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E: info@garageberns.com

Universeel en onafhankelijk

·   APK-keuringsstation
·   24/7 Mobiliteitsservice
·  Inkoop, verkoop en lease
·  Reparatie en onderhoud
·   Schadeherstel
·  Airco- en bandenservice
·   Automaatolie spoelen

Voor duurzaam rijden!

Garage

Fijne feestedagen en een gezond 
en duurzaam  2019
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Renovatie 
Timmerwerken

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

• gratis    • sparen voor extra korting    •eenvoudig verzilveren    •exclusief voordeel
 • aanbiedingen op maat    • altijd inzicht in je saldo    •en nog veel meer privileges
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InhoudVan de 
redactie 
Hoe kijkt u terug op 2018? Waarschijnlijk een vraag die velen 

tegen het einde van het jaar bezighoudt. Als u dit leest, 

maakt Vader Tijd met zijn zeis aanstalten om de afgelopen 

365 dagen toe te voegen aan de bekende jaartallenreeks. Tja, 

Vadertje Tijd. In de oudheid was hij gekoppeld aan Moeder 

Natuur. En het lijkt erop dat vooral Moeder het afgelopen 

jaar behoorlijk uitpakte. Zij verraste voor ‘t eerst sinds jaren 

met een korte winterperiode waarin de schaatsen zelfs heel 

even uit het vet konden. Toen haalde zij in het voorjaar een 

verwoestende storm uit de kast die een groot aantal bomen 

uit onze tuinen en bossen richting de open haard blies. 

Daarna een traktatie uit haar keuken met een zomer in 

Sahara-uitvoering, gevolgd door een najaar waarin we tot 

diep in november in T-shirt in de zon op ons eigen terras 

konden zitten. De inspanningen van Moeder Natuur zullen 

ons allemaal nog wel even heugen.

Als Vader Tijd eind dit jaar opduikt, denkt u mogelijk terug 

aan het lief en leed dat u overkwam. Ook de redactie 

heeft dat moment beleefd. Naast de hoogtepunten aan 

de redactietafel was er ook sprake van leed bij onze 

vrijwilligers: twee gewaardeerde correspondenten werden 

getro� en door zeer ernstige gezondheidsproblemen. 

Desondanks is het gelukt om ook in 2018 vier edities uit 

te brengen die er mogen zijn. In dit decembernummer 

aandacht voor de veerkracht van de inwoners in onze kleine 

dorpsgemeenschappen. De veerkracht van dorpelingen 

die zich al dan niet in verenigingsverband inspannen om 

onze voorzieningen waar mogelijk op peil te houden. 

De veerkracht van de bedrijven en organisaties die De 

Hessencombinatie een warm hart toedragen en er mede 

voor zorgt dat ons magazine gelezen wordt en blijft.

Voor allen die het afgelopen jaar meewerkten aan een 

interview: hartelijk dank daarvoor. En natuurlijk ook dank aan 

de vrijwilligers die zorgden voor de mooie teksten en fraaie 

beelden bij de verhalen. 

Wij wensen u � jne feestdagen en een goed nieuw jaar toe!   
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Nieuwbouw   Verbouw   Onderhoud   Renovatie/Restauratie

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

AUTOBEDRIJF PELGROM
Broekstraat 5a, 6999 DE Hummelo  |  Telefoon 0314 - 381651  |  E-mail: info@garagepelgrom.nl

www.garagepelgrom.nl

✔ Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
✔ Reparaties en onderhoud van alle merken
✔ Schadereparaties
✔ APK II-keurstation
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De Hessencombinatie is een uitgave van 
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KEPPELSEWEG 51 | 7001 CE DOETINCHEM | TELEFOON 0314 - 393918 | E-MAIL: INFO@BLOEMBINDER.NL | WWW.BLOEMBINDER.NL

BLOEMBINDER

BERT

| Bloemwerk

| Workshops

| Rouw- en trouwbloemwerk

| Potterie o.a. Dutz en Michiel Drijver

| Kaarsen van Esther & Erik

| Bestellen via eigen website mogelijk

|	 Euroflorist	lid
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Column Mart de Kruif
Voorzitter HC‘03

Als voorzitter van HC ’03 heb je geen fulltimebaan, hoewel je er wel lekker druk mee kunt 
zijn. Dus doe ik er maar wat naast. Eén van die dingen is het organiseren van de Invictus 
Games. Dat zijn spelen voor militairen die in of door de dienst gewond zijn geraakt, zowel 
fysiek als mentaal. Het was een idee van His Royal Highness The Duke of Sussex, beter 
bekend als Prins Harry. De eerste keer werden deze spelen georganiseerd in London in 2014, 
door vrijwel hetzelfde team dat de Olympische Spelen had georganiseerd. Daarna zijn ze 
gehouden in Orlando (VS), Toronto (Canada) en recent in Sydney (Australië).

In 2020 komen de Invictus Games naar Den Haag en staan vooral in het teken van de 
festiviteiten die worden georganiseerd om 75 jaar bevrijding in Nederland te herdenken. 
Omdat ik een rol speel bij de organisatie, moesten we naar Sydney als laatste kans om de 
kunst af te kijken voordat wij zelf aan de beurt zijn. Omdat alles geld kost en dat per defi nitie 
schaars is, gingen we met ons team achterin een vliegtuig twee keer 10 uur vliegen naar 
Sydney. Met de jetlag in het lichaam direct begonnen met werken, met als hoogtepunt op 
de eerste dag de openingsceremonie op en rond het Sydney Opera House. Er zijn slechtere 
plekken, zelfs als de ceremonie bijna twee uur moet worden uitgesteld vanwege noodweer. 

Maar de echte geest van de Invictus Games trof mij pas de volgende dagen. Het is geen 
sportwedstrijd, maar sport is slechts een middel om mensen die in een groot gat zijn 
gedonderd de kans te geven eruit te klimmen, zij aan zij met hun geliefden. Het zijn bijna 
allemaal mensen die nadat ze gewond zijn geraakt, uiteindelijk hebben besloten hun leven 
weer in eigen hand te nemen. Niet langer stilstaan bij beperkingen, onmogelijkheden of 
tegenslagen, maar het leven inrichten naar kansen, kracht en mogelijkheden. Deze hele 
spelen zijn eigenlijk een niet afl atende demonstratie van de (bijna) oneindige kracht van de 
mens, dat alles geholpen door duizenden vrijwilligers.

De moraal van het verhaal? Ook wij bij HC ’03 bepalen voor een groot deel ons eigen lot. We 
mogen ons niet laten leiden door krimp, vergrijzing, bureaucratische bonden of het gebrek 
aan steun vanuit de overheid. We moeten het zelf doen. Faciliteiten overeind houden, de 
gemeente laten investeren in huizen voor jonge families, ’t Doornslag duurzaam maken en 
veel activiteiten organiseren. Want anderen gaan het niet voor ons doen.

Ook wij bij
HC ’03 bepalen 
voor een
groot deel ons 
eigen lot.

Foto: Wim van Hof

Zelf doen

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

Controle van verlichting,
banden, remmen, versnelling,
spaken en wielen en ketting.

En uw fi ets wordt geheel
gepoetst en gesmeerd voor

€ 56,00*
Atb, Race & Hybride

€ 69,50*
*exclusief onderdelen

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

Uw � ets in Topconditie voor de winter!

Stationsstraat 20  7021 CK Zelhem
T. 0314 - 62 13 79    info@fi etshuis-jansen.nl

www.fi etshuis-jansen.nl

m o n d z o r g  s t e e n d e r e n
Tandartsen Agterberg

Kerkhofweg 21
7221 AE Steenderen

T: 0575-452076
W: www.mondzorgsteenderen.nl

Behandeling volgens afspraak

mondzorg steenderen, bij u in de buurt!
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alles in de originele staat terugge-
bracht zoals de knechtenkamer op 
deel. Die werd in ere hersteld en 
doet nu dienst als logeerkamer. Het 
eindresultaat van de restauratie was 
te zien tijdens de Open Monumen-
tendagen die door veel belangstellenden werden be-
zocht. Toen kon het publiek ook de eerste plannen al 
zien voor een energietuin. ‘We gaan voor duurzaam. 
Op de plek van de loods komen volgend jaar zonne-
panelen op een oppervlakte van zo’n 10 x 10 meter. 
Zodra de schuur achter de monumentale schuur is op-
geknapt met zwarte rabatdelen en dakpannen – dan 
past ie beter bij de boerderij en de oude schuur - wordt 
de loods achterop het erf afgebroken en kunnen we 
beginnen aan de energietuin. Als je hier de voordeur 
en de deeldeur openzet, heb je een geweldige doorkijk 
op de Hessenweg. Vroeger kon je zo het kasteel zien 
waartoe onze boerderij behoort. Die zichtlijn willen we 
graag handhaven en doortrekken naar de energietuin. 
De zonnepanelen worden omringd door een haag maar 
aan de voor- en de achterkant maken we een opening 
zodat je als het ware zo op de Hessenweg kunt kijken.’ 
Hoe De Goedenberg straks precies in energie wordt 
voorzien, is nog niet helemaal duidelijk, vertelt Han. 
‘We willen graag een combinatie van wind- en zonne-

energie om optimaal gebruik te maken van het weer. 
Dus een kleine windmolen erbij zou ook een mogelijk-
heid zijn. We gaan in ieder geval voor de meest duur-
zame oplossing.’ 

Uilenkasten
Met het afbreken van de loods krijgt ook de uilenkast 
een andere plek. ‘Toen we hier kwamen wonen twee 
jaar geleden zagen we een uil op de deel vliegen. De 

lokale vogelgroep vertel-
de ons dat kerkuilen hier 
vaker voorkomen. Daar-
om hebben we een uilen-
kast laten plaatsen in de 
loods. Die kast gaat bin-
nenkort weer terug naar 
de deel. Die uil hoort hier 
gewoon en dat willen we 
graag in stand houden’, 

verklaart Han. Het luikje van de hooizolder blijft na de 
terugplaatsing van de uilenkast daarom open staan om 
de kerkuil altijd een warm onthaal te geven. Ook in de 
oude perenboom naast de boerderij hangt een uilen-
kast. ‘Die is voor steenuilen. Ook die komen hier voor. 
Het is afwachten of er daadwerkelijk een komt, maar de 
mogelijkheid is er in ieder geval.’ 

Han en Saskia van der Lans zochten een locatie om te wonen en te werken 
dicht bij de natuur. Twee jaar geleden streken ze neer op De Goedenberg 
aan de Hessenweg en gaven de monumentale boerderij haar authentieke 
uitstraling terug. De oude schuur en de deel werden een showroom voor 
hun zelf gerestaureerde kroonluchters.

Op de recent gerestaureerde deel van de monumentale 
boerderij komen de grote kroonluchters uitstekend tot 
hun recht. Door het zwartgeverfde dakbeschot krijgt de 
enorme ruimte een stoere uitstraling. ‘Hier hangen de 
Hollandse kroonluchters. Die staan altijd mooi in een 
klassiek huis maar ook in een kantoorruimte. We heb-
ben exemplaren van messing, brons, chroom en nik-
kel. Die laatste passen goed in een modern interieur 
of in een woonkeuken. Welk model je ook koopt, een 

kroonluchter brengt gezelligheid in huis’, legt Han van 
der Lans uit. Alle oude en antieke kroonluchters die de 
schuur en de deel sieren zijn door Han en Saskia zelf 
gerestaureerd. Het resultaat van vele uren noeste ar-

beid. Een ruime kamer in het woonhuis hebben ze tot 
hun werkruimte gemaakt. In deze lichte kamer, geverfd 
in oudgele tinten, en met een Italiaanse kroonluchter 
aan het plafond – ‘Italiaanse kroonluchters zijn wat 
frivoler, vaak met kleur en goud’- werkt het echtpaar 
dagelijks aan de restauratie van lampen. ‘Soms kopen 
we lampen om uitsluitend de onderdelen te gebruiken 
maar meestal kopen we ze om zelf op te knappen. We 
zijn erg kritisch. Alles moet kloppen’, zegt Saskia terwijl 
ze de inhoud van de kasten in hun werkkamer laat zien. 
Tientallen bakjes met oude schroeven, draden, snoe-
ren, kettingen, fittingen, kaarshulzen, schalen en kris-
tallen liggen gesorteerd. Klaar voor gebruik. Han: ‘We 
hangen de kroonluchter waaraan we werken aan een 
kledingrek en kunnen er zo rondom goed bij. Meestal 
vervangen we alle fittingen en snoeren zodat de lamp 
weer heel lang mee kan. Soms zijn we drie dagen bezig 
met één lamp. Een andere keer kunnen we er een paar 
in een dag restaureren.’

Energietuin 
Niet alleen in hun werk speelt authenticiteit een belang-
rijke rol – ‘we houden niet van replica kroonluchters’- 
maar ook bij de verbouwing van De Goedenberg werd 

advertorial advertorial

Van der Lans Antiek:
‘Een kroonluchter brengt 
gezelligheid in huis’

Wist u dat Schildersbedrijf de Kastert uit Hummelo De Goedenberg 
van binnen en buiten heeft geschilderd in monumentale kleuren en 
daarvoor genomineerd is voor de Nationale Schildersvakprijs 2018?

Lees ook deel 3  In het maartnummer leest u meer over onze kroonluchters en De Goedenberg.

