdieping 
bovenop het huidige gebouw zie ik er nog niet direct van 
komen. Eerst maar eens aan de slag met de verbeterpunten 
die we gaan uitvoeren bij de komende renovatie!’

Waar moeten we bij deze renovatie of facelift aan denken?
Jaap heeft elf punten in zijn portefeuille voor Hyndendael 
opgenomen. We lopen ze door:
- er wordt een serre aan het bestaande restaurant gebouwd
-  er komt een kleine uitbouw achter de lift op de eerste 

verdieping
- de opslagruimten worden aangepast en iets vergroot
-  bij de toiletgroep op de begane grond komt ruimte voor 

kastopslag
- de pantry in het restaurant wordt aangepast en verbeterd
-  alle bergingen aan de achterzijde van het gebouw worden 

omgevormd en verbeterd
-  de keukenvoorzieningen aan de voorkant van het gebouw 

worden uitgebreid
-  de huidige spoelruimte wordt verplaatst en op deze plek in 

het gebouw komt er een appartement bij
-  de ruimte voor de dagopvang op de verdieping wordt 

aangepast 
-  de ruimte voor de receptie, de werkplekken in de buurt, de 

kapsalon en de winkel worden verplaatst 
-  de ruimte die vrijkomt als de receptie en de andere 

functies worden verplaatst, wordt gebruikt voor een extra 
appartement.

‘Alle aanpassingen zijn erop gericht om meer met kleine 
groepjes bewoners bij elkaar te kunnen zitten en activiteiten 
te kunnen ondernemen. Dat is overzichtelijker en veiliger en 
om te voorkomen dat bewoners kunnen ondersneeuwen in 
een grotere groep.’

Dat is een behoorlijke lijst: hoeveel tijd denk je voor de 
uitvoering nodig te hebben?
‘We willen bij de renovatie de overlast voor de bewoners en 
het personeel tot een absoluut minimum beperken. Daar 
wordt de planning van de activiteiten op aangepast. We 
denken dat we bij een gefaseerde aanpak ongeveer een jaar 
tot anderhalf jaar nodig hebben en dan kan Hyndendael als 
gebouw weer een poos mee: ik reken zelf dat we rond de 
zomer van 2019 klaar zullen zijn met de uitvoering.’ 

Met als resultaat…?
Jaap licht toe: ‘De renovatie moet in ieder geval een gebouw 
opleveren dat geen institutionele uitstraling heeft. Het 
gebouw moet uitstralen dat het vooral een woonfunctie 
heeft. Je moet niet het idee krijgen dat je in een intramurale 

voorziening bent aangeland. Bewoners, bezoekers, personeel 
en de ruim honderd vrijwilligers: Hyndendael moet voor hen 
allen een goed en vriendelijk huis zijn dat is aangepast aan 
de eisen voor optimale ouderenzorg. Trouwens: ik vergat nog 
iets. We gaan zelf stroom opwekken met collectoren op ons 
dak. Maar dat onderdeel valt niet onder de renovatie en de 
bewoners ondervinden er bij de plaatsing op het dak geen 
hinder van.’
  
Hoe houdt Markenheem bij de renovatie rekening met 
veranderingen in de ouderenzorg?
‘Dat is een vraagstuk voor iedereen die werkzaam is in de zorg, 
dus ook voor architecten, bouwheren en gebouwbeheerders. 
Bij deze renovatie hebben we te maken met een paar functies 
waar het gebouw goed op toegerust moet zijn. Denk daarbij 
aan ELV-kamers (voor EersteLijnsVerblijf ), een TOP-kamer 
(Tijdelijke OpvangPlaats). Het gebouw kent beperkingen, dus 
realisatie van woonruimte voor echtparen of  levenspartners 
van bewoners kan niet ongelimiteerd worden gerealiseerd. 
Maar we gaan zorgen voor mogelijkheden binnen deze 
beperkingen. In samenspraak met de betrokken partijen 
waarbij uiteraard de cliëntenraad een belangrijke rol speelt. 
Wat in de grote beleidslijnen ook meespeelt is dat ouderen 
langer thuis blijven wonen. Daardoor wordt de verblijftijd in 
zorginstellingen en dus ook in Hyndendael op termijn korter 
dan nu het geval is. Bewoners komen in de toekomst met 
andere zorgvragen naar Hyndendael dan dertig jaar geleden. 
Voor hén de goede dingen doen met personeel, middelen 
en gebouwen vind ik een prachtige uitdaging die althans mij 

Hoe word een Leienaar bouwmanager bij Markenheem?  
Jaap Sprey (54) lacht olijk bij de vraag naar zijn herkomst en 
zijn functie. ‘Ik ben inderdaad geboren in Leiden, maar daar is 
dan ook alles mee gezegd. Ik mis het westen helemaal niet en 
woon sinds 1969 met heel veel plezier in de Achterhoek. Eerst 
in Warnsveld en later in Gendringen. Mijn carrière begon in 
de wereld van de ‘harde’ commerciële bouw en het vastgoed. 
Bouwen en beheer van vastgoed: het zit in mijn dna. Maar 
er kwam een mogelijkheid om een overstap te maken naar 
Markenheem en daar heb ik geen moment spijt van gehad. 
Naast mijn werk als bouwmanager bij Markenheem heb ik met 
mijn echtgenote een gezinshuis voor vier kinderen met een 
beperking. Daar heb ik ongelooflijk veel van geleerd. Ik heb er 
vaardigheden mee opgedaan die ik elke dag ook in mijn werk 
voor Markenheem heel goed kan gebruiken.’ 

Hoe staat het ervoor met de locaties die Markenheem 
beheert?
‘Er is ontzettend veel gebeurd in de ouderzorg en dat vergt het 
uiterste van de betrokken organisaties. Als man van bouw en 
vastgoedbeheer besef ik dat onze gebouwen toegerust moeten 
zijn voor de functies die maatschappelijk aan ons zijn of worden 
toevertrouwd. Een aantal van onze gebouwen kon niet meer op 
een goede manier worden aangepast. Zij werden gesloopt en 
opnieuw gebouwd. Dat klinkt simpel, maar een zorgcentrum 
is bepaald geen industriële hal of een kantoorpand. Er komt 
bij zo’n proces echt enorm veel kijken voor de bewoners en 
het personeel. Ik begon destijds met ‘mijn’ eerste project bij 
Markenheem: de sloop en herbouw van Schavenweide. Daarna 
kwamen andere locaties aan de beurt en nu zijn we volop bezig 
met de voorbereidingen voor de renovatie van Hyndendael.’   

Jaap Sprey voor Hyndendael

65De Hessencombinatie | maart 2018



scherp houdt! Wat mij opviel in de planning van de renovatie 
is de positieve rol van de gemeente Bronckhorst. Dat mag 
best eens worden gezegd. Ik had ingeschat dat het verkrijgen 
van bouwvergunningen veel tijd zou kosten. Dat bleek 
niet het geval te zijn. Je moet weten dat de grond waarop 
Hyndendael gebouwd is, van Markenheem is. De grond buiten 
de muren is van de gemeente. Een zichtbaar pronkstuk van de 
renovatie wordt de uitbouw van de serre. Dat is dus op grond 
van de gemeente. We kregen daarvoor alle medewerking: 
compliment!’   

Hoe zit het met het geld? Gaat een renovatie niet ten koste 
van middelen voor de zorg? 
‘Markenheem houdt het onderhoud en beheer van gebouwen 
strikt gescheiden van de uitgaven voor de zorg. De kosten 
voor onderhoud en renovatie van Hyndendael bedragen 
naar schatting ongeveer een miljoen euro. De middelen die 
daarvoor gereserveerd zijn, komen uit de aparte pot voor het 
gebouwenbeheer. In heldere taal: de inzet van personeel en 
middelen voor het verlenen van zorg staat los van de pot voor 
de stenen!’

En de plannen van de Stichting Vrienden van Hyndendael? 
Hans Nieuwenhuisen lacht: ‘Wij hebben altijd goede plannen 
hè! We volgen de ontwikkelingen rond de renovatie natuurlijk 
op de voet. Het project met de duofiets is een succes 
gebleken. We gaan nu aan de slag met een project waarbij 
we bewegingsactiviteiten voor ouderen willen stimuleren. 
Denk daarbij aan een groot scherm waar een fietssimulator 
aan staat gekoppeld. Op de simulator beweeg je en bij het 
trappen, zie je jezelf een prachtige fietstocht door Hummelo, 
Keppel en Drempt maken. Wil je de redactie vragen om in 
een kadertje aan te geven hoe donateurs de stichting kunnen 
ondersteunen?’ Tuurlijk doen we dat Hans!  

Stichting Vrienden van Hyndendael
De Stichting Vrienden van Hyndendael ondersteunt 
de activiteiten van Hyndendael met raad en vooral 
daad. De Vrienden spelen een rol bij het aanboren van 
fondsen, subsidies en donaties voor zaken die het leven 
van senioren in Hyndendael kunnen veraangenamen. 
De Stichting is in 1991 opgericht en bestaat anno 2018 
uit vijf bestuursleden. Het doel is om activiteiten uit te 
voeren die niet uit het budget van Markenheem kunnen 
worden bekostigd. Denk daarbij aan het jaarlijkse uitje 
met de bewoners, de aanschaf van de duofiets en het 
verzorgen van exposities in de ruimten van Hyndendael. 
De platanen op het terras kwamen er door inspanningen 
van de stichting. En nu is de fietssimulator met scherm 
in beeld. Wie donateur van de Vrienden wil worden, kan 
een bijdrage leveren via rekeningnummer NL 22 RABO 
0315 0865 05 ten name van de Stichting Vrienden van 
Hyndendael. Doet u mee?

Wilt u ook een keer beleven hoe een e-bike met middenmotor fiets? 
Komt u gerust langs om de verschillen zelf te ervaren.
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scherp houdt! Wat mij opviel in de planning van de renovatie 
is de positieve rol van de gemeente Bronckhorst. Dat mag 
best eens worden gezegd. Ik had ingeschat dat het verkrijgen 
van bouwvergunningen veel tijd zou kosten. Dat bleek 
niet het geval te zijn. Je moet weten dat de grond waarop 
Hyndendael gebouwd is, van Markenheem is. De grond buiten 
de muren is van de gemeente. Een zichtbaar pronkstuk van de 
renovatie wordt de uitbouw van de serre. Dat is dus op grond 
van de gemeente. We kregen daarvoor alle medewerking: 
compliment!’   

Hoe zit het met het geld? Gaat een renovatie niet ten koste 
van middelen voor de zorg? 
‘Markenheem houdt het onderhoud en beheer van gebouwen 
strikt gescheiden van de uitgaven voor de zorg. De kosten 
voor onderhoud en renovatie van Hyndendael bedragen 
naar schatting ongeveer een miljoen euro. De middelen die 
daarvoor gereserveerd zijn, komen uit de aparte pot voor het 
gebouwenbeheer. In heldere taal: de inzet van personeel en 
middelen voor het verlenen van zorg staat los van de pot voor 
de stenen!’

En de plannen van de Stichting Vrienden van Hyndendael? 
Hans Nieuwenhuisen lacht: ‘Wij hebben altijd goede plannen 
hè! We volgen de ontwikkelingen rond de renovatie natuurlijk 
op de voet. Het project met de duofiets is een succes 
gebleken. We gaan nu aan de slag met een project waarbij 
we bewegingsactiviteiten voor ouderen willen stimuleren. 
Denk daarbij aan een groot scherm waar een fietssimulator 
aan staat gekoppeld. Op de simulator beweeg je en bij het 
trappen, zie je jezelf een prachtige fietstocht door Hummelo, 
Keppel en Drempt maken. Wil je de redactie vragen om in 
een kadertje aan te geven hoe donateurs de stichting kunnen 
ondersteunen?’ Tuurlijk doen we dat Hans!  

Stichting Vrienden van Hyndendael
De Stichting Vrienden van Hyndendael ondersteunt 
de activiteiten van Hyndendael met raad en vooral 
daad. De Vrienden spelen een rol bij het aanboren van 
fondsen, subsidies en donaties voor zaken die het leven 
van senioren in Hyndendael kunnen veraangenamen. 
De Stichting is in 1991 opgericht en bestaat anno 2018 
uit vijf bestuursleden. Het doel is om activiteiten uit te 
voeren die niet uit het budget van Markenheem kunnen 
worden bekostigd. Denk daarbij aan het jaarlijkse uitje 
met de bewoners, de aanschaf van de duofiets en het 
verzorgen van exposities in de ruimten van Hyndendael. 
De platanen op het terras kwamen er door inspanningen 
van de stichting. En nu is de fietssimulator met scherm 
in beeld. Wie donateur van de Vrienden wil worden, kan 
een bijdrage leveren via rekeningnummer NL 22 RABO 
0315 0865 05 ten name van de Stichting Vrienden van 
Hyndendael. Doet u mee?
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‘Het is een combinatie van snelheid, inzicht en controle over 
je fiets hebben. Dat heb je niet meteen. Als ik in de lucht 
bijvoorbeeld een no-hander doe, klem ik het frame tussen 
mijn knieën vast, daardoor heb ik de fiets onder controle.’ 
Hiermee beschrijft Niels in het kort zijn grote hobby. Dat het 
een internationale sport is, bewijzen wel de vele Engelse 
woorden: back-flip (achterover over de kop), no-hander 
(vluchtelement met losse handen), tailwhip (vluchtelement 
waarbij alleen de fiets draait). Het zijn allemaal termen die in 
huize Van Maren in Hummelo dagelijks taalgebruik zijn. Want 
ook tweelingbroer Julian doet aan BMX-fietsen. Karen en 

Niels voelt zich thuis 
op elke BMX-baan

Tekst: Marian Oosterink
Foto’s:  Marian Oosterink, Bart de Jong, 

Robin Bruil en Winchester Creatives

Niels van Maren gaat met zijn onafscheidelijke BMX-fiets heel Nederland en ook Europa door. 
Sinds vorig jaar presteert hij op hoog niveau. Deelname aan de Olympische Spelen voor jeugd 
onder 21 jaar in Tokyo in 2020 leek een reële mogelijkheid, maar de 19-jarige Hummeloër is 
tegen die tijd nét een jaartje te oud om deel te mogen nemen. Jammer!

Eddy van Maren-Lusink steunen hun zoons door dik en dun 
en van vroeg tot laat. Dochter en zus Cyriel is het huis uit en 
woont samen. Maar… op dit moment gaat de opleiding even 
voor, zegt Karen. ‘Hij ligt aan de ketting’ vult Eddy aan. ‘Niels 
is vorig schooljaar blijven zitten, dat moet hij maar niet meer 
doen. Het is totaal onnodig, want hij kan het best. Gewoon 
iets meer tijd aan school besteden.’

Het woord BMX staat voor Bicycle Motocross, het is een 
extreme sport. Dat houdt in dat er gevaarlijke elementen in 
zitten met kans op vallen en blessures. Zijn geschaafde en 

blauwe ellebogen laten zien dat dát heel reëel is. Maar het 
lijkt Niels niet te deren, het hoort erbij. Hij is een durfal, maar 
hij calculeert de risico’s goed in. ‘Fietsen doe ik mijn hele 
leven al. Ik ben niet bang om te vallen en je moet gewoon 
lef hebben.’ Karen laat me een filmpje op haar telefoon zien 
waarop Niels als vijfjarig ventje van de Wrangebult fietst. Als 
hij bijna beneden is, valt hij, staat meteen weer op met een 
blik in zijn ogen van mij doet ‘t niets. Het zat er van jongs af 
aan al in. 
Niels hoorde van klasgenoten over het BMX-fietsen. Op zijn 
crossfiets ging hij mee naar het SFA Bikepark achter het 
pannenkoekenschip in Doetinchem. ‘Ik zag er betere rijders 
en dacht dat wil ik ook. Na lang zeuren mocht ik van mijn 
ouders een BMX-fiets kopen, dat werd een tweedehandsje. 
Dat was vijf jaar geleden, april 2013. Toen gingen we er op 
zaterdag én zondag naar toe, met broer Julian en vriend 
Daan Thiele.’ En maar oefenen, vallen en weer opstaan, vallen 
en weer opstaan.