Bezoektijden
Op vrijdag en zaterdag van 10.00 
uur tot 16.00 uur, op zondag van 
12.00 - 16.00 uur, en op afspraak.

Informatie en bestellen
Heeft u geen tijd om onze showroom te bezoeken? Alle lampen staan op onze 
website en zijn online te bestellen. U kunt ons ook bellen of mailen voor advies 
en meer informatie. We zijn alle werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 
uur tot 21.00 uur op 06-139 537 90. 

Van der Lans Antiek 

Hessenweg 9
6999 BH Hummelo
T: 06-139 537 90
E: info@lansantiek.com
I: www.lansantiek.com
 `
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advertorial advertorial

Van der Lans Antiek:
‘Een kroonluchter brengt 
gezelligheid in huis’

Wist u dat Schildersbedrijf de Kastert uit Hummelo De Goedenberg 
van binnen en buiten heeft geschilderd in monumentale kleuren en 
daarvoor genomineerd is voor de Nationale Schildersvakprijs 2018?

Lees ook deel 3  In het maartnummer leest u meer over onze kroonluchters en De Goedenberg.

Bezoektijden
Op vrijdag en zaterdag van 10.00 
uur tot 16.00 uur, op zondag van 
12.00 - 16.00 uur, en op afspraak.

Informatie en bestellen
Heeft u geen tijd om onze showroom te bezoeken? Alle lampen staan op onze 
website en zijn online te bestellen. U kunt ons ook bellen of mailen voor advies 
en meer informatie. We zijn alle werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 
uur tot 21.00 uur op 06-139 537 90. 

Van der Lans Antiek 

Hessenweg 9
6999 BH Hummelo
T: 06-139 537 90
E: info@lansantiek.com
I: www.lansantiek.com
 `
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21 maart 1945:
een rampdag voor 
Laag-Keppel

Tekst: Karl Lusink
Afbeeldingen: collectie Karl Lusink/ARGA

Woensdag 21 maart was een prachtige voorjaarsdag in 1945 en het begin van de lente. 
Voor Laag-Keppel werd deze dag echter een rampdag. Een Amerikaanse tweemotorige 
B-26 ‘Marauder’ bommenwerper zonder bemanningsleden aan boord vloog tegen een 
blok van vier woningen aan in de Dorpsstraat. Vier inwoners van Laag-Keppel vonden 
de dood op deze mooie lentedag in 1945. Karl Lusink, voorzitter van de Stichting ARGA 
(Aircraft Research Group Achterhoek), heeft de vlucht van deze bommenwerper van begin 
tot eind gereconstrueerd. Met behulp van Amerikaanse documenten en vluchtrapporten, 
politierapporten, ooggetuigen en met informatie van twee bemanningsleden heeft hij voor 
ons het volgende verhaal op papier gezet.

Clastres A-71
In de vroege morgen van 21 maart 1945 is het al een drukte 
van belang op de vliegbasis Clastres A-71 in Noord-Frankrijk. 
De B-26 ‘Marauders’ worden volgetankt, van munitie voor-
zien en de bommen worden in de bommenruimen gehan-
gen. Clastres was de thuisbasis van de 387ste Bomb Group 
van de Amerikaanse 9e Luchtmacht. De 9e Amerikaanse 
Luchtmacht vloog in Noord-West Europa samen met de En-
gelse 2e Tactische Luchtmacht bombardementsvluchten ter 
ondersteuning van het geallieerde grondoffensief. Doelen 
waren onder andere bruggen, verkeersknooppunten, spoor-
wegknooppunten, troepenconcentraties, communicatiecen-
tra en geschutsopstellingen. Het eerste doel voor vandaag is 
een communicatiecentrum van de Duitsers in Coesfeld. Even 
voor half negen in de morgen stijgen 33 toestellen van de 
387ste Bomb Group op voor de aanval. Een van de toestel-
len draagt het serienummer 44-68103 en behoort tot het 
558ste Bomb Squadron. De gezagvoerder is de twintigjarige 
1ste luitenant George Fallon, bezig aan zijn vierenvijftigste 
missie. De eenheid bereikt zonder incidenten het gebied bij 
Coesfeld, maar dan breekt de hel los. Het Duitse afweerge-
schut komt in actie en van de 33 toestellen keren er maar 
liefst 23 terug met schade. Het toestel van George Fallon 
wordt tijdens de aanvliegroute naar het doel in een motor 
getroffen door het afweergeschut.

De motor valt gelijk uit en luitenant Fallon laat de bommen 
vallen (7 km ten zuiden van Ahaus) om het toestel lichter te 

maken en zet koers naar bevrijd gebied ten westen van de 
Rijn. Als ook de tweede motor het dreigt te begeven door 
oververhitting en het toestel snel hoogte verliest, geeft 
luitenant Fallon het bevel om te springen. Sergeant Sam 
Jepsen jr, de staartschutter, verlaat als eerste het toestel op 
6.000 voet (bijna twee km). Daarna volgen de radiotechnicus 
sergeant Joseph Blaumer en sergeant John Stankiewicz, de 
rugkoepelschutter. John Stankiewicz wordt in de omgeving 
van Ruurlo (Veldhoek) opgevangen door de ondergrondse 
en via Zelhem naar Doetinchem gebracht. Hij slaapt een 
nacht in een huis aan de rand van Doetinchem en op 22 
maart wordt hij door een koerierster naar Harm Wierenga 
gebracht. De familie Wierenga woonde op de woonboot 
‘Dina’ op de Oude IJssel bij kasteel De Kemnade. Daar blijft 
Stankiewicz tot 1 april 1945, dan wordt hij bevrijd door sol-
daten van het 8ste Canadian Reconnaissance Regiment. Op 
5 april legt hij een uitvoerige verklaring af bij de geallieerde 
inlichtingendienst IS 9. 
Jepsen en Blaumer hebben minder geluk. Zij worden 
onmiddellijk krijgsgevangen genomen door de Duitsers en 
komen nog in een krijgsgevangenenkamp terecht. Via Dulag 
Luft, het ondervragingscentrum van de Luftwaffe komen 
ze uiteindelijk terecht in Stalag Luft I, bij Barth in Noord-
Duitsland.

Martin B-26 ‘Marauder’ bommenwerper

1ste Luitenant George Fallon

Van links naar rechts: 
John Stankiewicz, Joseph M. Blaumer en Joseph Amos jr.
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Hummelo
Ondertussen verliest het toestel steeds meer hoogte en als 
boven Hummelo ook de tweede motor het begeeft, beslui-
ten ook de drie laatste bemanningsleden om te springen. 
George Fallon, de piloot, komt iets ten noorden van de krui-
sing Spalderkampseweg/Van Heeckerenweg aan de grond. 
George Skinner, de co-piloot, en Joseph Amos jr, de bom-
menrichter, komen neer achter boerderij De Drieslag, in de 
‘Slink’. Alle drie worden ze snel gepakt door de Duitsers en 
overgebracht naar het huis van Eggink aan de Dorpsstraat in 
Hummelo (tegenover huidige garage Bergsma).
Van daaruit worden ze via Enschede overgebracht naar 
Dulag Luft, het ondervragingscentrum van de Luftwaffe en 
ook zij komen terecht in het krijgsgevangenenkamp Stalag 
Luft 1 bij Barth. Daar zitten de vijf bemanningsleden van de 

Marauder gevangen van 4 april 1945 tot aan de bevrijding 
door de Russen op 1 mei 1945. Allen keren later behouden 
terug naar de VS.

Laag-Keppel
Het toestel vliegt langzaam verder, maakt een grote draai 
boven Hoog-Keppel en komt in glijvlucht neer tegen de 
achterkant van een blok van vier woningen aan de Dorps-
traat in Laag-Keppel. De gevolgen zijn rampzalig; bij de 
crash en de daarna ontstane brand worden drie woningen 
in de as gelegd en komen vier bewoners van de huizen om 
het leven. De brandweer uit Doetinchem blust de brand.
In de woningen vinden vier mensen de dood: Grada 
Maandag-Bruil, 33 jaar, en haar 15 maanden oude zoontje 
Derk-Jan, het echtpaar Willem Pieter Broeder, 67 jaar, en 
Frederika Broeder-Adama, 62 jaar. Ze worden allen in Hoog-
Keppel begraven.
En zo wordt het begin van de lente in 1945 voor de kleine 
dorpsgemeenschap in Laag-Keppel een rampdag. In een 
klap verliezen vier bewoners het leven bij de crash van deze 
Amerikaanse bommenwerper.

Bemanning
De bemanning van B-26G 44-68103 387ste Bomb Group 
558 Bomb Squadron, bestond uit:
1ste Luitenant George B. Fallon, piloot/gezagvoerder
2e Luitenant George V. Skinner, co-piloot
T/Sergeant Joseph M. Blaumer, radiotechnicus
Sergeant Joseph Amos jr., bommenrichter
Sergeant John Stankiewicz, boordwerktuigkundige/schutter
Sergeant Samuel B. Jepson jr., staartschutter

33 toestellen van de 387ste Bomb Group namen deel aan de 
aanval op Coesfeld, 28 ervan bombardeerden het doel vanaf 
ruim 11.000 voet en wierpen 112 bommen af.

Dorpsstraat 20-26, de vier op 21 maart 1945 getroffen huizen in Laag-Keppel (2018)

Grada Maandag en haar zoontje Derk-Jan

De rampplek in 1985

Loenhorsterweg 7E - 6999 DT Hummelo
T: 06- 22 21 78 13

E: info@bohyl.nl     I: www.bohyl.nl

Trimsalon

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

zonder narcose en pijnloos 
tandsteenverwijderen

Voor

Na

www.flyboardgelderland.nl / 06-222 79 345
VLAKBIJ ARNHEM!VLAKBIJ ARNHEM!

Flyboarden vanaf € 49,- p.p.
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De uilen van 
Hummelo en Keppel

Tekst: Frans Stam en Hans Jansen
Foto’s: Lex Modderkolk

Hummelo en Keppel ligt binnen het werkgebied van de historische vereniging Stad en Ambt 
Doesborgh. De vogelwerkgroep van deze vereniging doet al meer dan 40 jaar onderzoek naar 
de vogelstand. Bijzondere aandacht krijgen de roofvogels en uilen. Hummelo en Keppel speelt 
een hoofdrol als het om de uilen gaat want zowel de kerkuil, steenuil, bosuil als de ransuil 
broeden in dit gebied. Alle foto’s zijn gemaakt in Drempt, Hummelo, Keppel. 

De kerkuil, steenuil en bosuil zijn holenbroeders. Ze bouwen 
geen nest maar zoeken een geschikte broedholte. Zonder zo’n 
geschikte holte komen ze niet tot broeden. Omdat het oude 
boerenland met zijn knotbomen, hooizolders, kippenhokken 
en andere bijgebouwen verdween ging het heel slecht met 
vooral de kerkuil. Op initiatief van Onno de Bruijn en Dick 
Langwerden zijn de eerste nestkasten in Hummelo en Keppel 
geplaatst.
Dick Langwerden is leraar aan het Metzo College te Doetin-
chem en kende dus boerenzonen waar hij een nestkast kon 
ophangen. Wij, de leden van de vogelwerkgroep, hebben het 

stokje overgenomen. Inmiddels hangen er in Hummelo en 
Keppel 150 nestkasten voor uilen en roofvogels. Dit was alleen 
mogelijk dankzij de bewoners aan de rand van een dorp of 
in het buitengebied die toestemming gaven om een kast te 
plaatsen. Bovendien vonden zij het plezierig als we de kasten 
jaarlijks controleerden.