Het kan snel gaan, want inmiddels is Niels een bekende in 
het BMX-wereldje en heeft hij een fiets- en kledingsponsor. 
Dat is The Spoked Society in Doetinchem. Het is een van de 
weinige speciaalzaken in Nederland en ze zorgen voor de 
beste spullen als iets gerepareerd of vervangen moet wor-
den. Er zijn kant-en- klare BMX-fietsen, maar Niels heeft een 
brakeless fiets (zonder remmen) die is opgebouwd uit losse 
onderdelen (frame, stuur, wielen, pedalen). Zo kan de gevor-
derde fietser zijn/haar eigen favoriete fiets samenstellen.
Als tegenprestatie fietst Niels een showtje of hij geeft een 
BMX-groepscursus na een Facebook-winactie: ‘Dat was leuk 
om te doen. Ik wilde ze wel iets bijbrengen op beginners-
niveau. Zo moet je toch beginnen om een nieuwe generatie 
op te leiden en enthousiast te maken.’ The Spoked Society is 
blij met Niels want hij is een mooi uithangbord, aldus filiaal-
leider Maarten Peters.

Op zijn beurt leert Niels weer van andere BMX-rijders, er is 
geen echte leraar. Hij zit bij een groep BMX’ers die via de 
groeps-App ‘Onwies knallen’ jams (wedstrijden) organiseren. 
Ze spreken af op binnenbanen in Nijmegen, Groningen, 
Deventer, Eindhoven en Utrecht. Niels fietst dan op zijn fiets 
met de kleine wielen naar het station in Wehl en gaat verder 
met het openbaar vervoer. ’s Avonds wordt hij opgehaald 
door Eddy of Karen: ‘We laten hem niet ’s avonds alleen in het 
donker op straat.’ 

Niels heeft vorig jaar diverse keren meegedaan aan wedstrij-
den, waarbij hij steeds in de finale stond. In het Franse Reims 
heeft hij meegedaan aan een Europese wedstrijd. Van de 60 
deelnemers eindigde hij als derde en behaalde dus een podi-
umplaats. Hij is er terecht trots op. Met (internationale) wed-
strijden ben je het hele weekend onder de pannen. Meestal 
is het vrijdag en zaterdagochtend practice (oefenen), dan 
volgt je run van 2× 45 seconden (slechts!) in de middag. De 
twaalf besten gaan door en rijden dan op zondag de finale.

Niels: ‘Bij een demonstratie bouwen we vaak zelf de obsta-
kels op. Dat heeft als voordeel dat je dan zelf kunt bepalen 
hoe hoog de schans en het landingsdeel worden. Het tussen-
stuk dat we in de lucht overbruggen is meestal zo’n

Flair bij de 040 invitational contest in Eindhoven

Tuck nohander air in Zutphen
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bijvoorbeeld een no-hander doe, klem ik het frame tussen 
mijn knieën vast, daardoor heb ik de fiets onder controle.’ 
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aan al in. 
Niels hoorde van klasgenoten over het BMX-fietsen. Op zijn 
crossfiets ging hij mee naar het SFA Bikepark achter het 
pannenkoekenschip in Doetinchem. ‘Ik zag er betere rijders 
en dacht dat wil ik ook. Na lang zeuren mocht ik van mijn 
ouders een BMX-fiets kopen, dat werd een tweedehandsje. 
Dat was vijf jaar geleden, april 2013. Toen gingen we er op 
zaterdag én zondag naar toe, met broer Julian en vriend 
Daan Thiele.’ En maar oefenen, vallen en weer opstaan, vallen 
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Het kan snel gaan, want inmiddels is Niels een bekende in 
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niveau. Zo moet je toch beginnen om een nieuwe generatie 
op te leiden en enthousiast te maken.’ The Spoked Society is 
blij met Niels want hij is een mooi uithangbord, aldus filiaal-
leider Maarten Peters.

Op zijn beurt leert Niels weer van andere BMX-rijders, er is 
geen echte leraar. Hij zit bij een groep BMX’ers die via de 
groeps-App ‘Onwies knallen’ jams (wedstrijden) organiseren. 
Ze spreken af op binnenbanen in Nijmegen, Groningen, 
Deventer, Eindhoven en Utrecht. Niels fietst dan op zijn fiets 
met de kleine wielen naar het station in Wehl en gaat verder 
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door Eddy of Karen: ‘We laten hem niet ’s avonds alleen in het 
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Niels heeft vorig jaar diverse keren meegedaan aan wedstrij-
den, waarbij hij steeds in de finale stond. In het Franse Reims 
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strijden ben je het hele weekend onder de pannen. Meestal 
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7 meter breed. Karen: ‘Ik vroeg een keer aan de organisatoren 
of daar geen matrassen hoefden te liggen. Ja hoor, dat was 
ik als bezorgde moeder, ze lachten me nog net niet uit. De 
afgelopen zomervakantie zijn we met z’n vieren naar Spanje 
geweest, met twee BMX-fietsen achterop de auto. We gingen 
naar een speciale camping met BMX-baan en er waren meer 
Nederlanders.’
Hij is een talent in deze sport, maar het is en blijft een hobby. 
Niels: ‘De opleiding gaat voor. Ik heb onlangs stage gelopen 
bij Gunnebo (brandkasten en beveiliging) in Doetinchem en 
ik werk nu aan een opdracht voor school om een robot te 
ontwerpen. Die moet ik helemaal van nul af aan opbouwen 
met onderdelen, deze bestellen en ook de ict-besturing ont-
werp ik zelf. Best uitdagend! Ik wil later bij een (metaal)be-
drijf in de omgeving gaan werken. Maar dat weet ik nog niet 
helemaal precies, ik ga eerst nog bij meer bedrijven stage 

lopen in het derde en vierde leerjaar.’ Het is een opleiding 
waar grote behoefte aan is. Bedrijven staan deze jongens en 
één meisje bij wijze van spreken al bij de poort van school op 
te wachten. Een baan lijkt verzekerd. 

Van 18 t/m 21 mei 2018 doet Niels mee aan de Pro Freestyle 
The Hague Beach op het strand in Scheveningen. Het is een 
internationaal evenement. Als mensen hem dichter bij huis 
buiten aan het werk willen zien, kan dat op skatepark De 
Canyon in Zutphen of op het SFA Bikepark in Doetinchem. 
Want daar gaat hij ook regelmatig heen om te oefenen. En 
voor wie zich niet zo veel bij deze sport voor kan stellen, kan 
Niels op filmpjes op Instagram @nielsvanmaren_ aan het 
werk zien. Het ziet er echt spectaculair uit. 
Verder nog wensen Niels? ‘Een showtje geven op de Zwarte 
Cross, dat zou helemaal te gek zijn!’

Geboren 07 februari 1999 
Opleiding  Tweedejaars werktuigbouwkunde, 

specialisatie mechatronica, Graafschap 
College 

 mavo, Ludger College  
Bijbaan  Demonstraties geven voor The Spoked
  Society en in de keuken bij De Gouden 

Karper (afwas) 
Relatie Met Diede Soontiëns uit Ulft
Andere hobby’s  Momenteel niet, in het verleden wel zes 

jaar gevoetbald 
Social media Instagram, beetje Facebook

Tuck nohander air in Yselstijn tijdens Jera on air

Niels en vader Eddy van Maren

www.tuincentrumbloemendaal.com

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

Tuincentrum
• kamerplanten
• snijbloemen 
• gelegenheidsbloemwerk 
• potterie 
• diervoeders

Hoveniers
•  aanleg en  

onderhoud
• winterbeurten 
•  tuinonderhoud  

op contractbasis

Kwekerij
•  coniferen
• bomen 
•  laurier
• kerstbomen

Bloemisterij
•  violen
• zomerbloeiers 
• vaste planten
• bolchrysanten
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buiten aan het werk willen zien, kan dat op skatepark De 
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Want daar gaat hij ook regelmatig heen om te oefenen. En 
voor wie zich niet zo veel bij deze sport voor kan stellen, kan 
Niels op filmpjes op Instagram @nielsvanmaren_ aan het 
werk zien. Het ziet er echt spectaculair uit. 
Verder nog wensen Niels? ‘Een showtje geven op de Zwarte 
Cross, dat zou helemaal te gek zijn!’
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Social media Instagram, beetje Facebook
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Niels en vader Eddy van Maren
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Enny en Frans 
Verheij timmeren 
aan de weg

Tekst: Marian Oosterink
Foto’s: Marian Oosterink

Het is december als we elkaar in de lichte tuinkamer van de 
galerie ontmoeten. De vorige expositie hangt en staat er nog en 
is gelukkig nog op afspraak te bezoeken. De wintermaanden zijn 
een tijd voor reflectie en rust. Dat is nodig en ook mogelijk want 
het programma voor 2018 is al rond. 
Eerst even een korte terugblik. In 1973 strijkt de familie Verheij 
vanuit Arnhem in Laag-Keppel neer. Hun zoon Frans junior is dan 
8 jaar, hij groeit er op en gaat naar de lagere school in Hummelo
en daarna naar de GSGD, het huidige Rietveld College in Doe-
tinchem. In de aangrenzende ruimtes van het woonhuis begint 
Frans zijn salade- en sauzenproductiebedrijf. Enny, Van de Veen is 
haar meisjesnaam, gaat bij OHRA werken dat later wordt overge-
nomen door het Amsterdamse Delta Lloyd. In 2003 komt er een 
belangstellende voor de zaak op Frans zijn pad en draagt hij de 
zaak over. Het jaar daarop start Enny met haar galerie in de vier 
vrijgekomen ruimtes. 

Enny Verheij
Onlangs werd Enny door haar kleindochter Nina uitgenodigd om 
op de Hogeschool van Amsterdam iets te vertellen over het on-

derwerp hedendaagse beeldende kunst: wat kun je er mee. Enny 
heeft zich zoals altijd goed voorbereid en hieronder volgt een 
deel van haar speech: ‘Ik vind het bijzonder om vandaag met jul-
lie in gesprek te gaan over kunst en ik zal in het kort vertellen hoe 
kunst in mijn leven en werk een rol heeft gespeeld en dat nog 
steeds doet. Ik heb een galerie waar exposities worden gehouden 
en ik heb veel contacten met bezoekers en kunstenaars. Mijn 
opleiding is de mms, middelbare meisjesschool. Bedacht alsof 
de meeste meisjes alpha-meisjes zijn; talen wogen extra zwaar 
en de economische en exacte vakken wat lichter. Daarbij waren 
er lessen in kunstgeschiedenis, psychologie en sociologie. Mijn 
vervolgopleiding was een secretaresseopleiding, geen succes. 
Vervolgens een baan, en nog een baan en cursussen enzovoort. 
Kunst was en is altijd aanwezig in mijn leven. Niet op de manier 
van zelf dingen willen maken, maar veel plaatjes en afbeeldingen 
bekijken en erover lezen, dingen uitzoeken en waar het kan kunst 
bekijken en erover praten. Ik hield van de wereld die bij kunst 
hoort. Na een stop van enkele jaren ben ik gaan werken bij OHRA, 
bank en verzekeringen. Mooi gebouw, mooi bedrijf, maar geen 
kunst. Daar ben ik begonnen kunst te integreren. Voor mede-

Het echtpaar leeft met en vooral voor de kunst in de Dorpsstraat in Laag-Keppel. Enny runt 
sinds 2004 galerie Espace Enny (spreek uit: Espas Ennie). Letterlijk betekent het Franse woord 
‘espace’ ruimte, ruim baan voor Enny dus. Frans Verheij schildert met olieverf en heeft een 
eigen kenmerkende stijl waarin hij zich uit. Hun beider levens zijn verweven met kunst. 
Hier in Laag-Keppel wonen en werken ze en ontvangen ze hun gasten in de galerie en in de 
ommuurde tuin met hedendaagse kunst. 

Frans en Enny Verheij voor hun woonhuis en galerie in de Dorpsstraat in Laag-Keppel

werkers, voor het gebouw en – belangrijk – als onderdeel van de 
business. Jarenlang was dat een deel van mijn takenpakket en 
na de fusie met Delta Lloyd mijn volledige taak. Bezig zijn met 
kunst, hoofdzakelijk beeldende kunst, is het onderwerp van deze 
gastles.
Denk je dat je iets van kunst af moet weten voordat je er iets van 
mag vinden? Zelfs al weet je er niets van af, dan mag je er nóg 
van alles van vinden. Ook gewoon mooi. Kunstenaars hebben 
iets te vertellen, het kan gaan over iets wezenlijks, iets actueels, 
over een herinnering of over een gevoel van. Het verhaal wordt 
verbeeld door middel van muziek, film, dans, tekst, poëzie, 
woorden, beeldende kunst. De kijker, luisteraar, lezer herkent iets, 
het doet wat met je. Een kijker kan niet alles zomaar herkennen. 
Je kunt soms wel zomaar iets mooi vinden of raar, onbegrijpelijk 
of wel boeiend. Denk aan muziek. Soms moet je iets vaker horen 
en soms moet je iets vaker zien voor je iets begrijpt of er iets mee 
kunt of mee wil kunnen. En naast iets afbeelden of verbeelden 
zijn er kunstenaars die iets vertellen middels het materiaalge-
bruik. Dat kan bestaand of gebruikt materiaal zijn, dat hervormd 
wordt naar een nieuw kunstwerk.
Als je onbevangen kunt kijken en in wonderen kunt geloven dan 
is elk bezoek aan een museum of een galerie een feest. Ook als 
je het niet mooi vindt. Niet mooi of niet interessant of nietszeg-
gend kan. Er hoeft niet altijd een herkenning te zijn. Je hebt ook 
geen klik met iedereen. Wel mooi of wel interessant of spannend 
maakt weer even gelukkig. Door naar kunst te kijken heb ik 
geleerd om ook naar heel veel gewone alledaagse dingen echt 
te kijken en me meer vragen te stellen. Ik word er blij van. Van de 
regendruppels en van de strepen in de lucht van vliegtuigen en 
van zoveel. Kernwoorden hierbij zijn voor mij expressief, ruimte 
en authenticiteit.’  Tot zover de voordracht van Enny voor haar 
kleindochter en haar medestudenten.
Enny heeft tot twee jaar geleden ruim twintig jaar gewerkt als 
kunstadviseur bij OHRA/Delta Lloyd. Ze heeft er in de loop der 
tijd vol passie en deskundigheid de kunstcollectie vormgegeven. 
Daarnaast heeft ze tentoonstellingen en kunstcursussen voor de 
medewerkers georganiseerd. Het is haar gelukt om de kunstwer-
ken een plaats te laten innemen bij de medewerkers door erover 
te praten en inspraak te organiseren. 
Met de galerie kan ze de kunst opnemen die ze zelf wil en hoeft 
ze geen concessies te doen. Bij een bedrijfscollectie worden 
medewerkers op veel plaatsen ongevraagd geconfronteerd met 
kunst. Kunst wordt toegepast om de bedrijfssfeer zo aangenaam 
mogelijk te maken en dat houdt in dat er geen schokkende of te 
uitgesproken werken worden getoond. ‘In de galerie is er ruimte 
voor spraakmakende, verrassende, vernieuwende en herkenbare 
kunst. Bij elk werk is een verhaal, ik vertel het graag. Ik hoop dat 
de bezoekers ervan genieten,’ aldus Enny.

Frans Verheij
De salades en sauzen van eigen fabricaat hebben een groot aan-
tal jaren zeven dagen per week zijn leven bepaald. ‘Ik ging maar 
door en door, ik zat in een trein die ik op gang wilde houden’, 
aldus Frans. Als het warm weer werd, nam de vraag naar salades 
meteen toe. ‘Ik hield dan ook het weerbericht goed in de gaten. 
Bij mooi-weervoorspellingen moest ik de voorraad van ingredi-
enten, verpakkingsmaterialen en het personeel ruim inplannen. 
Ik heb een creatieve geest en de gedachten gaan maar door en 
door. Als ik terugkwam van het bezorgen naar andere delen van 
het land, reed ik het laatste stuk op de automatische piloot, dat 

kon toen nog. Dan kon ik nadenken en kwamen de ideeën op 
gang, over bijvoorbeeld een nieuwe receptuur of iets anders.’ 
Frans schildert sinds 2004. Nadat hij de zaak had verkocht, 
besloot hij eerst een jaartje niets te doen, tot rust te komen en 
resetten. Dan volgt hij schilderlessen bij De Gruitpoort. Uitpro-
beren en experimenteren, welk materiaal ligt hem het best. ‘Ik 
vind olieverf nog steeds het fijnste materiaal om te gebruiken. 
Mijn inspiratie haal ik uit de natuur en de dingen om me heen. Ik 
verzamel van alles: koffiecups, hout, takjes, een roestige plaat ijzer 
met een golving. Ik zie er dan van alles in (een vrouw in het geval 
van de plaat ijzer), het blijft doordraaien in mijn bovenkamer met 
gedachten en nieuwe ideeën.’ 
Frans: ‘Mijn gezondheid laat me de laatste jaren soms wat in de 
steek. Ik heb een openhartoperatie achter de rug en heb een 
ablatiebehandeling gehad. Vorig jaar moest dat nog een keer ge-
beuren, best ingrijpende ervaringen. Gelukkig gaat het nu weer 
de goede kant op en heb ik weer meer energie. Ik ben door een 
kunstenaar gevraagd deel te nemen aan de komende expositie, 
daar kijk ik naar uit.’ 