De kerkuil
De meest geheimzinnige onder de uilen is de kerkuil. Hij is 
heel stil en vliegt pas uit als het donker is. We zien van hem 
alleen een witte schim tegen de heldere hemel van de nacht 

wanneer hij op muizenjacht gaat. Onze eerste kerkuil kwam 
tot broeden in boerderij ‘Holtin’ aan de Tolstraat, toen be-
woond door de familie Van Vliet. Nu is de boerderij eigendom 
van de familie Bredenbeek die er een B&B heeft. Deze eerste 
uil haalde de voorpagina van de krant. Daarna is het aantal 
broedparen van de kerkuil mede dankzij onze nestkasten ge-
staag toegenomen. In het goede muizenjaar 2016 hadden we 
in ons hele werkgebied 26 broedparen waarvan 12 in Hum-
melo en Keppel. De kerkuil houdt van ‘open’ land, liefst een 
ruige paarden- of schapenwei omzoomd door hagen zoals bij 
de familie Galesloot op ‘Groote Slag’ aan de Korte Broekstraat 
of Markvoort op ‘Berkenhof’ aan de Sliekstraat. Door het rin-
gen van onze uilen weten we steeds meer van deze vogels. Zo 
ringden we in 2014 moeder kerkuil met zeven uilskuikens bij 
de familie Hagen aan de Zelhemseweg, de uil kreeg nummer 
5.325.641. Later kregen we via Henk Rijnders het bericht dat er 
bij mevrouw Els Slothouwer op ‘Runsvoort’ aan de Zelhemse-
weg ook uilen zaten. Mevrouw Slothouwer woont ongeveer 
op 400 meter bij de familie Hagen vandaan. Wie schetst onze 
verbazing toen we hier hetzelfde vrouwtje aantroffen, nu bij 
zes kuikens. De mannetjesuil moest veel werk verrichten om 
voldoende muizen te vangen voor zijn vrouw en 13 jongen. 
Dan te bedenken dat uilskuikens die op uitvliegen staan vier 
veldmuizen per dag nodig hebben. De man kon zijn werk 
goed aan, er waren muizen genoeg.
Het jaar 2014 was een topjaar voor de muizen, hele weilanden 
in Friesland waren kaal gevreten en ondermijnd door mui-
zenholletjes. Veldmuizen kunnen zich in een razend tempo 
vermenigvuldigen. Van maart tot oktober om de 20 dagen 
acht jongen die al twee weken na hun geboorte vruchtbaar 
zijn. Bij Gerrie en Mathieu Eugelink op boerderij ‘Slonde’ te 
Eldrik ringden we op 28 juni 2017 twee kuikens van de kerkuil. 
Op 10 juni 2018 kregen we via het Vogeltrekstation een terug-
melding van één van de jonge vogels. De uil bleek een vrouw 
te zijn en zij broedde in een nestkast te Hoofddorp vlakbij 
Schiphol. Het jonge beest had een afstand afgelegd van 108 
km. Dit lijkt ver maar in 2008 vloog een uil van Karin en Gerjo 
Seesink van Angerlo naar Engeland. Dit was een afstand van 
400 km en dan ook nog bijna geheel over zee, waar je geen 
muisje kunt vangen.
We hebben ooit een ‘echte kerkuil’ als broedvogel gehad, deze 
broedde in de kerk van Hoog-Keppel waar in een dakkapel 
een speciale broedkast voor hem is gemaakt.
De kerkuil is vooral bekend door zijn braakballen. De uilen 
hebben geen sterk zuur maagsap en kunnen de botjes niet 

verteren, de botjes en haren blijven achter in zijn maag. 
Na een goede maaltijd braakt hij op zijn slaapplaats. Deze 
braakballen worden graag uitgeplozen om te zien wat de uil 
gegeten heeft. Voor kinderen is dit een boeiend en leerzaam 
werkje.

De bosuil
Van de stille geheimzinnige kerkuil gaan we naar de meest 
luidruchtige uil: de bosuil. De bosuil moeten we natuurlijk 
zoeken in bosgebieden dus bijvoorbeeld op de landgoederen 
Keppel, Ulenpas, Enghuizen of Hagen. De bosuil is een sterk 
territorium gebonden vogel. Hij verdedigt zijn leefgebied door 
in de avond zijn zang te laten horen. De meeste mensen ken-
nen de kenmerkende zang van het mannetje: ‘Oe-oeh. Hoe-
oe, oeh-oe.oe-oe-oeh.’ Dit geluid wordt vaak gebruikt in films 
om het effect van een nachtelijke, vaak angstige stemming te 
verhogen. Het vrouwtje roept een eenvoudiger: ‘Kioe-wiet’.
Ieder jaar gaan we ons werkgebied in januari door om de bos-
uilen op te sporen. In de late avond laten we de zang horen via 
onze smartphone en al gauw roept de rechtmatige eigenaar 
van het terrein terug om de indringer te verjagen.
Bijna elk jaar plaatsen we een berichtje in de krant om te zien 
of er animo is onder het publiek om met ons mee te gaan. Die 
is er! We moeten de mensen vaak verdelen over twee avon-
den. Het weer moet meewerken: windstil en helder.
In 2016 begonnen we bij de boswachterswoning van de 
Ulenpas aan de Dubbeltjesweg. Na enig geduld liet de man 

Een kerkuil op de begraafplaats in Voor-Drempt.

Jonge kerkuilen in nestkast Kerkuil met prooi
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De uilen van 
Hummelo en Keppel

Tekst: Frans Stam en Hans Jansen
Foto’s: Lex Modderkolk

Hummelo en Keppel ligt binnen het werkgebied van de historische vereniging Stad en Ambt 
Doesborgh. De vogelwerkgroep van deze vereniging doet al meer dan 40 jaar onderzoek naar 
de vogelstand. Bijzondere aandacht krijgen de roofvogels en uilen. Hummelo en Keppel speelt 
een hoofdrol als het om de uilen gaat want zowel de kerkuil, steenuil, bosuil als de ransuil 
broeden in dit gebied. Alle foto’s zijn gemaakt in Drempt, Hummelo, Keppel. 

De kerkuil, steenuil en bosuil zijn holenbroeders. Ze bouwen 
geen nest maar zoeken een geschikte broedholte. Zonder zo’n 
geschikte holte komen ze niet tot broeden. Omdat het oude 
boerenland met zijn knotbomen, hooizolders, kippenhokken 
en andere bijgebouwen verdween ging het heel slecht met 
vooral de kerkuil. Op initiatief van Onno de Bruijn en Dick 
Langwerden zijn de eerste nestkasten in Hummelo en Keppel 
geplaatst.
Dick Langwerden is leraar aan het Metzo College te Doetin-
chem en kende dus boerenzonen waar hij een nestkast kon 
ophangen. Wij, de leden van de vogelwerkgroep, hebben het 

stokje overgenomen. Inmiddels hangen er in Hummelo en 
Keppel 150 nestkasten voor uilen en roofvogels. Dit was alleen 
mogelijk dankzij de bewoners aan de rand van een dorp of 
in het buitengebied die toestemming gaven om een kast te 
plaatsen. Bovendien vonden zij het plezierig als we de kasten 
jaarlijks controleerden.

De kerkuil
De meest geheimzinnige onder de uilen is de kerkuil. Hij is 
heel stil en vliegt pas uit als het donker is. We zien van hem 
alleen een witte schim tegen de heldere hemel van de nacht 

wanneer hij op muizenjacht gaat. Onze eerste kerkuil kwam 
tot broeden in boerderij ‘Holtin’ aan de Tolstraat, toen be-
woond door de familie Van Vliet. Nu is de boerderij eigendom 
van de familie Bredenbeek die er een B&B heeft. Deze eerste 
uil haalde de voorpagina van de krant. Daarna is het aantal 
broedparen van de kerkuil mede dankzij onze nestkasten ge-
staag toegenomen. In het goede muizenjaar 2016 hadden we 
in ons hele werkgebied 26 broedparen waarvan 12 in Hum-
melo en Keppel. De kerkuil houdt van ‘open’ land, liefst een 
ruige paarden- of schapenwei omzoomd door hagen zoals bij 
de familie Galesloot op ‘Groote Slag’ aan de Korte Broekstraat 
of Markvoort op ‘Berkenhof’ aan de Sliekstraat. Door het rin-
gen van onze uilen weten we steeds meer van deze vogels. Zo 
ringden we in 2014 moeder kerkuil met zeven uilskuikens bij 
de familie Hagen aan de Zelhemseweg, de uil kreeg nummer 
5.325.641. Later kregen we via Henk Rijnders het bericht dat er 
bij mevrouw Els Slothouwer op ‘Runsvoort’ aan de Zelhemse-
weg ook uilen zaten. Mevrouw Slothouwer woont ongeveer 
op 400 meter bij de familie Hagen vandaan. Wie schetst onze 
verbazing toen we hier hetzelfde vrouwtje aantroffen, nu bij 
zes kuikens. De mannetjesuil moest veel werk verrichten om 
voldoende muizen te vangen voor zijn vrouw en 13 jongen. 
Dan te bedenken dat uilskuikens die op uitvliegen staan vier 
veldmuizen per dag nodig hebben. De man kon zijn werk 
goed aan, er waren muizen genoeg.
Het jaar 2014 was een topjaar voor de muizen, hele weilanden 
in Friesland waren kaal gevreten en ondermijnd door mui-
zenholletjes. Veldmuizen kunnen zich in een razend tempo 
vermenigvuldigen. Van maart tot oktober om de 20 dagen 
acht jongen die al twee weken na hun geboorte vruchtbaar 
zijn. Bij Gerrie en Mathieu Eugelink op boerderij ‘Slonde’ te 
Eldrik ringden we op 28 juni 2017 twee kuikens van de kerkuil. 
Op 10 juni 2018 kregen we via het Vogeltrekstation een terug-
melding van één van de jonge vogels. De uil bleek een vrouw 
te zijn en zij broedde in een nestkast te Hoofddorp vlakbij 
Schiphol. Het jonge beest had een afstand afgelegd van 108 
km. Dit lijkt ver maar in 2008 vloog een uil van Karin en Gerjo 
Seesink van Angerlo naar Engeland. Dit was een afstand van 
400 km en dan ook nog bijna geheel over zee, waar je geen 
muisje kunt vangen.
We hebben ooit een ‘echte kerkuil’ als broedvogel gehad, deze 
broedde in de kerk van Hoog-Keppel waar in een dakkapel 
een speciale broedkast voor hem is gemaakt.
De kerkuil is vooral bekend door zijn braakballen. De uilen 
hebben geen sterk zuur maagsap en kunnen de botjes niet 

verteren, de botjes en haren blijven achter in zijn maag. 
Na een goede maaltijd braakt hij op zijn slaapplaats. Deze 
braakballen worden graag uitgeplozen om te zien wat de uil 
gegeten heeft. Voor kinderen is dit een boeiend en leerzaam 
werkje.

De bosuil
Van de stille geheimzinnige kerkuil gaan we naar de meest 
luidruchtige uil: de bosuil. De bosuil moeten we natuurlijk 
zoeken in bosgebieden dus bijvoorbeeld op de landgoederen 
Keppel, Ulenpas, Enghuizen of Hagen. De bosuil is een sterk 
territorium gebonden vogel. Hij verdedigt zijn leefgebied door 
in de avond zijn zang te laten horen. De meeste mensen ken-
nen de kenmerkende zang van het mannetje: ‘Oe-oeh. Hoe-
oe, oeh-oe.oe-oe-oeh.’ Dit geluid wordt vaak gebruikt in films 
om het effect van een nachtelijke, vaak angstige stemming te 
verhogen. Het vrouwtje roept een eenvoudiger: ‘Kioe-wiet’.
Ieder jaar gaan we ons werkgebied in januari door om de bos-
uilen op te sporen. In de late avond laten we de zang horen via 
onze smartphone en al gauw roept de rechtmatige eigenaar 
van het terrein terug om de indringer te verjagen.
Bijna elk jaar plaatsen we een berichtje in de krant om te zien 
of er animo is onder het publiek om met ons mee te gaan. Die 
is er! We moeten de mensen vaak verdelen over twee avon-
den. Het weer moet meewerken: windstil en helder.
In 2016 begonnen we bij de boswachterswoning van de 
Ulenpas aan de Dubbeltjesweg. Na enig geduld liet de man 
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zich horen. Iedereen was verrukt. Bij het oude Aviko gebouw 
weer een man. Bij Enghuizen aan de Torenallee riepen zelfs 
twee mannen, ze kwamen beide steeds dichterbij. We zagen 
hun silhouet tegen de nachtelijke hemel. Sommige kinderen 
grepen snel de hand van vader of moeder. Op het landgoed 
Hagen aan het begin van de Rozegaarderweg weer een man; 
hij vloog al roepend van boom tot boom. Bij de Wrangebult 
liet het eerste vrouwtje zich horen: ‘Kioe-wiet’. Beide avonden 
waren een succes. We zullen de bosuilenronden de komende 
jaren herhalen.

Voor de bosuil hebben we zeven nestkasten hangen. Toch 
broedt hij het liefst in een boomholte. Die vindt hij genoeg 
in de beuken aan de Hessenweg, de Oude Zutphenseweg, 
de Ruurlose Allee en de Rozegaarderweg. Toch hadden we 
dit jaar drie broedparen in een nestkast. Eén in de Groene 
Bedstee en twee op het erf van de heer Barto Bos op ‘Niet 
Gedacht’ aan de Rozegaarderweg. Weken de bosuilen uit 
naar zijn terrein omdat rondom volop gekapt werd? Jonge 
kerkuilen verlaten hun nestkast pas als zij kunnen vliegen. 
Jonge bosuilen gaan vaak te vroeg uit hun holte en zitten dan 
soms hulpeloos op de grond. Als u zo’n jong beestje vindt, 
zet het dan op een zo hoog mogelijke tak in de buurt van zijn 
vindplaats. Het wordt gegarandeerd door vader of moeder 
gevonden en voorzien van voedsel.

De Steenuil
De steenuil is onze kleinste uil maar hij laat zich zo klein als 
hij is goed gelden. We kunnen hem aantreffen op een wat 
groot boerenerf met knotbomen of in een weitje met een 
hoogstambongerd en dan graag met paarden, schapen of 
geiten erbij. Hij houdt van het kleinschalig landschap. Het 
boerenland van Hummelo en Keppel voldoet uitstekend aan 
zijn eisen. Dit komt door de verwevenheid van het boerenland 
met de landgoederen.
De steenuil, ‘de katoele’, zit zich graag op te warmen in de 
ochtendzon. De nestkasteigenaar weet precies waar de uil 
graag zit en de uil kent ‘de baas’ en blijft rustig zonnen. In het 
voorjaar wordt de paarband versterkt, de man laat zijn ter-
ritoriumroep horen. Deze roep klinkt klagend ‘oeiewiet’. Deze 
zang werd vroeger door de mens vertaald met ‘kommiet’. Men 
dacht dat er iemand geroepen werd om het aardse bestaan 
los te laten. Tegenwoordig zijn we niet meer zo bijgelovig en 
als de uil na de winter roept, is de kasteigenaar blij en denkt: 
‘Gelukkig onze uil leeft nog’.

Voor de steenuil hebben we in Hummelo en Keppel 67 
nestkasten geplaatst. Ieder jaar is ruim de helft bezet. Als de 
vrouwtjes stevig broeden, gaan we de kasten langs en ringen 
de vrouwtjes of lezen hun nummers af. Als manlief er toeval-
lig bij zit, ondergaat hij dezelfde handeling. Alleen de dames 
broeden, de mannen zorgen voor het eten. Het zijn net men-
sen. Door het ringen komen we steeds meer te weten over 
onze uilen. Ze blijken heel trouw aan hun gekozen territorium. 
Bij de familie Schouten op ‘De Bisschop’ te Hummelo en bij de 
familie Ter Heerdt in Eldrik broeden al 10 jaar dezelfde vrouw-
tjes. Dit zijn wel geluksvogels want van de 4 jongen die in de 
herfst uitvliegen, leeft er nog maar 1 in het volgende voorjaar. 
De uil is zó trouw aan zijn broedplaats dat we aannemen dat 
hij dood is als de nestkast bezet wordt door een nieuwe uil. Dit 
is natuurlijk niet voor 100% zeker. De trouw aan zijn territo-
rium is mogelijk doordat de steenuil niet geheel afhankelijk is 
van muizen. Hij eet alles wat hem voor de voeten komt en niet 
te groot is. Als de uilskuikens nog heel klein zijn en niet alles 
ogenblikkelijk kunnen opschrokken, vinden we de prooien 
die vader gevangen heeft: muizen (in alle soorten en maten), 
jonge vogeltjes, kevers en andere grote insecten, regenwor-
men en zelfs kikkers en salamanders. Op een groot boerenerf 
is al dit lekkers wel te vinden, vooral als er paarden rondlopen. 
Toch kan de steenuil in de problemen komen in een strenge 
sneeuwrijke winter. Dan kan hij alleen maar terugvallen op 
muizen. Als die er niet zijn, verhongert hij. Gelukkig voor de 
uilen hebben we de laatste jaren door de opwarming van ons 
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klimaat geen strenge winters meer gehad. Toch sterft bijna ie-
der jaar een kwart van onze vrouwtjes. Ze worden opgegeten 
door havik, sperwer, steenmarter, kat en hond. Ze komen om 
door het verkeer of domweg door verhongering en verdrin-
king. Een natuurlijke dood door ouderdom komt zelden voor.
De mensen met een nestkast zijn altijd heel nieuwsgierig naar 
‘hun’ uilen. Bij de familie Van Groningen op huize ‘Ter Essent’ 
aan de Barlhammerweg worden we vaak ontvangen door een 
hele kinderschaar. In 2017 waren er vier kinderen die allen de 
vier eitjes wilden zien. De jongste van vier beklom stoer de 
ladder en verbaasde zich omdat de eitjes zo klein waren. Toen 
we later terugkwamen om de jonge uilen te ringen, waren 
dezelfde kinderen present en wilden de kuikens ‘aaien’. Bij het 
terugzetten van de pullen hielp het jongste jochie en zei ver-
rast: ‘Waar zijn de eitjes gebleven?’
Een nestkast met jonge uilen is een gemakkelijke hap voor 
een steenmarter. De bedelende kuikens maken in de avond 
een sjirpend geluid. De marter hoort ze al van verre. Hij is bijna 
niet tegen te houden. We hebben al van alles geprobeerd: een 
hele krappe kastopening (een zogenaamde antimarterkast), 
een pendelkast, de nestboom ingesmeerd met poep van 
tijgers uit Burgers Zoo, glad plastic of gaas om de stam van de 
nestboom. Toch worden ieder jaar eieren of jongen opgege-
ten. De marters gebruiken de kast zelfs als latrine of ze krijgen 
hun jongen erin. Soms willen we het bijltje erbij neergooien. 
Maar we denken dan dat zonder zo’n goede broedkast en de 
gastvrijheid van veel mensen in het buitengebied de steenuil 
zeker achteruit was gegaan.
In de Atlas van de Nederlandse Broedvogelatlas uit 2002 is 
het atlasblok waarin Hummelo en Keppel ligt donkeroranje 
gekleurd en behoort het gebied tot de steenuilrijkste van 
Nederland.

De ransuil
De ransuil, de uil met de ‘oren’, is de uil die de meeste mensen 
goed kennen. Hij heeft de gewoonte in de wintermaanden 
gezamenlijk te slapen in stad of dorp. Ze vertrouwen de stads-
mensen en blijven rustig ‘slapen’, ze laten zich van alle kanten 
bewonderen. Heel veel jaren was het dennenbosje halfweg 

de Dubbeltjesweg te Hoog-Keppel zo’n slaapplaats. Iedereen 
kwam even loeren of braakballen zoeken. Het is niet meer zo, 
het bosje is door ouderdom uitgedund en bovendien zijn er 
veel minder ransuilen dan voorheen. Verleden jaar sliepen 
er wel een stel in een grote tuin met coniferen in het dorp 
Hoog-Keppel. De ransuil is een aparte uil vergeleken met de 
eerste drie. In de wintermaanden wordt het aantal ransuilen 
aangevuld met uilen uit landen ten noorden van ons land. De 
ransuil lijkt meer een zwerf- of trekvogel.
De ransuil is geen holenbroeder, hij broedt in oude nesten 
van kraaien of eksters. Deze vogels zijn de laatste jaren steeds 
dichter bij de mensen gaan broeden omdat ze belaagd wer-
den door roofvogels zoals de havik en de bosuil. Dus ook de 
ransuilen broeden tegenwoordig in de stad of het dorp. In het 
vroege voorjaar laat het mannetje een tamelijk sloom eento-
nig ‘oe…oe...oe’ horen, en in juli kunnen de bedelende jongen 
doordringend piepen. Mensen bellen of mailen ons want 
soms kunnen ze er niet van slapen. Dat het slecht gaat met de 
ransuil blijkt uit het feit dat we dit jaar geen enkel belletje heb-
ben gekregen. Hopelijk treffen we ze van de winter toch weer 
aan op hun vaste slaapplaats.

Overige uilen
Er zijn nog andere uilen die we in Nederland kunnen 
aantreffen: oehoe, velduil en de sneeuwuil. De sneeuwuil 
kennen we van de boeken van Harrie Potter maar broedt 
in het hoge noorden. Een enkele keer verdwaalt er wel 
eens een tot in Nederland. De velduil kunnen we in de 
trektijd sporadisch aantreffen in het weidse land van Eldrik. 
De oehoe is de uil die we een kans geven binnen niet al 
te lange tijd broedend aan te treffen in de Kruisbergse 
Bossen. Hij broedt al vrij dicht bij huis in Winterswijk, op de 
Veluwezoom en in Burgers Zoo. De uil in Burgers Zoo is een 
wilde oehoe die is gaan broeden op een namaakrots.
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zich horen. Iedereen was verrukt. Bij het oude Aviko gebouw 
weer een man. Bij Enghuizen aan de Torenallee riepen zelfs 
twee mannen, ze kwamen beide steeds dichterbij. We zagen 
hun silhouet tegen de nachtelijke hemel. Sommige kinderen 
grepen snel de hand van vader of moeder. Op het landgoed 
Hagen aan het begin van de Rozegaarderweg weer een man; 
hij vloog al roepend van boom tot boom. Bij de Wrangebult 
liet het eerste vrouwtje zich horen: ‘Kioe-wiet’. Beide avonden 
waren een succes. We zullen de bosuilenronden de komende 
jaren herhalen.

Voor de bosuil hebben we zeven nestkasten hangen. Toch 
broedt hij het liefst in een boomholte. Die vindt hij genoeg 
in de beuken aan de Hessenweg, de Oude Zutphenseweg, 
de Ruurlose Allee en de Rozegaarderweg. Toch hadden we 
dit jaar drie broedparen in een nestkast. Eén in de Groene 
Bedstee en twee op het erf van de heer Barto Bos op ‘Niet 
Gedacht’ aan de Rozegaarderweg. Weken de bosuilen uit 
naar zijn terrein omdat rondom volop gekapt werd? Jonge 
kerkuilen verlaten hun nestkast pas als zij kunnen vliegen. 
Jonge bosuilen gaan vaak te vroeg uit hun holte en zitten dan 
soms hulpeloos op de grond. Als u zo’n jong beestje vindt, 
zet het dan op een zo hoog mogelijke tak in de buurt van zijn 
vindplaats. Het wordt gegarandeerd door vader of moeder 
gevonden en voorzien van voedsel.

De Steenuil
De steenuil is onze kleinste uil maar hij laat zich zo klein als 
hij is goed gelden. We kunnen hem aantreffen op een wat 
groot boerenerf met knotbomen of in een weitje met een 
hoogstambongerd en dan graag met paarden, schapen of 
geiten erbij. Hij houdt van het kleinschalig landschap. Het 
boerenland van Hummelo en Keppel voldoet uitstekend aan 
zijn eisen. Dit komt door de verwevenheid van het boerenland 
met de landgoederen.
De steenuil, ‘de katoele’, zit zich graag op te warmen in de 
ochtendzon. De nestkasteigenaar weet precies waar de uil 
graag zit en de uil kent ‘de baas’ en blijft rustig zonnen. In het 
voorjaar wordt de paarband versterkt, de man laat zijn ter-
ritoriumroep horen. Deze roep klinkt klagend ‘oeiewiet’. Deze 
zang werd vroeger door de mens vertaald met ‘kommiet’. Men 
dacht dat er iemand geroepen werd om het aardse bestaan 
los te laten. Tegenwoordig zijn we niet meer zo bijgelovig en 
als de uil na de winter roept, is de kasteigenaar blij en denkt: 
‘Gelukkig onze uil leeft nog’.

Voor de steenuil hebben we in Hummelo en Keppel 67 
nestkasten geplaatst. Ieder jaar is ruim de helft bezet. Als de 
vrouwtjes stevig broeden, gaan we de kasten langs en ringen 
de vrouwtjes of lezen hun nummers af. Als manlief er toeval-
lig bij zit, ondergaat hij dezelfde handeling. Alleen de dames 
broeden, de mannen zorgen voor het eten. Het zijn net men-
sen. Door het ringen komen we steeds meer te weten over 
onze uilen. Ze blijken heel trouw aan hun gekozen territorium. 
Bij de familie Schouten op ‘De Bisschop’ te Hummelo en bij de 
familie Ter Heerdt in Eldrik broeden al 10 jaar dezelfde vrouw-
tjes. Dit zijn wel geluksvogels want van de 4 jongen die in de 
herfst uitvliegen, leeft er nog maar 1 in het volgende voorjaar. 
De uil is zó trouw aan zijn broedplaats dat we aannemen dat 
hij dood is als de nestkast bezet wordt door een nieuwe uil. Dit 
is natuurlijk niet voor 100% zeker. De trouw aan zijn territo-
rium is mogelijk doordat de steenuil niet geheel afhankelijk is 
van muizen. Hij eet alles wat hem voor de voeten komt en niet 
te groot is. Als de uilskuikens nog heel klein zijn en niet alles 
ogenblikkelijk kunnen opschrokken, vinden we de prooien 
die vader gevangen heeft: muizen (in alle soorten en maten), 
jonge vogeltjes, kevers en andere grote insecten, regenwor-
men en zelfs kikkers en salamanders. Op een groot boerenerf 
is al dit lekkers wel te vinden, vooral als er paarden rondlopen. 
Toch kan de steenuil in de problemen komen in een strenge 
sneeuwrijke winter. Dan kan hij alleen maar terugvallen op 
muizen. Als die er niet zijn, verhongert hij. Gelukkig voor de 
uilen hebben we de laatste jaren door de opwarming van ons 
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klimaat geen strenge winters meer gehad. Toch sterft bijna ie-
der jaar een kwart van onze vrouwtjes. Ze worden opgegeten 
door havik, sperwer, steenmarter, kat en hond. Ze komen om 
door het verkeer of domweg door verhongering en verdrin-
king. Een natuurlijke dood door ouderdom komt zelden voor.
De mensen met een nestkast zijn altijd heel nieuwsgierig naar 
‘hun’ uilen. Bij de familie Van Groningen op huize ‘Ter Essent’ 
aan de Barlhammerweg worden we vaak ontvangen door een 
hele kinderschaar. In 2017 waren er vier kinderen die allen de 
vier eitjes wilden zien. De jongste van vier beklom stoer de 
ladder en verbaasde zich omdat de eitjes zo klein waren. Toen 
we later terugkwamen om de jonge uilen te ringen, waren 
dezelfde kinderen present en wilden de kuikens ‘aaien’. Bij het 
terugzetten van de pullen hielp het jongste jochie en zei ver-
rast: ‘Waar zijn de eitjes gebleven?’
Een nestkast met jonge uilen is een gemakkelijke hap voor 
een steenmarter. De bedelende kuikens maken in de avond 
een sjirpend geluid. De marter hoort ze al van verre. Hij is bijna 
niet tegen te houden. We hebben al van alles geprobeerd: een 
hele krappe kastopening (een zogenaamde antimarterkast), 
een pendelkast, de nestboom ingesmeerd met poep van 
tijgers uit Burgers Zoo, glad plastic of gaas om de stam van de 
nestboom. Toch worden ieder jaar eieren of jongen opgege-
ten. De marters gebruiken de kast zelfs als latrine of ze krijgen 
hun jongen erin. Soms willen we het bijltje erbij neergooien. 
Maar we denken dan dat zonder zo’n goede broedkast en de 
gastvrijheid van veel mensen in het buitengebied de steenuil 
zeker achteruit was gegaan.
In de Atlas van de Nederlandse Broedvogelatlas uit 2002 is 
het atlasblok waarin Hummelo en Keppel ligt donkeroranje 
gekleurd en behoort het gebied tot de steenuilrijkste van 
Nederland.