De galerie
Jarenlang hebben ze vier tentoonstellingen per jaar georgani-
seerd. Vorig jaar hebben ze dat aantal teruggebracht naar drie per 
jaar. Maar dan nog is het veel werk voordat er weer een nieuwe 
tentoonstelling is ingericht. Dat begint al met het bedenken van 
een nieuw thema. Welke kunstenaars en welke werken passen 
daarbij? Contacten leggen, afspraken maken met de kunstenaars, 
de bijbehorende publiciteit is ook een gigantische klus. Enny: 
‘De opening is altijd speciaal, vooral voor de kunstenaars. Het is 
echt een feestje voor hen, het is een vorm van erkenning voor 
ze.’ Tijdens de opening is er ook een inleider die wat vertelt over 
de werken. Na een vaak drukke zondagmiddag wordt het iets 
rustiger, maar Enny en/of Frans zijn er altijd om gasten te verwel-
komen in de galerie. Ze zijn er bijna elke dag mee bezig. 
Met een aantal kunstenaars hebben ze in de loop van de jaren 
een goede band opgebouwd. Naast dat ze interessant werk 
maken, variërend van schilderijen, beelden, fotografie, installaties, 
muziek tot poëzie, is het prettig werken met mensen die zich aan 
afspraken houden. Er zijn ook altijd een aantal nieuwe jonge kun-
stenaars bij. Zo blijven ze zich vernieuwen en houden ze gevoel 
met de nieuwste ontwikkelingen. 
En de bezoekers van hun galerie en beeldentuin kunnen ervan 
meegenieten. Op afspraak is trouwens ook een rondleiding voor 
een groep mogelijk. Met een gezonde dosis nieuwsgierigheid 
en interesse valt er veel te beleven. Wat vind ik ervan of vind ik 
er überhaupt wat van, stil genieten of in gesprek. Een blik in een 
misschien wel nieuwe wereld. 

Exposities galerie Espace Enny in 2018

maart-april:
‘It matters’. Tijd en het wel of niet veranderende landschap. Verstild en toch 
levend. Cornelia Bruinewoud en mede-exposant Frans Verheij. Opening: 
zondag 11 maart.

mei-juni:
‘Zo helder is het werkelijk zelden’, naar gedicht van Gerrit Kouwenaar. De 
dichter is wel een stillegger van de tijd genoemd. De kunstenaars reageren 
hierop met werk dat speciaal naar dit thema is gemaakt.
Groepsexpositie met Margot de Jager, Sandra Kruisbrink, Bas Ketelaars, 
Jaring Lokhorst, Margriet Luyten en Lara de Moor. Opening: zondag 13 mei.

juli-augustus: 
Pop-up exposities. Podium voor nieuwe talenten op het gebied van beel-
dende kunst, muziek, poëzie.

september-oktober:
Solotentoonstelling van Sibyl Heijnen, deelnemer Biënnale Venetië 2017. 
Ruimte voor reflectie.
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Enny en Frans 
Verheij timmeren 
aan de weg

Tekst: Marian Oosterink
Foto’s: Marian Oosterink

Het is december als we elkaar in de lichte tuinkamer van de 
galerie ontmoeten. De vorige expositie hangt en staat er nog en 
is gelukkig nog op afspraak te bezoeken. De wintermaanden zijn 
een tijd voor reflectie en rust. Dat is nodig en ook mogelijk want 
het programma voor 2018 is al rond. 
Eerst even een korte terugblik. In 1973 strijkt de familie Verheij 
vanuit Arnhem in Laag-Keppel neer. Hun zoon Frans junior is dan 
8 jaar, hij groeit er op en gaat naar de lagere school in Hummelo
en daarna naar de GSGD, het huidige Rietveld College in Doe-
tinchem. In de aangrenzende ruimtes van het woonhuis begint 
Frans zijn salade- en sauzenproductiebedrijf. Enny, Van de Veen is 
haar meisjesnaam, gaat bij OHRA werken dat later wordt overge-
nomen door het Amsterdamse Delta Lloyd. In 2003 komt er een 
belangstellende voor de zaak op Frans zijn pad en draagt hij de 
zaak over. Het jaar daarop start Enny met haar galerie in de vier 
vrijgekomen ruimtes. 

Enny Verheij
Onlangs werd Enny door haar kleindochter Nina uitgenodigd om 
op de Hogeschool van Amsterdam iets te vertellen over het on-

derwerp hedendaagse beeldende kunst: wat kun je er mee. Enny 
heeft zich zoals altijd goed voorbereid en hieronder volgt een 
deel van haar speech: ‘Ik vind het bijzonder om vandaag met jul-
lie in gesprek te gaan over kunst en ik zal in het kort vertellen hoe 
kunst in mijn leven en werk een rol heeft gespeeld en dat nog 
steeds doet. Ik heb een galerie waar exposities worden gehouden 
en ik heb veel contacten met bezoekers en kunstenaars. Mijn 
opleiding is de mms, middelbare meisjesschool. Bedacht alsof 
de meeste meisjes alpha-meisjes zijn; talen wogen extra zwaar 
en de economische en exacte vakken wat lichter. Daarbij waren 
er lessen in kunstgeschiedenis, psychologie en sociologie. Mijn 
vervolgopleiding was een secretaresseopleiding, geen succes. 
Vervolgens een baan, en nog een baan en cursussen enzovoort. 
Kunst was en is altijd aanwezig in mijn leven. Niet op de manier 
van zelf dingen willen maken, maar veel plaatjes en afbeeldingen 
bekijken en erover lezen, dingen uitzoeken en waar het kan kunst 
bekijken en erover praten. Ik hield van de wereld die bij kunst 
hoort. Na een stop van enkele jaren ben ik gaan werken bij OHRA, 
bank en verzekeringen. Mooi gebouw, mooi bedrijf, maar geen 
kunst. Daar ben ik begonnen kunst te integreren. Voor mede-

Het echtpaar leeft met en vooral voor de kunst in de Dorpsstraat in Laag-Keppel. Enny runt 
sinds 2004 galerie Espace Enny (spreek uit: Espas Ennie). Letterlijk betekent het Franse woord 
‘espace’ ruimte, ruim baan voor Enny dus. Frans Verheij schildert met olieverf en heeft een 
eigen kenmerkende stijl waarin hij zich uit. Hun beider levens zijn verweven met kunst. 
Hier in Laag-Keppel wonen en werken ze en ontvangen ze hun gasten in de galerie en in de 
ommuurde tuin met hedendaagse kunst. 

Frans en Enny Verheij voor hun woonhuis en galerie in de Dorpsstraat in Laag-Keppel

werkers, voor het gebouw en – belangrijk – als onderdeel van de 
business. Jarenlang was dat een deel van mijn takenpakket en 
na de fusie met Delta Lloyd mijn volledige taak. Bezig zijn met 
kunst, hoofdzakelijk beeldende kunst, is het onderwerp van deze 
gastles.
Denk je dat je iets van kunst af moet weten voordat je er iets van 
mag vinden? Zelfs al weet je er niets van af, dan mag je er nóg 
van alles van vinden. Ook gewoon mooi. Kunstenaars hebben 
iets te vertellen, het kan gaan over iets wezenlijks, iets actueels, 
over een herinnering of over een gevoel van. Het verhaal wordt 
verbeeld door middel van muziek, film, dans, tekst, poëzie, 
woorden, beeldende kunst. De kijker, luisteraar, lezer herkent iets, 
het doet wat met je. Een kijker kan niet alles zomaar herkennen. 
Je kunt soms wel zomaar iets mooi vinden of raar, onbegrijpelijk 
of wel boeiend. Denk aan muziek. Soms moet je iets vaker horen 
en soms moet je iets vaker zien voor je iets begrijpt of er iets mee 
kunt of mee wil kunnen. En naast iets afbeelden of verbeelden 
zijn er kunstenaars die iets vertellen middels het materiaalge-
bruik. Dat kan bestaand of gebruikt materiaal zijn, dat hervormd 
wordt naar een nieuw kunstwerk.
Als je onbevangen kunt kijken en in wonderen kunt geloven dan 
is elk bezoek aan een museum of een galerie een feest. Ook als 
je het niet mooi vindt. Niet mooi of niet interessant of nietszeg-
gend kan. Er hoeft niet altijd een herkenning te zijn. Je hebt ook 
geen klik met iedereen. Wel mooi of wel interessant of spannend 
maakt weer even gelukkig. Door naar kunst te kijken heb ik 
geleerd om ook naar heel veel gewone alledaagse dingen echt 
te kijken en me meer vragen te stellen. Ik word er blij van. Van de 
regendruppels en van de strepen in de lucht van vliegtuigen en 
van zoveel. Kernwoorden hierbij zijn voor mij expressief, ruimte 
en authenticiteit.’  Tot zover de voordracht van Enny voor haar 
kleindochter en haar medestudenten.
Enny heeft tot twee jaar geleden ruim twintig jaar gewerkt als 
kunstadviseur bij OHRA/Delta Lloyd. Ze heeft er in de loop der 
tijd vol passie en deskundigheid de kunstcollectie vormgegeven. 
Daarnaast heeft ze tentoonstellingen en kunstcursussen voor de 
medewerkers georganiseerd. Het is haar gelukt om de kunstwer-
ken een plaats te laten innemen bij de medewerkers door erover 
te praten en inspraak te organiseren. 
Met de galerie kan ze de kunst opnemen die ze zelf wil en hoeft 
ze geen concessies te doen. Bij een bedrijfscollectie worden 
medewerkers op veel plaatsen ongevraagd geconfronteerd met 
kunst. Kunst wordt toegepast om de bedrijfssfeer zo aangenaam 
mogelijk te maken en dat houdt in dat er geen schokkende of te 
uitgesproken werken worden getoond. ‘In de galerie is er ruimte 
voor spraakmakende, verrassende, vernieuwende en herkenbare 
kunst. Bij elk werk is een verhaal, ik vertel het graag. Ik hoop dat 
de bezoekers ervan genieten,’ aldus Enny.

Frans Verheij
De salades en sauzen van eigen fabricaat hebben een groot aan-
tal jaren zeven dagen per week zijn leven bepaald. ‘Ik ging maar 
door en door, ik zat in een trein die ik op gang wilde houden’, 
aldus Frans. Als het warm weer werd, nam de vraag naar salades 
meteen toe. ‘Ik hield dan ook het weerbericht goed in de gaten. 
Bij mooi-weervoorspellingen moest ik de voorraad van ingredi-
enten, verpakkingsmaterialen en het personeel ruim inplannen. 
Ik heb een creatieve geest en de gedachten gaan maar door en 
door. Als ik terugkwam van het bezorgen naar andere delen van 
het land, reed ik het laatste stuk op de automatische piloot, dat 

kon toen nog. Dan kon ik nadenken en kwamen de ideeën op 
gang, over bijvoorbeeld een nieuwe receptuur of iets anders.’ 
Frans schildert sinds 2004. Nadat hij de zaak had verkocht, 
besloot hij eerst een jaartje niets te doen, tot rust te komen en 
resetten. Dan volgt hij schilderlessen bij De Gruitpoort. Uitpro-
beren en experimenteren, welk materiaal ligt hem het best. ‘Ik 
vind olieverf nog steeds het fijnste materiaal om te gebruiken. 
Mijn inspiratie haal ik uit de natuur en de dingen om me heen. Ik 
verzamel van alles: koffiecups, hout, takjes, een roestige plaat ijzer 
met een golving. Ik zie er dan van alles in (een vrouw in het geval 
van de plaat ijzer), het blijft doordraaien in mijn bovenkamer met 
gedachten en nieuwe ideeën.’ 
Frans: ‘Mijn gezondheid laat me de laatste jaren soms wat in de 
steek. Ik heb een openhartoperatie achter de rug en heb een 
ablatiebehandeling gehad. Vorig jaar moest dat nog een keer ge-
beuren, best ingrijpende ervaringen. Gelukkig gaat het nu weer 
de goede kant op en heb ik weer meer energie. Ik ben door een 
kunstenaar gevraagd deel te nemen aan de komende expositie, 
daar kijk ik naar uit.’ 

De galerie
Jarenlang hebben ze vier tentoonstellingen per jaar georgani-
seerd. Vorig jaar hebben ze dat aantal teruggebracht naar drie per 
jaar. Maar dan nog is het veel werk voordat er weer een nieuwe 
tentoonstelling is ingericht. Dat begint al met het bedenken van 
een nieuw thema. Welke kunstenaars en welke werken passen 
daarbij? Contacten leggen, afspraken maken met de kunstenaars, 
de bijbehorende publiciteit is ook een gigantische klus. Enny: 
‘De opening is altijd speciaal, vooral voor de kunstenaars. Het is 
echt een feestje voor hen, het is een vorm van erkenning voor 
ze.’ Tijdens de opening is er ook een inleider die wat vertelt over 
de werken. Na een vaak drukke zondagmiddag wordt het iets 
rustiger, maar Enny en/of Frans zijn er altijd om gasten te verwel-
komen in de galerie. Ze zijn er bijna elke dag mee bezig. 
Met een aantal kunstenaars hebben ze in de loop van de jaren 
een goede band opgebouwd. Naast dat ze interessant werk 
maken, variërend van schilderijen, beelden, fotografie, installaties, 
muziek tot poëzie, is het prettig werken met mensen die zich aan 
afspraken houden. Er zijn ook altijd een aantal nieuwe jonge kun-
stenaars bij. Zo blijven ze zich vernieuwen en houden ze gevoel 
met de nieuwste ontwikkelingen. 
En de bezoekers van hun galerie en beeldentuin kunnen ervan 
meegenieten. Op afspraak is trouwens ook een rondleiding voor 
een groep mogelijk. Met een gezonde dosis nieuwsgierigheid 
en interesse valt er veel te beleven. Wat vind ik ervan of vind ik 
er überhaupt wat van, stil genieten of in gesprek. Een blik in een 
misschien wel nieuwe wereld. 

Exposities galerie Espace Enny in 2018

maart-april:
‘It matters’. Tijd en het wel of niet veranderende landschap. Verstild en toch 
levend. Cornelia Bruinewoud en mede-exposant Frans Verheij. Opening: 
zondag 11 maart.

mei-juni:
‘Zo helder is het werkelijk zelden’, naar gedicht van Gerrit Kouwenaar. De 
dichter is wel een stillegger van de tijd genoemd. De kunstenaars reageren 
hierop met werk dat speciaal naar dit thema is gemaakt.
Groepsexpositie met Margot de Jager, Sandra Kruisbrink, Bas Ketelaars, 
Jaring Lokhorst, Margriet Luyten en Lara de Moor. Opening: zondag 13 mei.

juli-augustus: 
Pop-up exposities. Podium voor nieuwe talenten op het gebied van beel-
dende kunst, muziek, poëzie.

september-oktober:
Solotentoonstelling van Sibyl Heijnen, deelnemer Biënnale Venetië 2017. 
Ruimte voor reflectie.
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Gaby Koenders, 
duurzame ster

Tekst: Herman Pelgrom
Foto’s: Wim van Hof 

De oude Grieken vertelden er elkaar al over. Een mens die zich uitzonderlijk goed had 
gedragen werd door de goden onsterfelijk gemaakt door hem voor eeuwig als ster aan 
het firmament te zetten. Verhalen om van te smullen. Het vervelende is wel dat wie in een 
heldere nacht de betreffende ster probeert te vinden zich een ongeluk zoekt.
Gaby Koenders uit Hummelo heeft nu ook haar eigen ster. En die is heel gemakkelijk te 
vinden. Zelfs overdag. In de vorm van een wit blinkende tegel ligt hij voor het gemeentehuis 
in Hengelo. ‘Duurzame Ster 2017’ staat erop. Hij ligt op een goed gekozen plaats: in het 
plaveisel dicht bij de ‘Ecotap-oplaadpaal’, een entourage die precies past bij haar verdienste. 