De ransuil
De ransuil, de uil met de ‘oren’, is de uil die de meeste mensen 
goed kennen. Hij heeft de gewoonte in de wintermaanden 
gezamenlijk te slapen in stad of dorp. Ze vertrouwen de stads-
mensen en blijven rustig ‘slapen’, ze laten zich van alle kanten 
bewonderen. Heel veel jaren was het dennenbosje halfweg 

de Dubbeltjesweg te Hoog-Keppel zo’n slaapplaats. Iedereen 
kwam even loeren of braakballen zoeken. Het is niet meer zo, 
het bosje is door ouderdom uitgedund en bovendien zijn er 
veel minder ransuilen dan voorheen. Verleden jaar sliepen 
er wel een stel in een grote tuin met coniferen in het dorp 
Hoog-Keppel. De ransuil is een aparte uil vergeleken met de 
eerste drie. In de wintermaanden wordt het aantal ransuilen 
aangevuld met uilen uit landen ten noorden van ons land. De 
ransuil lijkt meer een zwerf- of trekvogel.
De ransuil is geen holenbroeder, hij broedt in oude nesten 
van kraaien of eksters. Deze vogels zijn de laatste jaren steeds 
dichter bij de mensen gaan broeden omdat ze belaagd wer-
den door roofvogels zoals de havik en de bosuil. Dus ook de 
ransuilen broeden tegenwoordig in de stad of het dorp. In het 
vroege voorjaar laat het mannetje een tamelijk sloom eento-
nig ‘oe…oe...oe’ horen, en in juli kunnen de bedelende jongen 
doordringend piepen. Mensen bellen of mailen ons want 
soms kunnen ze er niet van slapen. Dat het slecht gaat met de 
ransuil blijkt uit het feit dat we dit jaar geen enkel belletje heb-
ben gekregen. Hopelijk treffen we ze van de winter toch weer 
aan op hun vaste slaapplaats.

Overige uilen
Er zijn nog andere uilen die we in Nederland kunnen 
aantreffen: oehoe, velduil en de sneeuwuil. De sneeuwuil 
kennen we van de boeken van Harrie Potter maar broedt 
in het hoge noorden. Een enkele keer verdwaalt er wel 
eens een tot in Nederland. De velduil kunnen we in de 
trektijd sporadisch aantreffen in het weidse land van Eldrik. 
De oehoe is de uil die we een kans geven binnen niet al 
te lange tijd broedend aan te treffen in de Kruisbergse 
Bossen. Hij broedt al vrij dicht bij huis in Winterswijk, op de 
Veluwezoom en in Burgers Zoo. De uil in Burgers Zoo is een 
wilde oehoe die is gaan broeden op een namaakrots.

Jonge ransuil

Ransuil
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Dat de Saoediërs het niet zo nauw nemen met de mensenrech-
ten, werd maar weer eens duidelijk toen de journalist Jamal 
Khashoggi na kritiek op het regime vermoord werd op het Sa-
oedische consulaat van Turkije, in stukken gehakt en gedumpt. 
Zo, die was weer handtam, aldus het Saoedische koningshuis. 
Of er nog meer liefhebbers waren. Tuig is het, de leiding van 
Saoedi Arabië. Een totalitair regime van despoten dat ook nog 
eens burgers in Jemen bombardeert. 
Met de Zwarte Cross strijden we, samen met onze vrienden van 
Amnesty International, al jaren onder andere om de Saoedi-
sche blogger Raif Badawi uit de gevangenis te krijgen, als voor-
beeld voor het onrecht daar. Deze jongen is opgepakt na blogs 
over democratie en gelijkheid en hiervoor veroordeeld tot 10 
jaar gevangenisstraf, een mega geldboete en duizend stok-
slagen. De aftrap van de campagne was in 2014 op de Zwarte 
Cross om internationaal aandacht te vragen voor meer vrijheid 
van meningsuiting en allen 
die hiervoor achter de tralies 
zitten en gemarteld worden. 
De Australische stuntman 
Jackson Strong verbrak het 
wereldrecord door met een 
motor een backfl ip van meer 
dan 40 meter voor het hoofd-
podium te maken. De stunt 
heette in alle Achterhoekse 
bescheidenheid: de Giant Backfl ip for Mankind. Binnen een jaar 
veranderde Raif van een anonieme pechvogel die wegkwijnt 
in een kerker in een gewetensstrijder die wereldwijd aandacht 
kreeg voor zijn zaak en wekelijks stapels post ontving. Maar 
zelfs die aandacht leidde niet tot zijn vrijlating, nu nog steeds 
niet, alle jarenlange inspanningen ten spijt. Dat dit nog niet ge-
lukt is, maakt me ziedend. Ik heb zelfs voorgesteld Raif samen 
met een groep zwaarbewapende special forces ouderwets te 
bevrijden en alle geitenliefhebbers, (geitenneukers klinkt zo 
dieronvriendelijk) die ons daar een strobreed in de weg leggen 
de kop d’r af te trekken, maar dat vond onze partner A.I. niet 
zo’n goed idee omdat ze altijd geweldloos zijn. You can’t always 
get what you want. Die arme Raif. Hij zit al zes jaar gevangen en 
heeft zijn gezin sindsdien nooit meer gezien. We geven niet op, 
we moeten hem vrij krijgen!

Ging het maar als het jaar ervoor. We besloten een Naked 
Run for Freedom te houden voor vrijheid van meningsui-
ting en meer democratie in Rusland en om de meiden van 
Pussy Riot vrij te krijgen. Ook die lat lag niet laag en velen 
spraken hun scepsis uit; moet een festival zich met dit soort 
zaken bemoeien? En zo ja, het heeft toch geen zin. Poetin 
gaat de gevangenis heus niet open doen als een Achter-
hoeks festivalletje gaat protesteren. Maar dan ken je ons 
nog niet. We gaan die vuile hufter van een Vladimir Poetin 
de wacht aan zeggen en we proberen een beweging te 
ontketenen die krachtiger is dan het sterkste regime. Het 
was veel werk, maar The Naked Run for Freedom kwam in 
maar liefst 27 landen op het journaal en zelfs de Russische 
staatstelevisie kwam naar Lichtenvoorde om er bericht van 
te doen. Toen een paar maanden later de meiden van Pussy 
Riot onder internationale druk uit een Siberisch strafkamp 

werden vrijgelaten, wilden 
vele festivals ter wereld dit 
politieke punkcollectief 
graag boeken. Maar die 
stoere vrouwen (ga maar 
eens in die gevangenis 
zitten voor je geweten, ge-
scheiden van je kinderen) 
zeiden: ‘We gaan maar naar 
één festival en dat zijn onze 

vrienden van de Zwarte Cross.’ Ik mocht tijdens een pers-
meeting de meiden verwelkomen. Man, wat een verhaal. En 
wat hebben die vrouwen een ballen. Heel, heel indrukwek-
kend. Lees het boek van Nadja Tolokonnikova maar eens. 
Helden. 

Mensen, het heeft wel zin. Apathie en cynisme moet je bij 
mij niet mee aankomen. Doe iets. Teken de petities van Am-
nesty International of word lid, het kost slechts een minuut 
en we krijgen er regimes mee op de knieën en mensen mee 
vrij. Een van je familieleden zou maar onterecht gevangen 
zitten. Dat er dan mensen zijn die zich om je bekommeren 
en iets doen; dat geeft de burger toch moed! Met trots pre-
senteer ik ons motto van 2019: Niks is onmogelijk! 
If you try sometimes, you get what you need!

van Gijs
You can’t always get…

Gijs Jolink (47) is bekend van de voormalige 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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Leo Koenders, 66 jaar, sinds kort pensionaris en Geert Koen-
ders, 64 jaar, werkzaam in de bouw, hebben beide een in-
drukwekkende lijst achter hun naam staan als het gaat om 
vrijwilligersactiviteiten binnen de vereniging. Het vervullen 
van het trainer-/leiderschap van diverse senioren- en/of
jeugdelftallen, het organiseren van jeugdkampen, het in 
orde houden van de velden, het organiseren van de nieuw-
jaarsquiz, het fluiten van wedstrijden, organisatie van het 
schoolvoetbal en eigen toernooien of een taak vervullen bin-
nen de jeugdcommissie zijn slechts enkele voorbeelden van 
de enorme rol die de broers spelen binnen het functioneren 

Een portret van de 
materiaalmannen 
van HC ’03

van de vereniging. Daarnaast houden ze allebei van een 
fanatiek potje voetbal op zondagmorgen. Of op zondagmid-
dag als trouwe supporter van het eerste elftal. Aan contact-
uren op ’t Doornslag geen gebrek.

Meehelpen waar het kan
Een jaar of vier geleden hebben Leo en Geert het beheer van 
de materialen binnen de vereniging op zich genomen. ‘We 
zijn ons hele leven lang al verbonden met de vereniging. Het 
besef is groot dat er geen vereniging is zonder vrijwilligers. 
Gelukkig heeft HC ’03 een enorm fijne groep van goede en 

Tekst: Anke Goossens
Foto’s: Wim van Hof

Leo en Geert Koenders, wie heeft er geen beeld bij deze twee namen? Broers met beide een 
lidmaatschap bij onze vereniging van ruim 50 jaar. Trouw en enorm betrokken. Sinds een jaar 
of vier zijn ze verantwoordelijk voor het materiaal binnen de vereniging. Een kort portret.

betrokken vrijwilligers. Je helpt mee waar je kunt, het hoort 
er gewoon bij’, vertelt Geert. ‘Jeugdspelers hebben net zoveel 
recht op een goed verhaal en moeten ook serieus worden 
benaderd. Zij mogen niet de dupe worden van mensen die 
niets willen doen. Een team netjes in de kleding, dat ben 
je als vereniging min of meer verplicht naar spelers’, voegt 
Leo toe. ‘Dit geldt uiteraard ook voor leiders die herkenbaar 
zijn in een outfit met het clublogo, als voor scheids- en 
grensrechters die zo in sportieve kleding hun taken kunnen 
uitvoeren.’ De grootste kluif in het beheer van alle materialen 
is na afloop van het seizoen, voorafgaand aan een nieuw 
seizoen. ‘De kledingtassen van met name de jeugdelftallen 
worden allemaal ingenomen en uitgezocht. Oude of kapotte 
kleding wordt uit de tas gehaald en waar nodig wordt er 
nieuw materiaal toegevoegd’, vertelt Leo. Ruim twintig kle-
dingtassen met daarin tien tot achttien tenues worden zo 
tijdens de zomerstop gereed gemaakt voor volgend seizoen. 
‘Het is mooi om te zien dat wanneer wij in de zomer bezig 
zijn ook andere vrijwilligers op de vereniging aanwezig zijn. 
De velden lagen er na de zomerstop niet voor niets prachtig 
bij’, beaamt Geert. 

Slecht materiaalgebruik
Naast de voetbaltassen voor de elftallen zorgen Leo en Geert 
er ook voor dat de begeleiding van de elftallen passende 
kleding krijgt. Plus dat het materialenhok op orde is aan de 
start van het nieuwe seizoen. Zelf noemen ze het materialen-
hok een hoofdpijndossier. ‘Er wordt ontzettend slecht met de 
materialen van de vereniging omgegaan. Het lijkt wel of de 
gebruikers ervan soms geen benul hebben van de hoeveel-
heid werk die wij erin steken of hoe je met materialen van 
een vereniging om behoort te gaan’, vertelt Leo. ‘Tijdens de 
zomerstop verdelen we de ballen over de teams. Elk team 
krijgt zijn eigen ballenlocker. We pompen zo’n 400 ballen 
op en controleren deze op kwaliteit. De heel slechte ballen 
gaan er dan voor het volgende seizoen uit’, vertelt Geert. 
‘Selectieteams spelen met ballen die bij een lek écht worden 
gerepareerd, omdat ze gewoonweg te duur zijn om door een 
nieuwe vervangen te worden. Dat ballen dan niet na een 
training uit de bosjes worden gehaald, dat kan gewoon niet’, 
voegt Leo toe. 
Het slordig omgaan met de ballen blijkt helaas slechts een 
voorbeeld te zijn. Hesjes die gebruikt worden tijdens partij-
spel worden na afloop niet opgehangen en nat in de hoek 
van het materialenhok gegooid. Na drie keer wassen blijkt 
de schimmel er niet meer uit te gaan en moeten ze worden 
weggegooid. Kleding wordt uit tassen gehaald, verschim-
meld en kapot. Pionnen worden niet opgeruimd maar ge-
woon gedropt in het materialenhok. Maar ook op het terras 
waar Leo en Geert niets mee van doen hebben, is het soms 
een rommel. ‘We hebben een ontzettend mooie vereniging 
en een mooie accommodatie en dat moet zo blijven, met 
elkaar’, zegt Geert. ‘Als ik zaterdagdienst heb en er teams van 
buitenaf komen en ze zien onze accommodatie hoor ik ze 
letterlijk zeggen: ‘Aan de club zie je niet dat we in een dorp 
als Drempt zijn.’ Dan voel ik me trots’, zegt Leo.

Nieuw leven
Een goed gevoel hebben de heren ook over het gegeven dat 
oude materialen een nieuw leven krijgen. ‘Regelmatig gaan 

er zendingen oude kleding, vooral nog in de oude clubkleu-
ren, naar landen in Afrika, Midden-Amerika, de armste delen 
van Roemenië of zelfs naar Myanmar’, vertelt Geert. Onlangs 
heeft de vereniging nog een zending van oude pupillenkle-
ding en wat afgedankte voetballen verstuurd ter ondersteu-
ning van een jeugdproject in Roemenië. Ook worden on-
voorstelbare hoeveelheden gevonden voorwerpen die niet 
worden opgehaald, gewassen en meegestuurd in zendingen 
sportkleding. Dit gebeurt veelal via contactpersonen uit 
eigen omgeving naar contactpersonen in diverse landen. ‘We 
krijgen met regelmaat leuke, maar soms ook ontroerende re-
acties terug. Soms zelfs met foto van een trots team in onze 
oude clubtenues’, vertelt Leo. Een prachtig initiatief van de 
vereniging waarbij het niet ondenkbaar is dat je onverwacht 
op vakantie een HC ’03 tenue tegen kunt komen.

HC ’03 is een goede en gezonde vereniging met een gouden 
groep aan vrijwilligers. Zij streven ernaar dat iedereen plezier 
moet hebben, ongeacht het niveau. Iedereen moet kunnen 
voetballen! Leo en Geert hebben een enorme bijdrage in dit 
geheel. Laten we hierin als vereniging, samen met hen, ver-
antwoording voor dragen. In omgang met elkaar, maar ook 
in omgang met de materialen. Leo en Geert, hulde! 
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De Zonnebloem 
zorgt voor vermaak

Tekst: Marian Oosterink
Foto’s: Marian Oosterink, Elly Smeitink

‘In onze voormalige gemeente is de Zonnebloem al sinds vele 
tientallen jaren actief. We doen het allemaal samen, we hebben 
de krachten gebundeld en dat gaat prima’, vertelt voorzitter 
Elly Smeitink. ‘Door het jaar heen zijn er meestal vier vaste 
wat grotere activiteiten, de pijlers waar gemiddeld zo’n 40 tot 
50 mensen op af komen. In het voorjaar is dat een gezellige 
muziekvoorstelling, in juni een mooie busreis met eten, in 
september muziek of andersoortig vermaak en in december 
een grote kerstbingo. We geven de mensen ook de gelegen-
heid om elkaar te spreken, die gezelligheid van elkaar ontmoe-
ten is een belangrijk onderdeel dat we willen ondersteunen. 
Mensen (weer) laten deelnemen, ze erbij betrekken. Onze 
grootste kracht ligt in het persoonlijke contact met de gasten, 
de onzichtbare link en daarmee samenhangend de goede sfeer 
tijdens de activiteiten van de Zonnebloem’, aldus Elly. 
‘Tijdens de muziekmiddag bijvoorbeeld werd er volop mee-
gezongen, het dak ging eraf!’, vertelt secretaris Ria Tolhuisen 
enthousiast. En in september vertelde Gerda Marsman over 
haar belevenissen tijdens een drie maanden durende fietsreis 
door Alaska. De dame (van middelbare leeftijd!) sprak er op 
cabareteske manier in Dalfsens dialect over. Ze had haar fiets 

en een deel van haar uitrusting meegenomen en aan de hand 
van foto’s kwamen haar belevenissen met mensen, beren en 
elanden voor het voetlicht. Indrukwekkend en op humoristi-
sche wijze gebracht, ze had de lachers op haar hand. 
Tussendoor zijn er de kleinschalige activiteiten, zoals een kerst-
show bezoeken of gezamenlijk mooie herfststukken maken. 
Een museum of voorstelling bezoeken, een rondrit per huifkar, 
een stamppotbuffet, oudhollandse spelen, het kan allemaal. 
Sinds enige tijd is er voor deze omgeving een volledig aange-
paste auto voor rolstoelvervoer beschikbaar, de zogenaamde 
Zonnebloemauto. Zo kun je als gezin of met vrienden een dag 
op pad gaan. Dan zijn er ook nog plannen om in mei volgend 
jaar een bootreis van een dag samen met andere afdelingen 
in de regio te organiseren. Elly: ‘Er kan vaak zoveel meer dan 
mensen denken, ook als onze gasten minder mobiel zijn of in 
een rolstoel zitten. Laat het gerust weten dan maken we er een 
leuke en gezellige middag of dag van!’

Landelijke organisatie
De Zonnebloem is een van oudsher katholieke vereniging voor 
iedereen met een lichamelijke handicap, jong en oud. Ze zorgt 

Mensen met een beweegbeperking (dit wordt ruim opgevat) een leuke middag bezorgen. 
Dat is wat de Zonnebloem voor ogen staat. Dat gebeurt al jaren door de succesvolle 
bekende activiteiten te organiseren. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om met 
een klein groepje gasten of zelfs individueel deel te nemen aan kleinschalige activiteiten.

Cabaretachtige presentatie over fietstocht Alaska

www.dimmendaalinstallatietechniek.nl

DAKGOTEN EN DAKBEDEKKING

Waterontharders
Wilt u ook veilig en lekker drinkwater, minder 
schoonmaken en bescherming van uw 
apparaten, duurzaam en energiebesparend.

WATERONTHARDERS

Henk T
eunisse

n

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

Restauratie / renovatie
Binnen- en buitenwerk

Wandafwerking
Beglazing, enkel en isolerend

A.G. Noyweg 53
6997 AN Hoog-Keppel
T. (0314) 38 13 01

huid- en voetverzorgingsinstituut

email info@wildegeest.nl

www.wildegeest.nl

Allround schoonheidsspecialiste en medisch
pedicure Femke behandelt op vrijdag graag
uw huid en voeten in ons instituut.

22



De Zonnebloem 
zorgt voor vermaak

Tekst: Marian Oosterink
Foto’s: Marian Oosterink, Elly Smeitink

‘In onze voormalige gemeente is de Zonnebloem al sinds vele 
tientallen jaren actief. We doen het allemaal samen, we hebben 
de krachten gebundeld en dat gaat prima’, vertelt voorzitter 
Elly Smeitink. ‘Door het jaar heen zijn er meestal vier vaste 
wat grotere activiteiten, de pijlers waar gemiddeld zo’n 40 tot 
50 mensen op af komen. In het voorjaar is dat een gezellige 
muziekvoorstelling, in juni een mooie busreis met eten, in 
september muziek of andersoortig vermaak en in december 
een grote kerstbingo. We geven de mensen ook de gelegen-
heid om elkaar te spreken, die gezelligheid van elkaar ontmoe-
ten is een belangrijk onderdeel dat we willen ondersteunen. 
Mensen (weer) laten deelnemen, ze erbij betrekken. Onze 
grootste kracht ligt in het persoonlijke contact met de gasten, 
de onzichtbare link en daarmee samenhangend de goede sfeer 
tijdens de activiteiten van de Zonnebloem’, aldus Elly. 
‘Tijdens de muziekmiddag bijvoorbeeld werd er volop mee-
gezongen, het dak ging eraf!’, vertelt secretaris Ria Tolhuisen 
enthousiast. En in september vertelde Gerda Marsman over 
haar belevenissen tijdens een drie maanden durende fietsreis 
door Alaska. De dame (van middelbare leeftijd!) sprak er op 
cabareteske manier in Dalfsens dialect over. Ze had haar fiets 

en een deel van haar uitrusting meegenomen en aan de hand 
van foto’s kwamen haar belevenissen met mensen, beren en 
elanden voor het voetlicht. Indrukwekkend en op humoristi-
sche wijze gebracht, ze had de lachers op haar hand. 
Tussendoor zijn er de kleinschalige activiteiten, zoals een kerst-
show bezoeken of gezamenlijk mooie herfststukken maken. 
Een museum of voorstelling bezoeken, een rondrit per huifkar, 
een stamppotbuffet, oudhollandse spelen, het kan allemaal. 
Sinds enige tijd is er voor deze omgeving een volledig aange-
paste auto voor rolstoelvervoer beschikbaar, de zogenaamde 
Zonnebloemauto. Zo kun je als gezin of met vrienden een dag 
op pad gaan. Dan zijn er ook nog plannen om in mei volgend 
jaar een bootreis van een dag samen met andere afdelingen 
in de regio te organiseren. Elly: ‘Er kan vaak zoveel meer dan 
mensen denken, ook als onze gasten minder mobiel zijn of in 
een rolstoel zitten. Laat het gerust weten dan maken we er een 
leuke en gezellige middag of dag van!’

Landelijke organisatie
De Zonnebloem is een van oudsher katholieke vereniging voor 
iedereen met een lichamelijke handicap, jong en oud. Ze zorgt 

Mensen met een beweegbeperking (dit wordt ruim opgevat) een leuke middag bezorgen. 
Dat is wat de Zonnebloem voor ogen staat. Dat gebeurt al jaren door de succesvolle 
bekende activiteiten te organiseren. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om met 
een klein groepje gasten of zelfs individueel deel te nemen aan kleinschalige activiteiten.

Cabaretachtige presentatie over fietstocht Alaska
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Henk en Antoinet Barends uit Achter-Drempt bieden 
dit appartement in Oostenrijk in de verhuur aan. In het 
prachtige ski- en wandelgebied Mittelberg ligt hun ruime 
zespersoonsappartement bestaande uit een modern 
ingerichte woonkamer met slaapbank, een keuken met 
afwasmachine, badkamer met toilet, twee slaapkamers 
en een balkon dat uitzicht biedt op de skipiste.

Aparthotel Kleinwalsertal is een zeer geliefde vakantiebe-
stemming en beschikt onder andere over een uitstekend 
restaurant, bar, afhaalservice, kegelbanen, poolbiljart, 
sporthal, wellnessruimte, wasserette en een overdekt 
zwembad met een fantastisch uitzicht op de bergen. 
Het hotel heeft bovendien een eigen ski- en snowboard-
school en verhuurt ski’s, snowboards, langlaufen en 
toebehoren. 

Het gebruik van het zwembad, de sauna, sporthal, par-
keergarage, de skikast in het souterrain en de bus zijn bij 
de huurprijs inbegrepen. Kijk voor meer informatie over 
het appartement, de fraaie omgeving, beschikbaarheid 
en prijzen op de website www.aparthotelmittelberg.nl.

Jouw vakantiehuis, mijn vakantiehuis

Wilt u uw vakantiehuis ook 
in deze rubriek?
Neem dan contact op met 
Patrick Verheij via telefoon-
nummer 06 –204 438 10 en 
vraag naar de voorwaarden.

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

advertorial

Reserveer direct
Exclusief voor u als lezer van De Hessencombinatie 

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

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

Aparthotel Mittelberg (Oostenrijk)

advertorial
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ervoor dat er leuke activiteiten worden georganiseerd en dat 
vakanties mogelijk zijn. De Zonnebloem is sociaal en recrea-
tief. Bij het landelijk bureau en op het schip ‘de Zonnebloem’ 
werken in totaal zo’n 100 medewerkers. Zij ondersteunen al 
bijna 70 jaar de nu ruim 40.000 vrijwilligers in het hele land 
en is daarmee een van de grootste vrijwilligersorganisaties in 
Nederland. De Zonnebloem is bekend van de vaarvakanties op 
het aangepaste gelijknamige motorschip met verzorging en 
medische begeleiding. Deze vakanties zijn nog steeds populair. 
Hierin is de Zonnebloem meegegaan met haar tijd, want de 
opvattingen daarover zijn wel wat veranderd. Ook zorgt de 
Zonnebloem voor belangenbehartiging: in samenwerking met 
musea, attractieparken en voetbalstadions wordt gezorgd voor 
goede toegankelijkheid voor mindervaliden. 

Bestuur
Het bestuur van de Zonnebloem afdeling Hummelo en Keppel 
is de afgelopen jaren nogal gewijzigd en bestaat momenteel 
uit voorzitter Elly Smeitink die ook de PR doet, secretaris Ria 
Tolhuisen, penningmeester Ben Beumer en Riek Klein Reesink 

die de grote activiteiten regelt. Er is momenteel een vacature 
voor de coördinatie van het bezoekwerk. Elly: ‘Daarvoor zoeken 
we iemand die het leuk vindt om ervoor te zorgen dat de nieu-
we gasten bezoek krijgen van de contactpersoon. Tijdens dat 
bezoek wordt geïnventariseerd wat de wensen zijn, in zoverre 
de Zonnebloem daarvoor kan zorgen natuurlijk. Het zou fijn 
zijn als er nog een paar extra vrijwilligers aansluiten die voor 
gezelschap en wat extra ondersteuning zorgen. Ook jongeren 
die hun maatschappelijke stage bij de Zonnebloem willen 
doen zijn van harte welkom bij de activiteiten’, vertelt Elly.
Alle gasten zijn gekoppeld aan een contactpersoon (de vrijwil-
liger). De contactpersoon zorgt ervoor dat de activiteiten op de 
kalender of in de agenda komen bij de gast en houdt ook een 
vinger aan de pols, tenminste indien dat op prijs wordt gesteld. 
Qua intensiteit kan het contact buiten de activiteiten om dus 
heel verschillend zijn, de een heeft daar meer behoefte aan als 
de ander.
Een lidmaatschap is niet nodig, iedereen is welkom en betaalt 
per activiteit waaraan wordt deelgenomen. En vanwege de 
kosten hoeft niemand thuis te blijven. De afdeling ontvangt 
inkomsten door de verkoop van loten, collectes van kerkge-
nootschappen en bijdragen van de gasten tijdens de activitei-
ten. Ook ondernemers in de dorpen dragen de vereniging een 
warm hart toe. 