De gemeente is van plan jaarlijks een ster uit te reiken aan 
een inwoner die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt 
voor het milieu. Gaby is de eerste. Op dinsdag 10 oktober, de 
dag van de duurzaamheid, ontving zij uit handen van loco-
burgemeester Paul Seesing de eerste duurzame ster. Uitbun-
dig prees hij haar werk voor het Solarproject de Kwekerij in 
Hengelo. Ook sprak hij met waardering over haar aandeel in 
het project Zonkracht in Hummelo. 
Van Gaby had het eigenlijk niet zo gehoeven. Natuurlijk is 
ze blij met de onderscheiding. De publieke waardering voor 
haar rol in de totstandkoming van het Solarpark de Kwekerij 
is voor haar een bewijs van erkenning en een stimulans om 
door te gaan met haar activiteiten op het terrein van energie-
transitie. Maar, zoals ze dat zelf in haar dankwoord formu-
leerde, er hadden wel wat meer namen in de tegel gemogen, 

want ‘al heb ik dan de kar getrokken, er zijn nog zoveel ande-
ren die zich hebben ingezet’. Het mooiste symbool zou een 
sterrenbeeld zijn waarin ook zij vertegenwoordigd zouden 
zijn. De hulde kwam voor haar als een verrassing. Met een 
voorwendsel was zij die dag naar het gemeenthuis gelokt 
waar zij tot haar verbazing familie, vrienden en kennissen in 
feestkleding aantrof, klaar om het moment luister bij te zet-
ten. Vlak daarop deden regionale bladen en andere sociale 
media hun werk met een stroom van positieve reacties. 

Positiviteit, dat is het motto
Terwijl Gaby (37) mij een heerlijke cappuccino bereidt, heb ik 
de gelegenheid de gezellige woonkamer van het huis waarin 
ze woont met haar partner Bernard Mensink en hun kinderen 
Demi (17) en Joep (12) te bewonderen. Aan de wanden vallen 

de kleurige schilderijen op van kunstenares Monique Wolbert. 
Gaby Koenders is de ideale persoon om te interviewen. Ze 
heeft veel te vertellen en doet dat graag. Ze zal het niet gauw 
van zichzelf zeggen, maar bij haar past het motto: stay tuned 
oftewel wees openhartig en blijf communiceren, ook als het 
soms tegenzit. Dit lijkt voor haar les één te zijn: je ontvangt 
wat je uitzendt. Wie eerlijk is en op zijn tijd complimenten 
geeft, ondervindt daarvoor positiviteit in ruil. Herhaaldelijk in 
het interview geeft ze daarvan blijk.

Zo is het gekomen
Ons gesprek begint met haar aandeel in het Solarproject de 
Kwekerij in Hengelo. Op de vraag hoe zij betrokken is geraakt 
bij dit project vallen direct al de namen van de twee personen 
die de kiem gelegd hebben: haar vader Ton Koenders en Nico 
Wissing. Vader Ton, werktuigbouwkundige, altijd al geïnteres-
seerd in innovatie raakte door zijn werk in Duitsland gefasci-
neerd door het gebruik van zonnepanelen. Al vroeg was 
hij ervan overtuigd dat plaatsing op daken niet voldoende 
soelaas zou bieden. In Nico Wissing - wie kent hem niet, de 
‘groene visionair’, oprichter en eigenaar van Greenlabel en 
GreenM2, met prijzen in binnen- en buitenland voor zijn tuin- 
en landschapsontwerpen - trof hij een enthousiaste geestver-
want. De eerste schetsen werden gemaakt. Toen vader Ton te 
kennen gaf dat realisatie niet direct op zijn weg lag, zag Gaby 
haar kans. Al eerder was zij door gesprekken met hem over-
tuigd geraakt van het belang en de noodzaak van nieuwe 
energievormen. Ze besloot zich zes maanden lang met volle 
energie op de realisatie van het plan van beide heren te stor-
ten. Het werd… drie-en-een-half jaar. Als projectmanager! 
En nog is het niet voorbij. Wekelijks is ze er nog mee bezig. 
Nu eens voor een lezing, dan weer voor overleg met de ASN-
bank die de financiering managet, rondleiden van bezoekers, 
het bijhouden van de website of contact onderhouden met 
de buurman aan de Stekweg die dagelijks de poorten opent 
en sluit en let op de netheid van het park. 

Meer dan een saaie verzameling panelen
Wie zich alleen maar wil onderdompelen in de zee van pa-
nelen vindt in het Solarpark precies wat hij zoekt. Maar er is 
meer. Van meet af aan stond voorop dat het geen kaal en on-
toegankelijk industrieel park mocht worden. En dat is gelukt. 
Mede daardoor is het draagvlak in Hengelo zo groot. Gaby is 

nog steeds erg gelukkig met het feit dat geen enkele vorm 
van protest uit de buurt het project heeft gedwarsboomd. 
Wie nu een kijkje gaat nemen, ziet hoe dat komt. Een wel-
komstbord met grappige tekeningen vertelt je over de func-
tie van alle panelen en wat je wel of niet mag. Over de functie 
van de wadi’s en waar kinderen wel en niet mogen spelen. 
Er zijn vogelkastjes en er is een waterput. Misschien komt er 
ooit nog een oplaadpunt voor fietsen bij. Ook staat er waar 
je in een boom mag klimmen om een appeltje te plukken en 
waar je naar de metselbijen in het insectenhuis kunt kijken. 
Met grote waardering noemt Gaby hier de naam van Erik Mol, 
milieuambtenaar van de gemeente Bronckhorst die steeds 
enthousiast en creatief met haar heeft meegedacht. 

Game changer
Gaby is ervan overtuigd dat de milieuproblematiek wereld-
wijd hét onderwerp van de komende decennia zal zijn. Het 
besef van het belang daarin een actieve rol te spelen kwam 
eigenlijk pas rond haar dertigste. Haar werk voor de Kwekerij 
is voor haar een game changer geworden. Tot dan toe wees 
alles op een carrière op juridisch terrein. Aan de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen (2010-2014) behaalde zij haar Ba-
chelor of Laws, met in 2013 als minor Overheid en Recht. Voor 
de gemeente Doetinchem voerde ze in 2013 een juridische 
onderzoeksopdracht uit. Aan het Graafschap College was ze 
een aantal jaren docent bestuursrecht, beleidskunde, staats-
recht en personen-, familie- en staatsrecht. Weliswaar heeft ze 
geen spijt van haar juridische expertise, integendeel, ze heeft 
er veel profijt van gehad, maar met de masterstudie waaraan 
ze in september begint, verlaat ze toch het juridische pad. Ze 
gaat zich dan verder verdiepen in innovatie. 

Toverbal
De vergelijking met een toverbal vindt ze grappig, maar mis-
schien niet onterecht. Het lijkt erop dat de voortschrijdende 
tijd net zo lang aan haar likt tot er weer een ander kleurtje 
van haar persoon zichtbaar wordt. 
Ze denkt graag terug aan de tijd dat zij in Hengelo haar kle-
dingwinkel ‘Capuchon Jeugdmode’ runde. Een heel leerzame 
tijd. Toch koos ze na enige jaren voor een juridische studie. 
Wel heeft mode nog altijd haar grote belangstelling. 
Een ander initiatief, even opmerkelijk als origineel was de 
oprichting van Opa en Oma Zon. Doelstelling was groot-
ouders te interesseren voor het plaatsen van zonnepanelen. 
Het rendement zou op de spaarrekening van de kleinkin-
deren worden gestort. Prachtig idee dat het argument van 
ouderen om af te zien van deelname omdat zij zelf toch geen 
profijt meer zullen hebben van het financiële voordeel in een 
ander perspectief plaatst. Het belang van verduurzaming 
reikt immers verder dan de eigen levensdagen. Het idee sloeg 
zeer aan. En het aantal inschrijvingen was veelbelovend. Van 
2014 tot 2016 heeft zij er hard voor gewerkt. Persoonlijke 
omstandigheden dwongen haar helaas ermee te stoppen. 
Nog steeds staat ze achter het idee en zij hoopt het ooit nog 
nieuw leven in te blazen.
Tegenwoordig runt Gaby samen met haar partner een bedrijf 
in hekwerken. Bovendien werkt zij al anderhalf jaar bij een 
vastgoedbedrijf waar zij zich bezighoudt met verduurzaming 
van de woningportefeuille en duurzame investeringen op de 
lange termijn. 

Solarpark de Kwekerij in Hengelo
Het idee hiervoor is al in 2012 ontstaan. Van meet af 
aan wilde men een toegankelijk park. Wie er een kijkje 
wil nemen, zal onder de indruk raken van de afmetin-
gen. Het loopt van de Hilderinkdijk aan de noordkant 
tot De Heurne aan de zuidkant. De ingang vind je aan 
de Stekweg. In het bijna acht hectare grote park staan 
6978 zonnepanelen die genoeg energie leveren om 550 
huishoudens van stroom te voorzien. De CO2-reductie 
bedraagt bijna 500.000 kg. 
Stichting Solarpark heeft er vanaf het begin naar ge-
streefd het terrein tot een mooi en groen gebied te 
maken met oog voor de biodiversiteit. Bezoekers kunnen 
er vrijelijk wandelen en recreëren. Voor de jeugd zijn er 
speelplekken. Dit maakt het Solarpark uniek. Niet voor 
niets komen plannenmakers van elders in het land hier 
hun licht opsteken. 
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Gaby Koenders, 
duurzame ster

Tekst: Herman Pelgrom
Foto’s: Wim van Hof 

De oude Grieken vertelden er elkaar al over. Een mens die zich uitzonderlijk goed had 
gedragen werd door de goden onsterfelijk gemaakt door hem voor eeuwig als ster aan 
het firmament te zetten. Verhalen om van te smullen. Het vervelende is wel dat wie in een 
heldere nacht de betreffende ster probeert te vinden zich een ongeluk zoekt.
Gaby Koenders uit Hummelo heeft nu ook haar eigen ster. En die is heel gemakkelijk te 
vinden. Zelfs overdag. In de vorm van een wit blinkende tegel ligt hij voor het gemeentehuis 
in Hengelo. ‘Duurzame Ster 2017’ staat erop. Hij ligt op een goed gekozen plaats: in het 
plaveisel dicht bij de ‘Ecotap-oplaadpaal’, een entourage die precies past bij haar verdienste. 

De gemeente is van plan jaarlijks een ster uit te reiken aan 
een inwoner die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt 
voor het milieu. Gaby is de eerste. Op dinsdag 10 oktober, de 
dag van de duurzaamheid, ontving zij uit handen van loco-
burgemeester Paul Seesing de eerste duurzame ster. Uitbun-
dig prees hij haar werk voor het Solarproject de Kwekerij in 
Hengelo. Ook sprak hij met waardering over haar aandeel in 
het project Zonkracht in Hummelo. 
Van Gaby had het eigenlijk niet zo gehoeven. Natuurlijk is 
ze blij met de onderscheiding. De publieke waardering voor 
haar rol in de totstandkoming van het Solarpark de Kwekerij 
is voor haar een bewijs van erkenning en een stimulans om 
door te gaan met haar activiteiten op het terrein van energie-
transitie. Maar, zoals ze dat zelf in haar dankwoord formu-
leerde, er hadden wel wat meer namen in de tegel gemogen, 

want ‘al heb ik dan de kar getrokken, er zijn nog zoveel ande-
ren die zich hebben ingezet’. Het mooiste symbool zou een 
sterrenbeeld zijn waarin ook zij vertegenwoordigd zouden 
zijn. De hulde kwam voor haar als een verrassing. Met een 
voorwendsel was zij die dag naar het gemeenthuis gelokt 
waar zij tot haar verbazing familie, vrienden en kennissen in 
feestkleding aantrof, klaar om het moment luister bij te zet-
ten. Vlak daarop deden regionale bladen en andere sociale 
media hun werk met een stroom van positieve reacties. 

Positiviteit, dat is het motto
Terwijl Gaby (37) mij een heerlijke cappuccino bereidt, heb ik 
de gelegenheid de gezellige woonkamer van het huis waarin 
ze woont met haar partner Bernard Mensink en hun kinderen 
Demi (17) en Joep (12) te bewonderen. Aan de wanden vallen 

de kleurige schilderijen op van kunstenares Monique Wolbert. 
Gaby Koenders is de ideale persoon om te interviewen. Ze 
heeft veel te vertellen en doet dat graag. Ze zal het niet gauw 
van zichzelf zeggen, maar bij haar past het motto: stay tuned 
oftewel wees openhartig en blijf communiceren, ook als het 
soms tegenzit. Dit lijkt voor haar les één te zijn: je ontvangt 
wat je uitzendt. Wie eerlijk is en op zijn tijd complimenten 
geeft, ondervindt daarvoor positiviteit in ruil. Herhaaldelijk in 
het interview geeft ze daarvan blijk.

Zo is het gekomen
Ons gesprek begint met haar aandeel in het Solarproject de 
Kwekerij in Hengelo. Op de vraag hoe zij betrokken is geraakt 
bij dit project vallen direct al de namen van de twee personen 
die de kiem gelegd hebben: haar vader Ton Koenders en Nico 
Wissing. Vader Ton, werktuigbouwkundige, altijd al geïnteres-
seerd in innovatie raakte door zijn werk in Duitsland gefasci-
neerd door het gebruik van zonnepanelen. Al vroeg was 
hij ervan overtuigd dat plaatsing op daken niet voldoende 
soelaas zou bieden. In Nico Wissing - wie kent hem niet, de 
‘groene visionair’, oprichter en eigenaar van Greenlabel en 
GreenM2, met prijzen in binnen- en buitenland voor zijn tuin- 
en landschapsontwerpen - trof hij een enthousiaste geestver-
want. De eerste schetsen werden gemaakt. Toen vader Ton te 
kennen gaf dat realisatie niet direct op zijn weg lag, zag Gaby 
haar kans. Al eerder was zij door gesprekken met hem over-
tuigd geraakt van het belang en de noodzaak van nieuwe 
energievormen. Ze besloot zich zes maanden lang met volle 
energie op de realisatie van het plan van beide heren te stor-
ten. Het werd… drie-en-een-half jaar. Als projectmanager! 
En nog is het niet voorbij. Wekelijks is ze er nog mee bezig. 
Nu eens voor een lezing, dan weer voor overleg met de ASN-
bank die de financiering managet, rondleiden van bezoekers, 
het bijhouden van de website of contact onderhouden met 
de buurman aan de Stekweg die dagelijks de poorten opent 
en sluit en let op de netheid van het park. 

Meer dan een saaie verzameling panelen
Wie zich alleen maar wil onderdompelen in de zee van pa-
nelen vindt in het Solarpark precies wat hij zoekt. Maar er is 
meer. Van meet af aan stond voorop dat het geen kaal en on-
toegankelijk industrieel park mocht worden. En dat is gelukt. 
Mede daardoor is het draagvlak in Hengelo zo groot. Gaby is 

nog steeds erg gelukkig met het feit dat geen enkele vorm 
van protest uit de buurt het project heeft gedwarsboomd. 
Wie nu een kijkje gaat nemen, ziet hoe dat komt. Een wel-
komstbord met grappige tekeningen vertelt je over de func-
tie van alle panelen en wat je wel of niet mag. Over de functie 
van de wadi’s en waar kinderen wel en niet mogen spelen. 
Er zijn vogelkastjes en er is een waterput. Misschien komt er 
ooit nog een oplaadpunt voor fietsen bij. Ook staat er waar 
je in een boom mag klimmen om een appeltje te plukken en 
waar je naar de metselbijen in het insectenhuis kunt kijken. 
Met grote waardering noemt Gaby hier de naam van Erik Mol, 
milieuambtenaar van de gemeente Bronckhorst die steeds 
enthousiast en creatief met haar heeft meegedacht. 

Game changer
Gaby is ervan overtuigd dat de milieuproblematiek wereld-
wijd hét onderwerp van de komende decennia zal zijn. Het 
besef van het belang daarin een actieve rol te spelen kwam 
eigenlijk pas rond haar dertigste. Haar werk voor de Kwekerij 
is voor haar een game changer geworden. Tot dan toe wees 
alles op een carrière op juridisch terrein. Aan de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen (2010-2014) behaalde zij haar Ba-
chelor of Laws, met in 2013 als minor Overheid en Recht. Voor 
de gemeente Doetinchem voerde ze in 2013 een juridische 
onderzoeksopdracht uit. Aan het Graafschap College was ze 
een aantal jaren docent bestuursrecht, beleidskunde, staats-
recht en personen-, familie- en staatsrecht. Weliswaar heeft ze 
geen spijt van haar juridische expertise, integendeel, ze heeft 
er veel profijt van gehad, maar met de masterstudie waaraan 
ze in september begint, verlaat ze toch het juridische pad. Ze 
gaat zich dan verder verdiepen in innovatie. 

Toverbal
De vergelijking met een toverbal vindt ze grappig, maar mis-
schien niet onterecht. Het lijkt erop dat de voortschrijdende 
tijd net zo lang aan haar likt tot er weer een ander kleurtje 
van haar persoon zichtbaar wordt. 
Ze denkt graag terug aan de tijd dat zij in Hengelo haar kle-
dingwinkel ‘Capuchon Jeugdmode’ runde. Een heel leerzame 
tijd. Toch koos ze na enige jaren voor een juridische studie. 
Wel heeft mode nog altijd haar grote belangstelling. 
Een ander initiatief, even opmerkelijk als origineel was de 
oprichting van Opa en Oma Zon. Doelstelling was groot-
ouders te interesseren voor het plaatsen van zonnepanelen. 
Het rendement zou op de spaarrekening van de kleinkin-
deren worden gestort. Prachtig idee dat het argument van 
ouderen om af te zien van deelname omdat zij zelf toch geen 
profijt meer zullen hebben van het financiële voordeel in een 
ander perspectief plaatst. Het belang van verduurzaming 
reikt immers verder dan de eigen levensdagen. Het idee sloeg 
zeer aan. En het aantal inschrijvingen was veelbelovend. Van 
2014 tot 2016 heeft zij er hard voor gewerkt. Persoonlijke 
omstandigheden dwongen haar helaas ermee te stoppen. 
Nog steeds staat ze achter het idee en zij hoopt het ooit nog 
nieuw leven in te blazen.
Tegenwoordig runt Gaby samen met haar partner een bedrijf 
in hekwerken. Bovendien werkt zij al anderhalf jaar bij een 
vastgoedbedrijf waar zij zich bezighoudt met verduurzaming 
van de woningportefeuille en duurzame investeringen op de 
lange termijn. 

Solarpark de Kwekerij in Hengelo
Het idee hiervoor is al in 2012 ontstaan. Van meet af 
aan wilde men een toegankelijk park. Wie er een kijkje 
wil nemen, zal onder de indruk raken van de afmetin-
gen. Het loopt van de Hilderinkdijk aan de noordkant 
tot De Heurne aan de zuidkant. De ingang vind je aan 
de Stekweg. In het bijna acht hectare grote park staan 
6978 zonnepanelen die genoeg energie leveren om 550 
huishoudens van stroom te voorzien. De CO2-reductie 
bedraagt bijna 500.000 kg. 
Stichting Solarpark heeft er vanaf het begin naar ge-
streefd het terrein tot een mooi en groen gebied te 
maken met oog voor de biodiversiteit. Bezoekers kunnen 
er vrijelijk wandelen en recreëren. Voor de jeugd zijn er 
speelplekken. Dit maakt het Solarpark uniek. Niet voor 
niets komen plannenmakers van elders in het land hier 
hun licht opsteken. 
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Zonkracht Hummelo 
Zonkracht Hummelo is een initiatief van tien enthousiaste 
Hummeloërs. Ze vormden een werkgroep die zich sterk 
maakte voor de realisatie van een duurzaam energiepro-
ject dat zowel toekomstgericht als financieel interessant 
zou zijn. Kernbegrippen daarbij zijn energietransitie en 
energieneutraliteit. Het eerste duidt op verandering in 
de energievoorziening van fossiel naar duurzaam. Het 
tweede sluit aan bij het streven de Achterhoek in 2030 
tot energieneutraal gebied ontwikkeld te hebben, dat wil 
zeggen dat de energie die er wordt gebruikt ook in dit 
gebied wordt opgewekt. De werkgroep zet hierin een be-
langrijke stap door de promotie van zonnepanelen. Inwo-
ners van Drempt, Hummelo en Keppel die zonne-energie 
willen opwekken maar de panelen niet op hun eigen dak 
kunnen of willen hebben, kunnen onder financieel aan-
trekkelijke voorwaarden in een of meer panelen investe-
ren. Wat begon als een werkroep van enthousiastelingen 
is inmiddels uitgegroeid tot de Coöperatie Zonkracht 
Hummelo, sinds 12 oktober 2017 formeel rechtspersoon 
met alle voordelen van dien zoals het genot van door 
overheden te verstrekken subsidies. Er zijn inmiddels 3 
daken waarop geplaatst gaat worden:
1. op de stal van IJsboerderij De Steenoven van Ronald 
Pelgrom en Petra Boomsma. 2. Op de stal van boerderij 
Holsen van Henk en Olga Oosterink. 3. Op de stal van Je-
roen en Annemarie van Bommel. De beide eerstgenoem-
de bedrijven vind je aan de Broekstraat in Hummelo. Het 
laatste aan de Beekstraat in Toldijk. Bij elkaar is er plaats 
voor bijna 700 panelen. De verwachting is dat dit voorjaar 
de eerste stroom geleverd wordt. 
Het project wordt ondersteund door de AGEM, Achter-
hoekse Groene Energie Maatschappij. Zij werkt zonder 
winstoogmerk aan de totstandkoming van een energie-
neutrale Achterhoek. 

Zonkracht Hummelo 
Gaby heeft als secretaris zitting in het bestuur van de Coöpe-
ratie Zonkracht Hummelo. Ze spreekt met bewondering over 
de steunpilaren onder Zonkracht. Zonder anderen te kort te 
willen doen, roemt zij in het bijzonder voorzitter Jan Klein 
Kranenburg om zijn kennis van zaken, zijn tomeloze energie 
en de informatie op de website die zelfs voor de grootste leek 
nog glashelder is (www.zonkrachthummelo.nl).
Bij iedereen die zich inzet, gaat steeds meer het idee leven – 
om Gijs Jolink te citeren op een voorlichtingsavond bij FF naar 
Steef – ‘dat we de aarde een beetje beter moeten achterlaten 
dan we haar hebben aangetroffen; is het niet voor onszelf dan 
voor onze (klein)kinderen’. 
Met voldoening ziet Gaby hoe het project langzaam maar 
zeker van een echt Hummelose aangelegenheid is uitgegroeid 
tot iets van de hele voormalige gemeente Hummelo en Kep-
pel. In het bestuur is geheel DHK vertegenwoordigd en uit 
alle plaatsen tref je deelnemers aan. Wie nog een paneel wil 
bemachtigen, vist helaas achter het net. 

Mentaliteitsverandering en de rol van de gemeente
In een gesprek met Gaby ontdek je al gauw dat zij niet het 
type is van de op emotie drijvende natuuractivist. Ook moet ze 
niets hebben van geitenwollen softheid. Vanuit die mentaliteit 
trek je volgens haar geen mensen over de streep. Deelnemers 
willen een degelijk verhaal waarin idealisme en de zekerheid 

van een solide businessmodel hand in hand gaan. Tot haar vol-
doening merkt ze een geleidelijke mentaliteitsverandering om 
zich heen. Initiatieven op het gebied van energietransitie wor-
den goed opgepakt. De tijd van leuren en zeuren lijkt voor een 
groot deel voorbij. Steeds meer mensen schudden hun hoofd 
als ze lezen over het bagatelliseren door Trump als hij het heeft 
over klimaatverandering en zaken als energietransitie. 
Ze is ingenomen met de wijze waarop Bronckhorst zich 
profileert. ‘Fantastisch’,  zegt Gaby uit ervaring, ‘ronduit een 
voorbeeld voor vele andere gemeentes in Nederland.’ Bronck-
horst neemt initiatieven, beoordeelt mild nieuwe ideeën en 
faciliteert waar mogelijk. Zij wijst op de ‘Best-tas’, bedacht 
door milieuambtenaar Erik Mol: in een stevige plastic tas van 
gerecycled plastic bruikbare spullen inleveren zoals boeken, 
elektrische apparaten en speelgoed. die anders bij het rest-
afval terecht zouden komen. Denk ook aan de prijzen die de 
gemeente uitreikt aan inwoners die met realiseerbare plannen 
komen tot milieuverbetering in hun directe woonomgeving. 
En dan heeft Gaby het nog niet eens over de welwillendheid 
die ze zelf heeft ondervonden bij het Solarproject.
Ze weet dat het daar allemaal om draait: mentaliteitsveran-
dering bij de inwoners. En die bespeurt ze terdege. Het geeft 
haar de hoop dat ze bij een mogelijk nieuw initiatief (‘want 
met het plaatsen van panelen in Hengelo en Hummelo zijn 
we er nog lang niet’) zich opnieuw door velen gesteund zal 
voelen.

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
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Zutphen-Emmerikseweg 6 - 7227 DL Toldijk
www.kapsalonreintjes.nl

di-do-vr: 8.30 - 12.00 en 13.30 - 17.30 uur
za: 8.00 - 12.00 en 13.00 - 15.00 uur

Wij werken volgens afspraak: bel: 0575 - 45 22 20

Voor perfect verzorgd haar!
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Zonkracht Hummelo 
Zonkracht Hummelo is een initiatief van tien enthousiaste 
Hummeloërs. Ze vormden een werkgroep die zich sterk 
maakte voor de realisatie van een duurzaam energiepro-
ject dat zowel toekomstgericht als financieel interessant 
zou zijn. Kernbegrippen daarbij zijn energietransitie en 
energieneutraliteit. Het eerste duidt op verandering in 
de energievoorziening van fossiel naar duurzaam. Het 
tweede sluit aan bij het streven de Achterhoek in 2030 
tot energieneutraal gebied ontwikkeld te hebben, dat wil 
zeggen dat de energie die er wordt gebruikt ook in dit 
gebied wordt opgewekt. De werkgroep zet hierin een be-
langrijke stap door de promotie van zonnepanelen. Inwo-
ners van Drempt, Hummelo en Keppel die zonne-energie 
willen opwekken maar de panelen niet op hun eigen dak 
kunnen of willen hebben, kunnen onder financieel aan-
trekkelijke voorwaarden in een of meer panelen investe-
ren. Wat begon als een werkroep van enthousiastelingen 
is inmiddels uitgegroeid tot de Coöperatie Zonkracht 
Hummelo, sinds 12 oktober 2017 formeel rechtspersoon 
met alle voordelen van dien zoals het genot van door 
overheden te verstrekken subsidies. Er zijn inmiddels 3 
daken waarop geplaatst gaat worden:
1. op de stal van IJsboerderij De Steenoven van Ronald 
Pelgrom en Petra Boomsma. 2. Op de stal van boerderij 
Holsen van Henk en Olga Oosterink. 3. Op de stal van Je-
roen en Annemarie van Bommel. De beide eerstgenoem-
de bedrijven vind je aan de Broekstraat in Hummelo. Het 
laatste aan de Beekstraat in Toldijk. Bij elkaar is er plaats 
voor bijna 700 panelen. De verwachting is dat dit voorjaar 
de eerste stroom geleverd wordt. 
Het project wordt ondersteund door de AGEM, Achter-
hoekse Groene Energie Maatschappij. Zij werkt zonder 
winstoogmerk aan de totstandkoming van een energie-
neutrale Achterhoek. 

Zonkracht Hummelo 
Gaby heeft als secretaris zitting in het bestuur van de Coöpe-
ratie Zonkracht Hummelo. Ze spreekt met bewondering over 
de steunpilaren onder Zonkracht. Zonder anderen te kort te 
willen doen, roemt zij in het bijzonder voorzitter Jan Klein 
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Bij iedereen die zich inzet, gaat steeds meer het idee leven – 
om Gijs Jolink te citeren op een voorlichtingsavond bij FF naar 
Steef – ‘dat we de aarde een beetje beter moeten achterlaten 
dan we haar hebben aangetroffen; is het niet voor onszelf dan 
voor onze (klein)kinderen’. 
Met voldoening ziet Gaby hoe het project langzaam maar 
zeker van een echt Hummelose aangelegenheid is uitgegroeid 
tot iets van de hele voormalige gemeente Hummelo en Kep-
pel. In het bestuur is geheel DHK vertegenwoordigd en uit 
alle plaatsen tref je deelnemers aan. Wie nog een paneel wil 
bemachtigen, vist helaas achter het net. 

Mentaliteitsverandering en de rol van de gemeente
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van een solide businessmodel hand in hand gaan. Tot haar vol-
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we er nog lang niet’) zich opnieuw door velen gesteund zal 
voelen.
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Tijden veranderen en dat zorgt in veel opzichten voor 
nieuwe ontwikkelingen. Niet alleen technologische ontwik-
kelingen, maar ook vooral op sociaal gebied. Waar er eerder 
slechts enkele personen uit een straat de beschikbaarheid 
hadden over een telefoon en een nummer letterlijk gedraaid 
moest worden, is een mobiele telefoon in de huidige tijd 
niet meer weg te denken. HC ’03 wil met haar tijd meegaan 

Cindy Herberts,
vertrouwenscontact-
persoon bij HC ‘03

en dus vormgeven aan ook de bestaande nadelen van deze 
verschuivingen op sociaal gebied. Door dit onder de aan-
dacht te brengen en bespreekbaar te maken, wil de club 
zich niet alleen profileren, maar ook inzicht krijgen in wat er 
leeft binnen de club. Bovendien kan en wil de club op deze 
manier het welzijn, wederzijdse respect en plezier van haar 
leden vooropstellen. Begrippen die terug te vinden zijn in 

Tekst: Anke Goossens
Foto’s: eigen collectie, archief

HC ’03 wil een veilige voetbalvereniging zijn waar iedereen met plezier met voetbal bezig is en 
zich thuis voelt. Met elkaar doen we er immers alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals 
pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te 
voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat. De praktijk binnen diverse 
sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten kunnen zijn dat er grensoverschrijdend 
gedrag voorkomt. Dit wil de vereniging graag voor zijn.

de gedragscode van HC ’03. En daarom is Cindy Herberts 
aangesteld als vertrouwenscontactpersoon. Als moeder van 
vier kinderen, waarvan drie voetballend, jeugdleidster van 
de JO11-2 en speelster van het damesteam 35+ is zij een 
bekend gezicht binnen de club. 
Ik besluit haar thuis op te zoeken en gaandeweg het gesprek 
zet ze me aan het denken. Hoe vanzelfsprekend vinden we 
de veranderingen op sociaal gebied en hoe gewoon gaan wij 
hier allemaal automatisch in mee? Hoe gewoon we vinden 
we het om iemand als grap een homoseksueel te noemen? 
Hoe gewoon vinden we het dat mobieltjes mee de kleedka-
mers in gaan? Hoe gewoon vinden we het om spelers langs 
de kant te zetten die even niet hun stinkende best doen? 
Vraagstukken waarover nagedacht mag worden en die lang 
niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn.