Plannen voor het komende jaar
Het bestuur en vrijwilligers van de Zonnebloem gaan vrolijk 
verder met het organiseren van de bekende en ook met andere 
activiteiten voor de inwoners in Drempt, Hummelo en Keppel. 
Meer dan voorheen zijn de aankondigingen ook in de huis-
aan-huisbladen en in andere media te volgen, zodat iedereen 
de weg naar de Zonnebloem kan vinden. Voor meer informatie 
kunt u kijken op de site van de Zonnebloem, afdeling Humme-
lo en Keppel, www.zonnebloem.nl/hummelo-keppel. Of door 
te bellen met Ria Tolhuisen, telefoon 0314-380606.

Bestuursleden Elly Smeitink, Ria Tolhuisen, Riek Klein Reesink en Ben Beuwer vergezeld door een deel van de vrijwilligers. 

Gezellige muziekmiddag de Zonnebloem
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Eerst even voorstellen. Dit zijn de mannen van HIK. Giovanni 
Braam (35), accordeon en zang, sinds zes jaar bandlid. Hij is in 
Lobith geboren en woont in Doetinchem met vrouw en hun 
jonge zoontje. Zijn grote hobby is muziek maken. Hij treedt 
ook solo op met zijn accordeon met vrolijke feestmuziek, maar 
de band gaat altijd voor hebben ze afgesproken. Hij werkt bij 
Reesink in Zutphen als natlakker. Verder is hij secretaris van 
wijkvereniging de Bezelhorst.

De mannen van HIK spelen de zaal plat op feesten en partijen, op kermissen en bij de 
carnaval. In 2019 is het vijfmanschap al twintig jaar samen en ze hebben nog volop nieuwe 
plannen met hun band. Een hechte groep vrienden, al sinds de lagere school in Hummelo. En 
het jongste bandlid heeft er ook zijn plekje gevonden. 

‘Laot ow lekker gaon!’
20 jaar feestmuziek 
met HIK

Tekst: Marian Oosterink
Foto’s: HIK en Marian Oosterink

Ronald Hagen (37), slaggitaar en leadzang, woont in Humme-
lo. Hij heeft een melkveebedrijf op boerderij de Vlekkenhorst. 
De melkrobot geeft hem de vrijheid om regelmatig met de 
band op pad te gaan. De band is zijn grootste liefhebberij en 
voor veel meer hobby’s heeft hij ook geen tijd.
Sebastiaan Klaassen (37), (solo)gitaar en zang, woont in Hum-
melo. Hij voetbalt bij HC ’03 in het vijfde elftal, het bekende 
Galliateam en is assistent-accountant bij een bedrijf in Didam. 

V.l.n.r.: Ronald Hagen, Hinke Kok, Giovanni Braam, Arjan Wullink, Sebastiaan Klaassen, locatie Broekstraat (oktober 2018)

Bijzondere vriendengroepen

Hij heeft van zijn vijftiende tot en met zijn achttiende jaar 
gitaarles gehad. Twee jaar geleden heeft hij dit weer opgepakt 
omdat hij zich hierin verder wil blijven ontwikkelen.
Hinke Kok (35), drums en zang, woont in Wehl en is opge-
groeid aan de Zelhemseweg. Ronald en hij waren vroeger bu-
ren. Hinke woont samen met zijn vriendin en zoontje in Wehl 
en hij werkt bij Smederij Besselink in Keijenborg. Een keer per 
jaar kruipt hij op een paard als vendelier van de ruiters tijdens 
het volksfeest in Hummelo. Maar veel liever zit hij op de motor, 
want hij is een fervent motorcrosser.
Arjan Wullink (37), basgitaar. Hij doet de aankondigingen en 
woont met zijn gezin in Velswijk. Arjan is opgegroeid aan de 
Broekstraat 12 in Hummelo. Hij werkt als leraar op het Zone 
College in Doetinchem (het voormalige AOC). Zijn hobby’s zijn 
klussen in en om het huis en de band natuurlijk.

Hoe is de band HIK ontstaan? 
Arjan trapt af: ‘We hadden een vriendengroep op de mid-
delbare school met circa vijftien jongens en meiden. Enkelen 
kenden elkaar al vanaf de lagere school in Hummelo. We gin-
gen stappen bij Flophouse, naar optredens van onder andere 
Jovink en de Haverkampband, we maakten een carnavalswa-
gen samen. Je hebt er wel een beeld bij hè? Hinke had een 
drumstel gekocht, Sebastiaan had een jaar gitaarles, Ronald 
had zich ook een gitaar aangeschaft en ik had getrommeld bij 
De Eendracht.’ Ronald gaat glunderend verder: ‘Er was een fuif 
en we wilden optreden met ons bandje, gewoon voor de lol. 
We hadden de eerste keer afgesproken om te oefenen in het 
tanklokaal van Teunis en Ans Wullink, de vader en moeder van 
Arjan. Bij hen kan veel en ze zijn gastvrij, ook de Zwarte Cross 
is hier voor de allereerste keer gehouden in het weiland naast 
de boerderij. We moesten het doen met een invaldrummer, 
want Hinke was geblesseerd aan zijn hand. Dat kwam door 
zijn andere grote hobby! 

Ons allereerste optreden met HIK was op 17 april 1999 bij 
een kameraad op de verjaardag, bij Ronald Oortgiesen aan 
de Zomerweg in Drempt. Ik weet het nog precies. We zijn er 
met de tractor en wagen heen gereden en we speelden op 
de platte wagen. We kenden toen drie nummers die we drie 
keer of zo hebben gespeeld: Op vakantie, Dronkemanssolo, en 
Fiets van de deale. Op vakantie is een vertaling van het nummer 
Basket Case van Green Day, Dronkemanssolo is een instrumen-
taal nummer en de muziek van Fiets van de deale is gebaseerd 
op Summer of ‘69 van Brian Adams. In het begin was het vooral 
veel lol maken. Later werd het wat serieuzer met twee keer in 
de week oefenen en leerden we onszelf nieuwe nummers aan.’
Arjan: ‘In die tijd gingen we veel stappen en daarmee kwamen 
de optredens eigenlijk ook als vanzelf. Dan zeiden we: ‘Wat zij 
doen op het podium doen, dat kunnen wij ook.’ Dat werkte 
goed. We hebben onder andere bij de Radstake opgetreden 
en we zijn bij BNN op tv geweest in het programma Moeilijk 
Kijken in 2000. Hierbij werden wij en de band De Boswachters 
gevolgd tijdens een avondje stappen in de Achterhoek.’
Giovanni is er zes jaar geleden bijgekomen met zijn accorde-
on. Hoe is dat gegaan? Gio: ‘Ik zat op een verjaardag en leerde 
daar Hinke kennen. Toen vroeg Hinke of ik zin had om een 
keer met hen mee te spelen voor de gein. Ik was een poosje 
gestopt, maar het leek me leuk om in een groep te spelen. 
Het klikte en ik ben gebleven.´ Hinke: ´Met de accordeon erbij 
kunnen we meer feestnummers spelen en voor nog meer 
gezelligheid zorgen. Dat is een goede zet geweest, eigenlijk 
door toeval, voor zover toeval bestaat.’ 

De naam 
HIK is als volgt ontstaan: ‘We wilden een korte krachtige naam 
voor onze band en ook geen Engelse naam die je aan het eind 
van de avond alweer vergeten bent. Toen zei Gorro (bijnaam 
van een van de leden van de voormalige band Jovink, red.): 

HIK in de beginjaren, v.l.n.r. Sebastiaan Klaassen, Hinke Kok, Johan Kets (toenmalige manager), Ronald Hagen, Arjan Wullink 
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Als er onverhoopt iets mis gaat met uw wasmachine, 
droger of vaatwasser, dan kunt u rekenen op onze
eigen technische dienst. Onze monteur komt bij 
u thuis om uw reparatie vakkundig uit te voeren. 
Mocht uw apparaat niet ter plekke gerepareerd 
kunnen worden, dan regelen wij graag een 
leenapparaat voor u.

Apparaat stuk?
Wij helpen u graag!

Expert Eliesen
Baak, Zutphen Emmerikseweg 46, (0575) 551000
Hengelo (Gld), Kerkstraat 2, (0575) 464261
Zutphen, Nieuwstad 45, (0575) 543202Van begin tot het einde...

Gerritsen Grafmonumenten
Zutphen-Emmerikseweg 103C

7223 DB Baak
Tel: 0575 82 09 88

E-mail: info@gerritsengrafmonumenten.nl
www.gerritsengrafmonumenten.nl

Houthakkersteaks 4 stuks 5.95
(Een houthakkersteak is een zacht stuk
kipfilet, heerlijk gekruid en omwikkeld
met spek; 15 tot 20 minuten braden)

KNIP  UIT:
geldig t/m Pasen! De Worstepinne, keurslager

Ooipoortstraat 30, 6981 DV  Doesburg
Tel: 0313-472314 fax: 0313-479166

E-mail: info@worstepinne.nl     Website: www.worstepinne.nl

De Worstepinne,
Ooipoortstraat 30

6981 DV  Doesburg
Tel: 0313-472314

info@worstepinne.nl
www.worstepinne.nl

iets te vieren? 
Ook voor buffetten kunt u
uitstekend bij ons terecht !

Bij u thuis of op locatie. 
Kijk voor meer info op
www.worstepinne.nl
(kopje specialiteiten)

Ooipoortstraat 30, Doesburg
Tel. 0313-472314
info@worstepinne.nl
www.worstepinne.nl
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kipfilet, heerlijk gekruid en omwikkeld
met spek; 15 tot 20 minuten braden)

KNIP  UIT:
geldig t/m Pasen! De Worstepinne, keurslager

Ooipoortstraat 30, 6981 DV  Doesburg
Tel: 0313-472314 fax: 0313-479166

E-mail: info@worstepinne.nl     Website: www.worstepinne.nl

De Worstepinne,
Ooipoortstraat 30

6981 DV  Doesburg
Tel: 0313-472314

info@worstepinne.nl
www.worstepinne.nl

iets te vieren? 
Ook voor buffetten kunt u
uitstekend bij ons terecht !

Bij u thuis of op locatie. 
Kijk voor meer info op
www.worstepinne.nl
(kopje specialiteiten)

HET PLATEAU
Heerlijk koud buffet met tapas - 10 personen € 160,-

Zie ook onze kerstfolder op de site

“ Voor iedere zorgv raag 

een passende oplossing! ”

K ijk voor informatie

 op onze website !
T: 0314 - 62 82 00
www.degoudenleeuwgroep.nl
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‘De kratläögmakers’, maar dat was veel te lang. Wat gebeurt er 
daarna? Juist je hikt. Toen wisten we het meteen, HIK moest 
het worden! En zo is het gekomen. Sommigen dachten dat het 
stond voor Hummelo’s Intelligenten Koor, maar dat was een 
grapje.’ Alweer Arjan die hier aan het woord is. Hij doet niet 
voor niets de aankondigingen en verbindende teksten.

Muziek
Elke woensdagavond is het vaste prik en komen ze samen 
in hun honk aan de Broekstraat. De heren schrijven zelf ook 
nummers met eigen teksten en muziek. Sebastiaan: ‘We heb-
ben in 2018 een eigen nummer uitgebracht dat we bij Dick 
Kemper in de studio hebben opgenomen: Laot ow lekker gaon. 
Daar hebben we een paar dagen keihard aan gewerkt en bin-
nenkort willen we een tweede eigen nummer uitbrengen. Als 
we meer tijd hadden, zouden we meer nummers zelf willen 
schrijven, maar daar treden we net iets te veel voor op. We 
spelen covers die we een eigen draai meegeven, we leggen 
onze eigen accenten. Onze cd hebben we in 2004 uitgebracht, 
met nummers als Dreutjeskearl en Tied um los te gaon. We 
kunnen alles spelen, maar misschien is dat ook onze valkuil. 
Misschien moeten we ons wel iets meer specialiseren.’
Ze treden ongeveer één keer in de twee à drie weken op, in 
totaal zo’n 25 optredens in het jaar. Daar zijn ze best tevreden 
mee, want er is veel concurrentie. Er is ook wel eens een jaar 
geweest met wat minder optredens, maar oefenen hebben ze 
steeds elke week gedaan.
Sebastiaan: ‘Als we optreden hebben we er een geluidsman 
bij met professioneel licht en geluid, dat staat op nummer één 
voor ons. Het geluid moet goed zijn, geen rondzingende hoge 
tonen of te zware bassen. Die kosten maken we, want we 
willen dat het goed klinkt en wat er overblijft, is voor de pot. 
We kunnen dus overal spelen van huiskamer tot grote zaal. 
We spelen muziek van Boh Foi Toch, sommige nummers van 
Normaal, nummers van AC/DC en ook een hit van Jan Smit.’ 
Ze schakelen moeiteloos over van de Nedersaksische taal (het 
Achterhoeks dialect), naar Algemeen Beschaafd Nederlands 
en het Engels en weer terug. ‘We warmen het publiek vaak 
op met de nummers Beernd van Kuperi-j en Geef mien bier ’s 
an. Maar dat ligt natuurlijk aan het publiek en de setting. Het 
komt altijd goed met onze optredens.’