Aandacht
Cindy legt me uit dat ze een cursus heeft gevolgd om zich-
zelf vertrouwenscontactpersoon te mogen noemen. Deze 
cursus die is opgezet door het NOC*NSF werd door de ge-
meente georganiseerd speciaal voor verenigingen uit Bron-
ckhorst. Naast HC ’03 waren er bijvoorbeeld ook leden van 
een touwtrekvereniging, een korfbalvereniging en voetbal-
vereniging SV Basteom aanwezig. Allerlei casussen werden 
binnen de groep van cursisten behandeld en besproken om 
de cursisten inzicht te geven in de soort problematiek waar-
mee leden binnen een vereniging naar een vertrouwens-
contactpersoon kunnen stappen. ‘Denk hierbij aan pesten, 
intimidatie, seksuele intimidatie, het gebruik van social me-
dia, een trainer die vaak heel negatief is of andere situaties 
waardoor een speler of clublid zich ondergewaardeerd of 
niet gerespecteerd voelt’, legt Cindy uit. 
Cindy vertelt dat zij, anders dan een gewone vertrouwens-
persoon, echt alleen het eerste contact doet. Ze gaat ook 
niet met de persoon die bij haar komt een traject in. Ze is 
een luisterend oor, kan inzicht geven in een situatie of la-
ten nadenken over een situatie wat in sommige gevallen 
voldoende kan zijn. Ze kan echter ook besluiten dat er wat 
met de inbreng van de persoon gedaan moet worden. Haar 
doel is altijd om de persoon verder te helpen met zijn of haar 
probleem. Dit kan een doorverwijzing zijn naar een con-
tactpersoon van het NOC – tevens haar aanspreekpunt voor 
bijvoorbeeld advies – of zij kan besluiten een officiële klacht 
neer te leggen bij het bestuur van HC ’03. Het bestuur is 
verplicht om daarmee aan de slag te gaan. Wat Cindy in ieder 

geval altijd doet, is een melding maken van het gesprek. Dit 
is altijd vertrouwelijk en mag op verzoek zelfs anoniem. 
Het voordeel voor de club hiervan is dat het bestuur een 
goed beeld krijgt van wat er speelt in de hoop dat dit het 
welzijn van haar leden op lange termijn vergroot. ‘Voorlopig 
valt er vooral veel winst te behalen in het bespreekbaar ma-
ken en onder de aandacht brengen. Dat is ook het gevaar 
bij een kleine club. Iedereen kent elkaar en denkt: ‘Ach, die 
ouder ken ik, die zegt niet zulke gemene dingen.’ Er gebeurt 
zoveel, maar er wordt nog te weinig over gesproken. We 
gaan er nog teveel vanuit dat het allemaal maar gewoon of 
vanzelfsprekend is. Ik had bijvoorbeeld een casus tijdens de 
cursus en die ging over een getinte jeugdspeler die bijvoor-
beeld altijd opmerkingen kreeg zoals ‘Pas op voor je porte-
monnee,’ als hij de kantine binnenstapte. Dit soort opmerkin-
gen zegt heel veel over het welzijn van spelers en het respect 
naar elkaar. Dat is wat je als club wilt waarborgen en daarom 
moet er, zeker nu de sociale maatschappij zo aan het veran-
deren is, aandacht aan besteed worden’, benadrukt Cindy. Ik 
kan niet ontkennen dat ik het nu niet met haar eens ben.

Een goed begin
Als ik Cindy tenslotte vraag hoe ze haar rol als vertrouwens-
contactpersoon de komende seizoenen wil vormgeven, zit ze 
boordevol ideeën. Ze wil zich echter voorlopig richten op de 
bekendheid van een vertrouwenspersoon en het bespreek-
baar maken bij zowel jeugdspelers en andere leden. ‘Een 
goed begin zou kunnen zijn om eens met enkele jeugdspe-
lers om tafel te gaan en te vragen wat zij meemaken. Of zij 
weleens vervelende woorden hebben gehoord of misschien 
zelf wel hebben gebruikt. Wat ze daarvan vinden en wat ze 
denken dat de club hiermee kan.’ 
Cindy is erg betrokken en maakt me duidelijke dat de club, 
maar ook zeker haar leden, eens stil mogen blijven staan bij 
de veranderingen, bij eigen gedrag, bij elkaars gedrag. Een 
club zijn die welzijn, respect en plezier vooropstelt, maak je 
niet alleen. Dit waarborgen, 
doet Cindy ook niet alleen. Dit 
doen we met elkaar. Door het 
te bespreken en door elkaar 
positieve en veilige aandacht te 
geven. Cindy kan hierbij hulp, 
inzicht en vertrouwen bieden 
en we horen binnen de club 
ongetwijfeld nog meer van 
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Hessenrit op zaterdag 24 maart
Op zaterdag 24 maart a.s. organiseert ’t Hessenhuus in samenwerking met biljartvereniging ’t 
Hessenhuus weer de Hessenrit. Om 18.00 uur start het eerste team vanaf ’t Hessenhuus aan de 
Zomerweg in Achter-Drempt.
Het is de derde keer dat de sterrit wordt gehouden, het succes van vorige jaren smaakt naar meer. 
Bent u nieuwsgierig geworden? Lees dan snel verder voor meer informatie.
U kunt zich inschrijven door een mail te sturen naar beheerder@hessenhuus.nl. Op de dag zelf 
is inschrijven mogelijk tussen 17.00 uur en uiterlijk 18.30 uur. De deelnamekosten bedragen 
€ 15,00 per team. U mag zelf weten met hoeveel personen u deelneemt in een auto maar het 
minimum aantal is twee: een chauff eur en een kaartlezer. De volgorde van inschrijven bepaalt 
het startnummer dus wacht niet te lang. Voorafgaand aan de rit staan koffi  e en thee voor u 
klaar. Na afl oop kunnen de deelnemers onder het genot van een lekkere kop soep met elkaar 
napraten over de route, de vragen en natuurlijk de instinkers. De koffi  e, thee en soep zijn bij de 
prijs inbegrepen. Voor de beste teams zijn er dankzij onze sponsors mooie prijzen te verdienen. 
Het winnende team ontvangt bovendien een wisseltrofee. Hebt u zin in een avond vol plezier, 
avontuur, spanning en gezelligheid? Schrijf u zich dan snel in. Tot ziens op 24 maart!

Daan Faassen geslaagd voor cursus 
verenigingsscheidsrechter

HC ‘03 jeugdscheidsrechter Daan Faassen (16) begon afgelopen najaar aan een cursus 
verenigings-scheidsrechter. In vier avonden werd hij aan de hand van theorie- en 
praktijklessen klaargestoomd om alle jeugd- en seniorenteams binnen de vereniging te 
mogen fl uiten. Half januari slaagde hij voor de eindtoets. Daan is superblij met zijn diploma: 
‘Eerst dacht ik wel als het alleen maar theorie is, wordt het misschien saai maar dat was het 
helemaal niet. De cursus werd gegeven bij een voetbalclub in Apeldoorn en twee avonden 
was er een oefenwedstrijd waar wij als cursisten om de beurt een paar minuten mochten 
fl uiten. Daar leer je veel van, ook van elkaar. De jongste cursist was 13 jaar, de oudste 65 jaar.’
Tussen de lessen door moest Daan bij HC ’03 zijn kwaliteiten als scheidsrechter laten zien. 
Drie van onze eigen clubscheidsrechters, Ronnie Booltink, Leo Koenders en Wim Fontein, 
beoordeelden Daan tijdens drie wedstrijden die hij voor de winterstop fl oot. ‘Ze maakten 
daarvan een verslag en dat telde weer mee voor mijn diploma’, zegt de trotse Hummeloër. 
En wat staat er nu op zijn planning? ‘Ik wil nog een vervolgcursus doen maar dat is niet te 

combineren met voetbal. Ik speel nu in de B1 en dat blijf ik voorlopig doen. Ik vind voetballen en scheidsrechter zijn allebei 
leuk. Je doet zoveel spelers er een groot plezier mee als je een wedstrijd goed leidt.’

Björn van der Doelen in De Ruimte
Op zaterdagavond 24 maart staat Van der Doelen op het podium van de Hummelose 
kerk met zijn Brabants-talige roots (muziek) in een Americana jasje. Het lijkt al weer een 
mensenleven geleden dat Björn van der Doelen voetballer was van PSV, Standaard Luik, 
FC Twente en NEC. Al voor zijn dertigste was hij met voetbalpensioen en begon hij een 
nieuw leven als muzikant. Als voetballer was hij al een speler met karakter; sociaal, maar 
in zekere zin een buitenbeentje. Eigenschappen die hem ook als muzikant gevormd 
lijken te hebben. In de loop van de jaren heeft hij zich ontwikkeld tot een zanger en 
liedjesschrijver met een mooi oog voor het kleine, een lichte afkeer van het grote en met 
een charmant zoekende manier van verhalen vertellen. En de glimlach is nooit ver weg. 
Een karakter op het podium dat in staat is om te luisteren en te sturen, te vertellen en te 
vermaken. Verhalen en songs over gemis en verlangen over liefde en eenzaamheid met 
hier en daar zijn eigen vleugje sympathie veur d’n duvel.
Entree € 10,- p.p. De aanvang is om 20.30 uur, het dorpshuis is open vanaf 19.45 uur. 
Kaarten verkrijgbaar via bestellen@dorpshuishummelo.nl en bij de Spar in Hummelo. 

’t HessenHuus
organiseert een

Voor meer informatie, kijk op www.hessenhuus.nl

Datum zaterdag 24 maart 
tijD start om 18.00 uur
 inschrijven vanaf 17.00 uur tot uiterlijk 18.30 uur
Locatie ‘t Hessenhuus, Zomerweg 19a in Drempt

iNScHRijViNG 
Inschrijfgeld 15 euro per auto.
Meld je aan via beheerder@hessenhuus.nl of op de dag zelf. 
Let op: de volgorde van inschrijven is bepalend voor het startnummer!

sterrit

tot ziens op

24 maart!

met mooie prijzen 

voor de beste

deelnemers!

Gratis koffie, thee en soep

Voor kwaliteit
groot of klein

moet u toch bij
snackbar Oost zijn.
Ook voor feesten en partijen

tel: 0615428204
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was er een oefenwedstrijd waar wij als cursisten om de beurt een paar minuten mochten 
fl uiten. Daar leer je veel van, ook van elkaar. De jongste cursist was 13 jaar, de oudste 65 jaar.’
Tussen de lessen door moest Daan bij HC ’03 zijn kwaliteiten als scheidsrechter laten zien. 
Drie van onze eigen clubscheidsrechters, Ronnie Booltink, Leo Koenders en Wim Fontein, 
beoordeelden Daan tijdens drie wedstrijden die hij voor de winterstop fl oot. ‘Ze maakten 
daarvan een verslag en dat telde weer mee voor mijn diploma’, zegt de trotse Hummeloër. 
En wat staat er nu op zijn planning? ‘Ik wil nog een vervolgcursus doen maar dat is niet te 

combineren met voetbal. Ik speel nu in de B1 en dat blijf ik voorlopig doen. Ik vind voetballen en scheidsrechter zijn allebei 
leuk. Je doet zoveel spelers er een groot plezier mee als je een wedstrijd goed leidt.’

Björn van der Doelen in De Ruimte
Op zaterdagavond 24 maart staat Van der Doelen op het podium van de Hummelose 
kerk met zijn Brabants-talige roots (muziek) in een Americana jasje. Het lijkt al weer een 
mensenleven geleden dat Björn van der Doelen voetballer was van PSV, Standaard Luik, 
FC Twente en NEC. Al voor zijn dertigste was hij met voetbalpensioen en begon hij een 
nieuw leven als muzikant. Als voetballer was hij al een speler met karakter; sociaal, maar 
in zekere zin een buitenbeentje. Eigenschappen die hem ook als muzikant gevormd 
lijken te hebben. In de loop van de jaren heeft hij zich ontwikkeld tot een zanger en 
liedjesschrijver met een mooi oog voor het kleine, een lichte afkeer van het grote en met 
een charmant zoekende manier van verhalen vertellen. En de glimlach is nooit ver weg. 
Een karakter op het podium dat in staat is om te luisteren en te sturen, te vertellen en te 
vermaken. Verhalen en songs over gemis en verlangen over liefde en eenzaamheid met 
hier en daar zijn eigen vleugje sympathie veur d’n duvel.
Entree € 10,- p.p. De aanvang is om 20.30 uur, het dorpshuis is open vanaf 19.45 uur. 
Kaarten verkrijgbaar via bestellen@dorpshuishummelo.nl en bij de Spar in Hummelo. 

’t HessenHuus
organiseert een

Voor meer informatie, kijk op www.hessenhuus.nl

Datum zaterdag 24 maart 
tijD start om 18.00 uur
 inschrijven vanaf 17.00 uur tot uiterlijk 18.30 uur
Locatie ‘t Hessenhuus, Zomerweg 19a in Drempt

iNScHRijViNG 
Inschrijfgeld 15 euro per auto.
Meld je aan via beheerder@hessenhuus.nl of op de dag zelf. 
Let op: de volgorde van inschrijven is bepalend voor het startnummer!

sterrit

tot ziens op

24 maart!

met mooie prijzen 

voor de beste

deelnemers!

Gratis koffie, thee en soep
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Palmpasenoptocht in Hummelo en Drempt
Ieder jaar worden in het weekend van Palmpasen in onze 
regio weer de traditionele Palmpasenoptochten gehouden. 
Honderden kinderen tonen dan trots hun Palmpasenstok met 
een parmantige haan, versierd met pientere krentenoogjes, 

buxustakjes, slingers, noten en andere vruchten. Het feest 
kent zowel een heidense als een christelijke oorsprong. De 
zondag voor het Paasfeest staat in christelijke kringen bekend 
als Palmzondag of Palmpasen. Met dit feest wordt de intocht 
van Jezus in Jeruzalem gevierd waarbij de toeschouwers 
zwaaiden met olijftakken en met palmgroen. In rooms-
katholieke streken gebeurde dit onder andere door het 
houden van processies rond de kerk met gewijde takken. Het 
Palmpaasfeest is wellicht ook een herinnering aan de aloude 
meiboomvieringen, ten teken dat de zomer in aantocht was.
Ook in DHK zijn er dit jaar weer twee Palmpasenoptochten. In 
Hummelo vertrekt op zondag 25 maart de Palmpasenoptocht 
om 10.30 uur vanaf OBS De Woordhof aan de Keppelseweg en 
in Voor-Drempt, ook op zondag 25 maart, om 14.00 uur vanaf 
het Dorpshuis aan de Kerkstraat. Beide optochten worden 
muzikaal opgeluisterd door Muziekvereniging Hummelo en 
Keppel.

Bronckhorst maakt gebruik van aanbod 
Glasvezel buitenaf
De gemeente Bronckhorst maakt gebruik van het aanbod van Glasvezel 
buitenaf (voorheen CIF) om glasvezel aan te leggen in het buitengebied 
van de gemeente. Onder buitengebied worden die delen van de gemeente 
verstaan die werkelijk buiten de bebouwde kommen liggen. Voor de definitieve 
overeenkomst voor de aanleg van de mantelbuis was nog een laatste juridische 
check nodig in de markt, om zeker te weten of in het buitengebied geen andere breedbandactiviteiten stonden gepland. 
Glasvezel buitenaf deed Bronckhorst hierop een nieuw en concreet aanbod voor een volledig dekkend glasvezelnetwerk, 
waarvan de aanleg in het derde kwartaal van 2018 kan starten. 
Het aanbod van Glasvezel buitenaf houdt onder andere in dat de aanleg doorgaat na een geslaagde vraagbundeling, waarbij 
minimaal 50% van de bewoners zich aanmeldt voor een abonnement. Er wordt dan een 100% dekkend netwerk aangelegd 
met een gelijk aanbod voor alle bewoners. De bewoners kunnen kiezen uit meerdere dienstenleveranciers
Glasvezel buitenaf startte afgelopen februari met de voorbereidingen. Einde van de vraagbundeling is half mei 2018 en de 
start van de voorgenomen aanleg in het derde kwartaal van dit jaar. Voor de inwoners van het buitengebied vinden in maart 
informatieavonden plaats. Hiervoor hebben de bewoners een uitnodiging ontvangen.

Dodenherdenking in Hummelo en Keppel 
Het Comité Hummelo, Keppel en Drempt organiseert de Dodenherdenking 
op 4 mei in de kernen samen met de dorpsgemeenschappen, de kerken, de 
basisscholen en de muziekverenigingen. 

‘Vrijheid geef je door!’
Op donderdag 4 mei herdenken we allen, burgers en militairen, die sinds 
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in een 
oorlogssituatie en bij vredesoperaties.
In Drempt, Hummelo en Keppel herdenken we op twee plaatsen met 
medewerking van muziekvereniging Hummelo en Keppel en enkele 
leerlingen van de Klimtoren. 
Om 19.15 uur op het kerkhof te Hummelo, bij de graven van 5 geallieerde 
vliegers uit het Britse Gemenebest. En vanaf 19.58 uur bij het monument aan 
de Monumentenweg in Hoog-Keppel.

Extra parkeerruimte en milieuparkje in 
Achter-Drempt

Bezoekers van voetbalclub HC’03 en partycentrum Damla in Achter-Drempt hoeven 
straks niet meer bang te zijn dat ze geen parkeerplaats kunnen vinden. De gemeente 
Bronckhorst gaat op de plek van de voormalige Willibrordusschool een extra 
parkeerterrein aanleggen. 
De nieuwe parkeerplaats komt links naast de rooms-katholieke kerk te liggen. Aan de 
andere kant van de kerk is enkele jaren geleden reeds een parkeerplaats aangelegd. De 
grond ervan huurt de gemeente Bronckhorst van de familie Hoppenreijs. Aanvankelijk 
wilde de gemeente het huurcontract met Hoppenreijs opzeggen en een nieuwe grote 
parkeerplaats realiseren. Maar men is er alsnog uitgekomen. Daardoor verandert er in 
principe niets aan de bestaande parkeerplaats. De Dremptse kermis kan ook op dezelfde 
plek blijven.

Ondergronds milieuparkje
De nieuwe parkeerplaats krijgt na deze afspraken nu een soberder karakter en zal worden gecombineerd met een nieuw 
ondergronds milieuparkje. Een milieuparkje bestaat uit een aantal containers. Hierin kunt u bijvoorbeeld uw glas, papier, 
kunststof verpakkingen/zuivel- en sappakken en textiel gratis kwijt. Deze milieuparkjes hebben ook ondergrondse containers 
voor restafval. Deze zijn voor algemeen gebruik. Per aanbieding (1 vuilniszak) geldt een vast tarief. U kunt hiervoor te zijner tijd 
een gratis pas aanvragen. Dit kan een uitkomst zijn wanneer men een keer teveel restafval heeft voor de grijze container. De 
bestaande containers zullen na de aanleg worden verwijderd.

Beeld voor de groep Normaal
Op Hemelvaartsdag, 10 mei, wordt het standbeeld van de band Normaal onthuld dat 
in Hummelo komt te staan. Het wordt een manshoog bronzen standbeeld van de vier 
bandleden die in de begintijd de groep Normaal vormden. Gekozen is voor Hummelo, 
de geboorteplaats van voorman Bennie Jolink. Dit eervolle gebaar werd bekend-
gemaakt tijdens het Høkersweekend bij Café De Tol in september 2017. Normaal is 
eind 2015 gestopt, maar de Anhangerschap, de fanclub is nog altijd springlevend. De 
Anhangers hebben het initiatief genomen om het standbeeld van de vier bandleden 
te realiseren. Het beeld wordt gemaakt door kunstenares Lia Krol uit Erichem, die be-
kend is vanwege de goede realistische gelaatsuitdrukkingen die ze weet te treffen. Het 
beeld van de Normaal leden is bedoeld als ‘eeuwigdurend dankbetoon voor wat zij 
hebben betekend voor de Nederlandse cultuur in het algemeen en het platteland in 
het bijzonder’, zegt Henk Kelder, voorzitter van de Anhangerschap. Hemelvaartsdag is 
voor de Normaal fans een bijzondere dag. Op deze dag in 1975 vond het eerste grote 
optreden van Normaal plaats in het openluchttheater van Lochem. 

Het beeld komt aan de noordzijde van het dorp in het plantsoentje, vlak bij het ge-
boortehuis van Bennie Jolink. 
Het wordt vast en zeker weer een feestelijke en gedenkwaardige dag.

HC ‘03 bedankt Spar Hummelo
Het eerste elftal van HC ‘03 ontvangt traditiegetrouw voor 
een uitwedstrijd een lunch die al jaren met zorg door Gerda 
Pelgrom wordt klaargemaakt. Al twintig jaar kunnen de 
spelers en de staf daarbij rekenen op Spar Hummelo die de 
kaas voor de lunch sponsort. Via deze weg wil de vereniging 

haar dank daarvoor uitspreken aan 
Frans Janssen die daarmee tot begin 
vorig jaar de club steunde. En we 
verwelkomen de huidige eigenaren, 
Eric en Emil van Duuren, die de 
sponsoring hebben voortgezet.  

Bedankt voor jullie bijdrage aan onze club!
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Activiteitenkalender Drempt,
Hummelo en Keppel t/m juni 2018 

Aanvullingen en wijzigingen kunnen worden doorgegeven via het e-mailadres watisertedoenindhk@gmail.com. Voor het 
juninummer van De Hessencombinatie kan dit tot uiterlijk 7 mei 2018

maart 2018
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 •  Snoeihout en takken wegbrengen voor het paasvuur, 

terrein Laarstraat in Hummelo, 9.00-16.00 uur

 •  Kinderkledingbeurs (voorjaars- en zomerkleding), 

Dorpshuis, Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

 •  Paasbrodenactie Scouting Sweder van Voorst, huis aan huis 

in o.a. de dorpskernen van Hummelo, Drempt en Keppel, 

10.00-13.00 uur

 •  Anders Vieren-viering met muzikale medewerking van koor 

Feeling, H. Willibrordkerk Achter-Drempt, aanvang 19.00 uur

ma 19 •  Algemene ledenvergadering Dorpsraad Hummelo, zaal FF 

naar Steef, aanvang 19.30 uur

wo 21 •  Gemeenteraadsverkiezing en raadgevend referendum over 

de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, 

de vier stemlocaties in DHK zijn geopend van 7.30-21.00 uur

 •  Open avond Vrouwen van Nu, lezing Veilig Verkeer 

Nederland, De Gouden Karper Hummelo, aanvang 19.45 uur

do 22 •  Optreden Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ in 

de Hessenhal Hoog-Keppel, 20.00 uur 

vr 23 •  Straten Quiz georganiseerd door Oranjevereniging 

Hummelo en Oranje, FF naar Steef Hummelo, zaal open 

19.30 uur
za 24 •  Snoeihout en takken wegbrengen voor het paasvuur, 

terrein Laarstraat in Hummelo, 9.00-16.00 uur

 •  Anti-zwerfvuilactie in de kernen en het buitengebied van 

Drempt, Hummelo en Keppel, vanaf 9.00 uur

 •  Club 60+, muzikale middag met een optreden van het 

Regionaal Senioren Blaasorkest Graafschap, Dorpshuis 

Voor-Drempt, 14.00 uur

 •  Sterrit, puzzelrit per auto, vertrek vanaf ’t Hessenhuus 

Achter-Drempt, 18.00 uur

 •  Optreden Björn van der Doelen, optreden in de kerk te 

Hummelo, kerk open 19.45 uur, aanvang 20.30 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

 •  Palmpasenoptocht Hummelo m.m.v. muziekvereniging 

Hummelo en Keppel, vertrek vanaf obs De Woordhof, 10.30 

uur
 •  Palmpasenoptocht Jeugdvereniging Drempt, 14.00 uur 

paasstokken versieren in het Dorpshuis Voor-Drempt, 

vertrek optocht 14.30 uur m.m.v. muziekvereniging 

Hummelo en Keppel. Aansluitend eieren zoeken

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
 •  Kunstwandelroute 2018, van Pasen tot Pinksteren over 

landgoed Enghuizen, offi  ciële opening bij De Gouden Karper, 

14.00 uur
vr 30 •  Kruisweg, H. Willibrordkerk Achter-Drempt, 15.00 uur

 •  Goede Vrijdag, Mattheus Passie door Follow Up uit Doesburg, 

St. Joriskerk Voor-Drempt, 19.30 uur

za 31 •  Snoeihout en takken wegbrengen voor het paasvuur, terrein 

Laarstraat in Hummelo, 9.00-16.00 uur

 •  Stille Zaterdag, paaswake in de Dorpskerk Hoog-Keppel, 

22.00 uur

april 2018
zo 1 •  Paaszondag, H. Willibrordkerk Achter-Drempt, 9.30 uur

 •  Paaszondag, viering in de Dorpskerk Hoog-Keppel, 10.00 uur

 •  Paasvuur in Hummelo georganiseerd door rijvereniging 

Hummelo. Het terrein aan de Laarstraat is open vanaf 19.30 

uur, vuur aansteken om 20.30 uur

zo 1 en ma 2 
 •  Open tuindagen met bloeiende tapijten van stinzenplanten, 

De Warande Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

ma 2 •  IVN-wandeling over landgoed Enghuizen, start parkeerplaats 

De Gouden Karper, Hummelo, 14.00-16.00 uur 

di 3 •  Paasmaaltijd Dameskrans Hummelo, dorpshuis De Ruimte, 

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
 •  Repair Café, huiskamer St. Welzijn, Burg. van Panhuysbrink 

1E, Hoog-Keppel, 9.30-12.00 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

za 7 •  Swingparty met de Bankdirecteuren, ‘t Hessenhuus in

  Achter-Drempt, 21.00 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

 •  Gymnastiekvereniging De Sperwer, clubkampioenschappen 

in de Hessenhal Hoog-Keppel, 14.00-18.30 uur  

vr 13 •  Koffi  emorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en 

Oldenkeppel, Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

 •  Torentheater basisschool de Klimtoren, Dorpshuis Voor-

Drempt, aanvang 19.00 uur

za 14 •  Jeugdvereniging Drempt, bingo in twee leeftijdsgroepen,

   ’t Hessenhuus in Achter-Drempt, aanvang resp. 18.30 uur en 

20.00 uur
 •  Muziekvereniging Hummelo en Keppel, voorjaarsconcert in 

het Dorpshuis Voor-Drempt, aanvang 19.30 uur

za 14 en zo 15 
 •  Open tuindagen met bloeiende tapijten van stinzenplanten, 

De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 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 

Samenstelling: Geert Migchels
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Activiteitenkalender Drempt,
Hummelo en Keppel t/m juni 2018 

Aanvullingen en wijzigingen kunnen worden doorgegeven via het e-mailadres watisertedoenindhk@gmail.com. Voor het 
juninummer van De Hessencombinatie kan dit tot uiterlijk 7 mei 2018

maart 2018
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 •  Snoeihout en takken wegbrengen voor het paasvuur, 

terrein Laarstraat in Hummelo, 9.00-16.00 uur

 •  Kinderkledingbeurs (voorjaars- en zomerkleding), 

Dorpshuis, Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

 •  Paasbrodenactie Scouting Sweder van Voorst, huis aan huis 

in o.a. de dorpskernen van Hummelo, Drempt en Keppel, 

10.00-13.00 uur

 •  Anders Vieren-viering met muzikale medewerking van koor 

Feeling, H. Willibrordkerk Achter-Drempt, aanvang 19.00 uur

ma 19 •  Algemene ledenvergadering Dorpsraad Hummelo, zaal FF 

naar Steef, aanvang 19.30 uur

wo 21 •  Gemeenteraadsverkiezing en raadgevend referendum over 

de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, 

de vier stemlocaties in DHK zijn geopend van 7.30-21.00 uur

 •  Open avond Vrouwen van Nu, lezing Veilig Verkeer 

Nederland, De Gouden Karper Hummelo, aanvang 19.45 uur

do 22 •  Optreden Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ in 

de Hessenhal Hoog-Keppel, 20.00 uur 

vr 23 •  Straten Quiz georganiseerd door Oranjevereniging 

Hummelo en Oranje, FF naar Steef Hummelo, zaal open 

19.30 uur
za 24 •  Snoeihout en takken wegbrengen voor het paasvuur, 

terrein Laarstraat in Hummelo, 9.00-16.00 uur

 •  Anti-zwerfvuilactie in de kernen en het buitengebied van 

Drempt, Hummelo en Keppel, vanaf 9.00 uur

 •  Club 60+, muzikale middag met een optreden van het 

Regionaal Senioren Blaasorkest Graafschap, Dorpshuis 

Voor-Drempt, 14.00 uur

 •  Sterrit, puzzelrit per auto, vertrek vanaf ’t Hessenhuus 

Achter-Drempt, 18.00 uur

 •  Optreden Björn van der Doelen, optreden in de kerk te 

Hummelo, kerk open 19.45 uur, aanvang 20.30 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

 •  Palmpasenoptocht Hummelo m.m.v. muziekvereniging 

Hummelo en Keppel, vertrek vanaf obs De Woordhof, 10.30 

uur
 •  Palmpasenoptocht Jeugdvereniging Drempt, 14.00 uur 

paasstokken versieren in het Dorpshuis Voor-Drempt, 

vertrek optocht 14.30 uur m.m.v. muziekvereniging 

Hummelo en Keppel. Aansluitend eieren zoeken

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
 •  Kunstwandelroute 2018, van Pasen tot Pinksteren over 

landgoed Enghuizen, offi  ciële opening bij De Gouden Karper, 

14.00 uur
vr 30 •  Kruisweg, H. Willibrordkerk Achter-Drempt, 15.00 uur

 •  Goede Vrijdag, Mattheus Passie door Follow Up uit Doesburg, 

St. Joriskerk Voor-Drempt, 19.30 uur

za 31 •  Snoeihout en takken wegbrengen voor het paasvuur, terrein 

Laarstraat in Hummelo, 9.00-16.00 uur

 •  Stille Zaterdag, paaswake in de Dorpskerk Hoog-Keppel, 

22.00 uur

april 2018
zo 1 •  Paaszondag, H. Willibrordkerk Achter-Drempt, 9.30 uur

 •  Paaszondag, viering in de Dorpskerk Hoog-Keppel, 10.00 uur

 •  Paasvuur in Hummelo georganiseerd door rijvereniging 

Hummelo. Het terrein aan de Laarstraat is open vanaf 19.30 

uur, vuur aansteken om 20.30 uur

zo 1 en ma 2 
 •  Open tuindagen met bloeiende tapijten van stinzenplanten, 

De Warande Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

ma 2 •  IVN-wandeling over landgoed Enghuizen, start parkeerplaats 

De Gouden Karper, Hummelo, 14.00-16.00 uur 

di 3 •  Paasmaaltijd Dameskrans Hummelo, dorpshuis De Ruimte, 

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
 •  Repair Café, huiskamer St. Welzijn, Burg. van Panhuysbrink 

1E, Hoog-Keppel, 9.30-12.00 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

za 7 •  Swingparty met de Bankdirecteuren, ‘t Hessenhuus in

  Achter-Drempt, 21.00 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

 •  Gymnastiekvereniging De Sperwer, clubkampioenschappen 

in de Hessenhal Hoog-Keppel, 14.00-18.30 uur  

vr 13 •  Koffi  emorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en 

Oldenkeppel, Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

 •  Torentheater basisschool de Klimtoren, Dorpshuis Voor-

Drempt, aanvang 19.00 uur

za 14 •  Jeugdvereniging Drempt, bingo in twee leeftijdsgroepen,

   ’t Hessenhuus in Achter-Drempt, aanvang resp. 18.30 uur en 

20.00 uur
 •  Muziekvereniging Hummelo en Keppel, voorjaarsconcert in 

het Dorpshuis Voor-Drempt, aanvang 19.30 uur

za 14 en zo 15 
 •  Open tuindagen met bloeiende tapijten van stinzenplanten, 

De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 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 

Samenstelling: Geert Migchels
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vr 20 •  Schoolvoetbaltoernooi, groepen 5 t/m 8 basisscholen DHK, 

sportpark ’t Doornslag, Achter-Drempt

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 •  Vrouwengroep Drempt, spelletjesavond in de pastoriezaal, 

Voor-Drempt, aanvang 19.30 uur

wo 25 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur

vr 27 •  Viering Koningsdag in Voor-Drempt, Hummelo en Hoog-

Keppel.
 -  In Voor-Drempt, georganiseerd door Oranje Comité Drempt, 

in en rond het Dorpshuis vanaf 10.00 uur  

 -  In Hummelo, georganiseerd door Oranjevereniging 

Hummelo en Oranje, programma met o.a. zeskamp, terrein 

Greff elinkallee, vanaf 11.00 uur

 -  In Hoog-Keppel, in en rond sportcafé De Heerlykheyd, vanaf 

9.30 uur
za 28 •  Concert Zanglust, Sint Joriskerk Voor-Drempt, aanvang 20.00 

uur
zo 29 •  Opening zwemseizoen buitenbad Hessenbad, Hoog-Keppel 

 •  Anders Vieren-viering met muzikale medewerking van het 

Willibrordkoor, H. Willibrordkerk Achter-Drempt, 9.30 uur 

 •  Open tuindag met bloeiende tapijten van stinzenplanten, De 

Warande Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

 •  Kunstmarkt in het kader van de Kunstwandelroute, plein 

Dorpsstraat/Van Heeckerenweg in Hummelo, 11.00-17.00 uur

mei 2018
di 1 •  De Kunstbus, georganiseerd door Stichting Welzijn DH&K, 

rijdt naar Amphion voor het theaterconcert The Africans 

Mamas, aanvang 20.00 uur  

wo 2 •  DOE-avond, maandelijks georganiseerd door Stichting 

Welzijn DH&K, huiskamer gezondheidscentrum Hoog-Keppel, 

20.00 uur
do 3 •  Repair Café, huiskamer St. Welzijn, Burg. van Panhuysbrink 1E, 

Hoog-Keppel, 9.30-12.00 uur

 •  Fietstocht voor 50-plussers, georganiseerd door KBO-PCOB, 

afstand 25-30 km. Start vanaf Burg. van Panhuysbrink Hoog-

Keppel, 13.30 uur

vr 4 •  Dodenherdenking en kranslegging. Bij de oorlogsgraven 

op de begraafplaats in Hummelo, 19.15 uur en bij het 

oorlogsmonument aan de Monumentenweg in Hoog-Keppel, 

20.00 uur
zo 6 •  Open tuindag met bloeiende tapijten van stinzenplanten, De 

Warande Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

wo 9 t/m za 12
 •  14e editie Achterhoekse Wandel4daagse vanuit Doetinchem, 

met op zaterdag de ‘Dag van Keppel’

do 10 •  42e Kunst-, Antiek- en Rommelmarkt HC’03 in Hoog-Keppel, 

9.00-16.00 uur

 •  Onthulling standbeeld Normaal, evenementenplein 

Hummelo
do 10 t/m zo 13 
 •  Kunst4daagse Bronckhorst, ook in diverse galerieën en op 

locaties in DHK, dagelijks van 11.00-17.00 uur

 •  Duo-expositie Cees Roorda en Liesbeth Pieterse, met  boeren 

theecafé, De Witte Hemel in Voor-Drempt, 11.00-17.00 uur

vr 11 •  Campina Open Boerderijdag, IJsboerderij de Steenoven, 

Broekstraat 2, Hummelo, 10.00-16.00 uur

 •  Klootschiettoernooi georganiseerd door Oranjevereniging 

Hummelo en Oranje, start vanuit Greff elinkallee Hummelo, 

19.00 uur. Na afl oop  prijsuitreiking en bevrijdingsbal, zaal FF 

naar Steef, 20.30 uur 

za 12 •  Jaarlijkse bloemenactie zangvereniging Zanglust, huis aan 

huis in alle dorpskernen van Drempt, Hummelo en Keppel, 

vanaf 9.30 uur 

di 15 •  Vrouwen van Nu, theateravond met Shirley Valentine, De 

Gouden Karper Hummelo, 19.45 uur

vr 18 •  Finale van het jaarlijkse bowlingtoermooi voor straat-, buurt- 

en vriendenteams, Dorpshuis Voor-Drempt

za 19 •  Optreden Boh Foi Toch, ‘t Hessenhuus in Achter-Drempt

zo 20 •  Oecumenische pinksterdienst, St. Joriskerk Voor-Drempt, 

koffi  e vanaf 9.30 uur, begin viering 10.00 uur 

ma 21 •  Laatste dag van de Kunstwandelroute 2018 over landgoed 

Enghuizen
wo 23 •  Vrouwengroep Drempt, jaarlijkse autotocht, met bezoek 

aan Elver (voorheen Fatima) in Nieuw-Wehl en golfen bij 

Pitch&Putt in Doetinchem. Vertrek vanaf Dorpshuis Voor-

Drempt, 9.15 uur

 •  Voorinschrijving Avondvierdaagse Hummelo, vanaf 14.15 uur 

in obs De Woordhof en van 18.30-20.30  uur in dorpshuis De 

Ruimte
za 26 •  Jeugdvereniging Drempt, verrassingsactiviteit voor leden, 

start vanuit Dorpshuis Voor-Drempt

 •  Aspergehapje-dag ‘Lekker en Leerzaam’, aspergeboerderij de 

Stokhoven, Rijksweg 37, Voor-Drempt, 10.00-17.00 uur

zo 27 mei t/m za 2 juni

 •  Muziekvereniging Hummelo en Keppel, Anjeractie in 

Hummelo, Keppel, Drempt en Eldrik 

ma 28 mei t/m vr 1 juni

 •  Avondvierdaagse Hummelo met start en fi nish vanaf 

dorpshuis De Ruimte. Afstanden: 2½, 5 en 10 km. Behalve op 

vrijdag starten alle afstanden om 18.45 uur

juni 2018
vr 1 en za 2
 •  Jubileumconcert van het 25-jarige vrouwenkoor Amazing 

met als thema Hartenvrouw, DRU Cultuurfabriek te Ulft, 

aanvang 20.00 uur

za 2 •  KNVB bekerfi nales, Sportpark ’t Doornslag in Achter-Drempt

 •  Muziekvereniging Hummelo en Keppel, deelname aan het 

Bronckhorster muziekfestival te Zelhem 

 •  Pontifi caal 2.0, terrein hoek Kipstraat/Torenallee in Hummelo, 

aanvang 20.30 uur

za 2 en zo 3  
 •  Rondje tuinen & natuur, open tuinweekend in Drempt, 

Hummelo, Keppel en omliggende plaatsen, beide dagen van 

10.00-17.00 uur

wo 6 •  DOE-avond, maandelijks georganiseerd door Stichting 

Welzijn DH&K, huiskamer gezondheidscentrum Hoog-

Keppel, 20.00 uur

do 7 •  Repair Café, huiskamer St. Welzijn, Burg. van Panhuysbrink 

1E, Hoog-Keppel, 9.30-12.00 uur

 •  Vrouwen van Nu, Franse avond met Aldy Ploeger, Zaal FF 

naar Steef Hummelo, 19.45 uur 

 •  Fietstocht voor 50-plussers, georganiseerd door KBO-PCOB, 

afstand 25-30 km. Start vanaf Burg. van Panhuysbrink Hoog-

Keppel, 13.30 uur

vr 8 t/m zo 10 
 •  Concours Hippique Hummelo, georganiseerd door 

rijvereniging Hummelo, terrein Broekstraat 33 te Hummelo

za 9 •  Jeugdtoernooi HC’03, Sportpark ’t Doornslag in Achter-

Drempt
 •  IVN-slootjesactiviteit voor kinderen en (groot)ouders, start 

bij de IVN-vlag nabij Kruisbergseweg 181, Doetinchem, 

14.00-16.00 uur

zo 10 •  Keppelrun, doorstart van de 11e editie, hardloopevenement 

in en rond Hoog-Keppel, vanaf 10.30 uur

za 16 •  Jeugdtoernooi HC’03, Sportpark ’t Doornslag in Achter-

Drempt
zo 24 •  Muziekvereniging Hummelo en Keppel, openluchtconcert 

in Hummelo, locatie wordt nog bekendgemaakt, aanvang 

14.30 uur
za 30 •  Jeugdvereniging Drempt, Tienkamp vanuit ‘t Hessenhuus in 

Achter-Drempt, 13.30-16.00 uur 
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vr 20 •  Schoolvoetbaltoernooi, groepen 5 t/m 8 basisscholen DHK, 

sportpark ’t Doornslag, Achter-Drempt

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 •  Vrouwengroep Drempt, spelletjesavond in de pastoriezaal, 

Voor-Drempt, aanvang 19.30 uur

wo 25 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur

vr 27 •  Viering Koningsdag in Voor-Drempt, Hummelo en Hoog-

Keppel.
 -  In Voor-Drempt, georganiseerd door Oranje Comité Drempt, 

in en rond het Dorpshuis vanaf 10.00 uur  

 -  In Hummelo, georganiseerd door Oranjevereniging 

Hummelo en Oranje, programma met o.a. zeskamp, terrein 

Greff elinkallee, vanaf 11.00 uur

 -  In Hoog-Keppel, in en rond sportcafé De Heerlykheyd, vanaf 

9.30 uur
za 28 •  Concert Zanglust, Sint Joriskerk Voor-Drempt, aanvang 20.00 

uur
zo 29 •  Opening zwemseizoen buitenbad Hessenbad, Hoog-Keppel 

 •  Anders Vieren-viering met muzikale medewerking van het 

Willibrordkoor, H. Willibrordkerk Achter-Drempt, 9.30 uur 

 •  Open tuindag met bloeiende tapijten van stinzenplanten, De 

Warande Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

 •  Kunstmarkt in het kader van de Kunstwandelroute, plein 

Dorpsstraat/Van Heeckerenweg in Hummelo, 11.00-17.00 uur

mei 2018
di 1 •  De Kunstbus, georganiseerd door Stichting Welzijn DH&K, 

rijdt naar Amphion voor het theaterconcert The Africans 

Mamas, aanvang 20.00 uur  

wo 2 •  DOE-avond, maandelijks georganiseerd door Stichting 

Welzijn DH&K, huiskamer gezondheidscentrum Hoog-Keppel, 

20.00 uur
do 3 •  Repair Café, huiskamer St. Welzijn, Burg. van Panhuysbrink 1E, 

Hoog-Keppel, 9.30-12.00 uur

 •  Fietstocht voor 50-plussers, georganiseerd door KBO-PCOB, 

afstand 25-30 km. Start vanaf Burg. van Panhuysbrink Hoog-

Keppel, 13.30 uur

vr 4 •  Dodenherdenking en kranslegging. Bij de oorlogsgraven 

op de begraafplaats in Hummelo, 19.15 uur en bij het 

oorlogsmonument aan de Monumentenweg in Hoog-Keppel, 

20.00 uur
zo 6 •  Open tuindag met bloeiende tapijten van stinzenplanten, De 

Warande Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

wo 9 t/m za 12
 •  14e editie Achterhoekse Wandel4daagse vanuit Doetinchem, 

met op zaterdag de ‘Dag van Keppel’

do 10 •  42e Kunst-, Antiek- en Rommelmarkt HC’03 in Hoog-Keppel, 

9.00-16.00 uur

 •  Onthulling standbeeld Normaal, evenementenplein 

Hummelo
do 10 t/m zo 13 
 •  Kunst4daagse Bronckhorst, ook in diverse galerieën en op 

locaties in DHK, dagelijks van 11.00-17.00 uur

 •  Duo-expositie Cees Roorda en Liesbeth Pieterse, met  boeren 

theecafé, De Witte Hemel in Voor-Drempt, 11.00-17.00 uur

vr 11 •  Campina Open Boerderijdag, IJsboerderij de Steenoven, 

Broekstraat 2, Hummelo, 10.00-16.00 uur

 •  Klootschiettoernooi georganiseerd door Oranjevereniging 

Hummelo en Oranje, start vanuit Greff elinkallee Hummelo, 

19.00 uur. Na afl oop  prijsuitreiking en bevrijdingsbal, zaal FF 

naar Steef, 20.30 uur 

za 12 •  Jaarlijkse bloemenactie zangvereniging Zanglust, huis aan 

huis in alle dorpskernen van Drempt, Hummelo en Keppel, 

vanaf 9.30 uur 

di 15 •  Vrouwen van Nu, theateravond met Shirley Valentine, De 

Gouden Karper Hummelo, 19.45 uur

vr 18 •  Finale van het jaarlijkse bowlingtoermooi voor straat-, buurt- 

en vriendenteams, Dorpshuis Voor-Drempt

za 19 •  Optreden Boh Foi Toch, ‘t Hessenhuus in Achter-Drempt

zo 20 •  Oecumenische pinksterdienst, St. Joriskerk Voor-Drempt, 

koffi  e vanaf 9.30 uur, begin viering 10.00 uur 

ma 21 •  Laatste dag van de Kunstwandelroute 2018 over landgoed 

Enghuizen
wo 23 •  Vrouwengroep Drempt, jaarlijkse autotocht, met bezoek 

aan Elver (voorheen Fatima) in Nieuw-Wehl en golfen bij 

Pitch&Putt in Doetinchem. Vertrek vanaf Dorpshuis Voor-

Drempt, 9.15 uur

 •  Voorinschrijving Avondvierdaagse Hummelo, vanaf 14.15 uur 

in obs De Woordhof en van 18.30-20.30  uur in dorpshuis De 

Ruimte
za 26 •  Jeugdvereniging Drempt, verrassingsactiviteit voor leden, 

start vanuit Dorpshuis Voor-Drempt

 •  Aspergehapje-dag ‘Lekker en Leerzaam’, aspergeboerderij de 

Stokhoven, Rijksweg 37, Voor-Drempt, 10.00-17.00 uur

zo 27 mei t/m za 2 juni

 •  Muziekvereniging Hummelo en Keppel, Anjeractie in 

Hummelo, Keppel, Drempt en Eldrik 

ma 28 mei t/m vr 1 juni

 •  Avondvierdaagse Hummelo met start en fi nish vanaf 

dorpshuis De Ruimte. Afstanden: 2½, 5 en 10 km. Behalve op 

vrijdag starten alle afstanden om 18.45 uur

juni 2018
vr 1 en za 2
 •  Jubileumconcert van het 25-jarige vrouwenkoor Amazing 

met als thema Hartenvrouw, DRU Cultuurfabriek te Ulft, 

aanvang 20.00 uur

za 2 •  KNVB bekerfi nales, Sportpark ’t Doornslag in Achter-Drempt

 •  Muziekvereniging Hummelo en Keppel, deelname aan het 

Bronckhorster muziekfestival te Zelhem 

 •  Pontifi caal 2.0, terrein hoek Kipstraat/Torenallee in Hummelo, 

aanvang 20.30 uur

za 2 en zo 3  
 •  Rondje tuinen & natuur, open tuinweekend in Drempt, 

Hummelo, Keppel en omliggende plaatsen, beide dagen van 

10.00-17.00 uur

wo 6 •  DOE-avond, maandelijks georganiseerd door Stichting 

Welzijn DH&K, huiskamer gezondheidscentrum Hoog-

Keppel, 20.00 uur

do 7 •  Repair Café, huiskamer St. Welzijn, Burg. van Panhuysbrink 

1E, Hoog-Keppel, 9.30-12.00 uur

 •  Vrouwen van Nu, Franse avond met Aldy Ploeger, Zaal FF 

naar Steef Hummelo, 19.45 uur 

 •  Fietstocht voor 50-plussers, georganiseerd door KBO-PCOB, 

afstand 25-30 km. Start vanaf Burg. van Panhuysbrink Hoog-

Keppel, 13.30 uur

vr 8 t/m zo 10 
 •  Concours Hippique Hummelo, georganiseerd door 

rijvereniging Hummelo, terrein Broekstraat 33 te Hummelo

za 9 •  Jeugdtoernooi HC’03, Sportpark ’t Doornslag in Achter-

Drempt
 •  IVN-slootjesactiviteit voor kinderen en (groot)ouders, start 

bij de IVN-vlag nabij Kruisbergseweg 181, Doetinchem, 

14.00-16.00 uur

zo 10 •  Keppelrun, doorstart van de 11e editie, hardloopevenement 

in en rond Hoog-Keppel, vanaf 10.30 uur

za 16 •  Jeugdtoernooi HC’03, Sportpark ’t Doornslag in Achter-

Drempt
zo 24 •  Muziekvereniging Hummelo en Keppel, openluchtconcert 

in Hummelo, locatie wordt nog bekendgemaakt, aanvang 

14.30 uur
za 30 •  Jeugdvereniging Drempt, Tienkamp vanuit ‘t Hessenhuus in 

Achter-Drempt, 13.30-16.00 uur 
Broekstraat 1a – 6999 DE Hummelo 
Tel: 0314-38 18 42 –  info@pelgrom.nl www.pelgrom.nl 

PELGROM, uw land- en 
tuinbouwspecialist 
voor verkoop, onderhoud en reparatie...
we zijn o.a. 
dealer van:

B.V.
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DremptDICHTERIJ
DAN U DENKT!

Apeldoorn
± 30 min

Arnhem
± 20 min

Doetinchem
± 10 min

Zutphen
± 20 min
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