Inspiratie
Hun voorbeelden zijn Boh Foi Toch, Jovink, Rowwen Hèze, 
Normaal en The Mavericks (tex mex muziekstijl). Voor Sebasti-
aan is ook Herman Brood een bron van inspiratie. Dat geldt 
niet voor iedereen, maar dat hoeft ook niet. Gio: ‘Deze muziek 
spreekt ons het meest aan. Zij hebben nummers die wij leuk 
vinden om te spelen en waarmee we de feestgangers kunnen 
vermaken. Een mooi feestje bouwen samen. Onze mooiste 
optredens zijn de optredens waarbij we veel wisselwerking 
hebben met het publiek.’

Vrienden
De bandleden zijn al lang vrienden en vullen elkaar goed aan. 
De een is een prater, de ander wat meer beschouwend van 
aard. Bandleden met ambities en bandleden die alles leuk 
vinden. Ieder heeft daarnaast een eigen functie. ‘We zijn soms 
ook wel vijf eigenwiezen. Wat soms helpt, is het vetorecht dat 
ieder bandlid heeft. Als we het ergens niet over eens worden, 
dan zetten we dat in. Dan houden we erover op en is het afge-
daan. Zo komen we samen een heel eind, anders houd je het 
ook geen twintig jaar vol’, aldus Arjan.

Plannen
Wat zijn de verdere ambities van HIK? Sebastiaan: ‘We willen 
binnenkort een eigen nummer uitbrengen. We hebben zelf de 
tekst geschreven en de muziek erbij gemaakt, dat ligt op de 
plank om te gaan doen. Verder hopen we heel lang veel schik 
te maken, aansprekende muziek te maken en het publiek te 
vermaken. Het zou ook leuk zijn als we nog eens een keer op 
een wat groter podium kunnen optreden. Dat is toch wel een 
wens.’
‘De regeldingen rondom de optredens hebben we de laatste 
jaren zelf erbij gedaan. Het zou fijn zijn als we die in ander-
mans handen kunnen leggen want dat kost veel tijd. En ook 
willen we meer publiciteit maken, dat wordt ook een taak van 
de nieuwe manager. We hebben een Facebook pagina, die ver-
der uitgebouwd kan worden. Dat geeft voor ons de ruimte om 
meer met de muziek bezig te zijn, want we zijn nog steeds aan 
het groeien’, verwoordt Hinke de gezamenlijke doelstelling. 
HIK is een serieuze band met gezonde ambities, maar het 
belangrijkst vinden de vrienden dat ze veel schik hebben en 
dat ze nog heel lang door kunnen gaan met muziek maken. 
Op naar de volgende 20 jaar!

Optreden tijdens Velswieks feest in september 2018

De mannen van HIK proosten op hun vijfjarig jubileum. Dat hebben ze gevierd 
met optredens in hun feesttent aan de Zelhemseweg, 2004
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Begint eer ge bezint!

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

Twee jaar geleden kochten Kees (71) en Bertie (70) de Lind van Wijngaarden-Ledeboer hun 
huis aan de Monumentenweg in Hoog-Keppel. Inmiddels zijn zij ingeburgerd in het dorp en 
leveren zij een zeer actieve bijdrage aan de kleine dorpsgemeenschap. Tijd om een bezoek te 
brengen aan dit ondernemende echtpaar met hun bijzondere lijfspreuk: begint eer ge bezint!

Hoe kwamen jullie in Hoog-Keppel terecht?
‘Heb je een paar uur tijd?’, lacht Kees om meteen met Bertie 
letterlijk van wal te steken op de vraag. ‘Laten we maar bij ‘t 
begin beginnen.’

Niets boven Groningen!
De liefde voor elkaar ontstond in de zestiger jaren in hun 
studententijd in Groningen. Hij studeert daar geneeskunde 
en zij psychologie. Kees komt uit Scheveningen en Bertie uit 
Wierden. 
Ze zijn lid van dezelfde studentenvereniging en ontmoeten 
elkaar bij de Groninger Studenten Zeilvereniging Navigare 
Necesse Est. Bertie is een goed zeilster: ‘Mijn vader was fa-
brieksdirecteur in Twente en bracht de liefde voor het zeilen 
aan mij over. Dat kwam zo: hij had een houten sloep in Eefde. 
Daar maakte hij mijn moeder het hof als ze aan boord waren. 
Maar in 1944 werd zijn sloep door de Duitsers gevorderd. Mijn 
vader wilde daarna nooit meer een eigen schip hebben. Maar 
hij stichtte in Almelo aan het Twente-Rijnkanaal (zijtak Almelo) 
een jachthaven en een watersportvereniging. En daar leerde 
mij hij zeilen. Eerst in een zelfgebouwde zeilkano, wat later in 
een Polywood.’  
Op het Paterwoldsemeer wordt in die vrolijke studententijd 
heel wat afgezeild door Kees en Bertie. En ook op de Friese 

meren. Het water blijkt hun wederzijdse passie. Als Kees klaar 
is met zijn opleiding moet hij als dienstplichtig arts het leger 
in. Hij wordt op de luchtmachtbasis Twente geplaatst. Bertie 
heeft na drie jaar psychologie genoeg van de wetenschap en 
schakelt over naar een studie waar ze beter met haar creati-
viteit uit de voeten kan. Het wordt mo handvaardigheid. Ze 
zijn dan al getrouwd en hebben een dochter en twee zoons. 
Als Kees klaar is met de dienstplicht neemt hij een huisartsen-
praktijk over in het Noord-Groningse Wehe-den Hoorn. Bertie 
runt de apotheek. Lauwersoog en de Waddenzee liggen op 
een steenworp afstand. Ze kopen een platbodem en de vrije 
tijd brengen ze uitsluitend door op het wad. Droogvallen, de 
eilanden worden bezocht. Ze kennen na 20 jaar het wad op 
hun duimpje. 

En daar werden jullie 65?
Ze schateren. Kees: ‘Welnee joh! Ik werd na een jaar of wat een 
beetje onrustig van het huisartsenbestaan. Mijn medische 
interesse lag vooral bij bevallingen en bij ongevallen. Die be-
vallingen kwamen in de praktijk steeds minder voor door de 
reorganisaties rond de kraamzorg. Langs de kust gebeurde er 
wel eens wat: ernstige ongevallen in het verkeer maar ook op 
het wad. Ik ontdekte dat ik goed tegen de hectiek rond zware 
ongevallen was opgewassen en goed werk kon doen. Maar 

dat ik op dit vlak te weinig uitdagingen in mijn praktijk had. 
We besloten toen in een paar uur tijd: we gaan stoppen en we 
verkopen de praktijk. Wat daarna komt zien we dan wel.’ 

Dat was nogal een stap.
Ze kijken elkaar aan: ‘Eerlijk gezegd stonden we er niet heel 
erg bij stil. Mogelijk is toen onze lijfspreuk ontstaan: begint 
eer ge bezint. Kees: ‘Ik kon terug naar de Luchtmacht, maar 
die militairen zijn allemaal hartstikke gezond en ik zag er 
onvoldoende uitdaging. Het lukte om een opleidingsplaats in 
Rotterdam in de anesthesie en IC (Intensive Care) te bemach-
tigen’. Bertie vult hem aan: ‘We besloten meteen om te verkas-
sen naar het westen. Kees kon na zijn opleiding toetreden tot 
de maatschap anesthesie in Leiden en bleef dat werk daar 20 
jaar doen. We woonden in Den Haag, Oegstgeest en Leiden. 
In totaal verhuisden we 22 keer. Kees had zijn werk en ik had 
mijn werk. Allerlei baantjes heb ik gehad: verkoopster in 
winkels, oppasdiensten enzovoorts. En daarnaast probeerde ik 
mijn creatieve kant te ontwikkelen. Ik studeerde af aan de Ko-
ninklijke Academie voor beeldende kunsten in Den Haag en 
werkte drie jaar keihard als kunstenaar. En met redelijk succes. 
Tot we op een bepaald moment samen een glas wijn dronken 
en concludeerden: we zien elkaar eigenlijk niet zo veel meer. 
Willen we zo met elkaar verder leven? De conclusie was: nee, 
dat willen we niet. De kinderen studeren en zijn het huis uit. 
We gaan het met z’n tweetjes maar weer eens anders doen.’ 

En toen?
Kees: ‘Het zeilen heeft ons heel veel gebracht. We kennen veel 
mensen in deze wereld. In 1997 konden we een oude haring-
logger kopen: de Lotos. Gebouwd in 1910. Er werd aanvan-
kelijk mee op zee gezeild voor de haringvangst. In 1939 werd 
het schip verkocht aan een Noors bedrijf en het heeft daar 
50 jaar gemotoriseerd dienst gedaan als vrachtvaarder. Tja, 
begint eer ge bezint. In drie jaar tijd hebben we de Lotos ge-
restaureerd en er weer een zeilschip van gemaakt. Bertie en ik 
volgden de opleiding aan de Zeevaartschool in Enkhuizen om 
kapitein te mogen zijn op ons eigen passagiersschip.’ Bertie: 
‘We woonden op het schip en in de zomermaanden deden we 
groepsreizen langs de Europese kusten. Onze gasten hielpen 
mee om het schip te varen. Kees werkte in de wintermaanden 
als waarnemend anesthesist in ziekenhuizen in het westen en 
later in heel Nederland.’ Kees grijnst: ‘We deden de stuurmans-
opleiding in Enkhuizen en de arts die les gaf in Gezondheids-
zorg Aan Boord werd ziek. Of ik hem kon waarnemen. Dat was 

voor mij geen enkel probleem. Ik werd zodoende docent aan 
de Zeevaartschool. Een prachtige functie!’  

Het Lotos-avontuur eindigde uiteindelijk?
Bertie: ‘Inderdaad: we wilden het iets kalmer aan doen. We 
konden de Lotos verkopen. En we kochten een andere boot 
terug: de Hendrik. Gebouwd in 1924, 24 meter lang en voor 
vrachtvaart van bouwmaterialen ingezet in de Nederlandse 
wateren. Daar hebben we nog veel plezier aan beleefd. Kees 
was ondertussen afgezwaaid als anesthesist en we voeren met 
de Hendrik door heel Nederland. Als we met de auto op pad 
zijn dan zijn er maar weinig bruggen onderweg waar we niet 
een keer onderdoor zijn gevaren met één van onze boten!’

Maar euh, hoe komt Hoog-Keppel nu op jullie ruige pad? 
Kees en Bertie zeggen het beiden tegelijk: ‘Dat was op de A12 
bij Veenendaal.’ Kees: ‘Berties broer en schoonzus woonden 
in Zutphen. Vrienden van ons wonen in Velp en een neef van 
mij in Hoog-Keppel’. Bertie: ‘We waren in april 2015 een keer 
in de Achterhoek. Het weer was prachtig en de streek was 
zo ontzettend mooi. Op de terugweg naar huis en boot in 
het westen zeiden we bij Veenendaal: we verkopen de boel 
en zoeken een huis in de Achterhoek. We hadden in no-time 
kopers voor ons huis in Rotterdam. En toen gingen we op zoek 
naar een huis in de Achterhoek. Onze inboedel sloegen we 
op bij een verhuisbedrijf in Doetinchem en we woonden op 
onze boot de Hendrik op de Oude IJssel in Doetinchem. Op 8 
augustus 2016 verhuisden we naar Hoog-Keppel. Ons leven 
aan boord was voorgoed voorbij.’

De Hendrik dus verkocht?
Kees: ‘Ja, de Hendrik is verkocht en we namen afscheid van 
het varend bestaan. Mensen vragen wel eens of ons dat veel 
pijn heeft gedaan of nog doet. Nou, het was ontzettend leuk, 
maar we talen niet meer naar boten en het water. Wat wel leuk 
is, onze zoon woont in Finland en is professioneel zeekapitein 
geworden. Hij zat in de zeesleepvaart, maar ook hij maakte 
een mooie carrièreswitch. Hij is nu kapitein op de Gunilla: een 
Zweeds opleidingsschip. Met schoolklassen jongeren vaart 
hij op zee. De jongeren krijgen hun schoolvakken aan boord 
en leren al doende het zeilen op zee. Ze zijn nu (half oktober, 
red.) met de Gunilla in Cadiz. Kees: ‘We kunnen de boot via 
de computer volgen en heel af en toe belt onze zoon mij als 
achterwacht als er medisch iets onduidelijks aan de hand is.’ 
Bertie: ‘Maar voor Kees en mij zijn sinds een paar jaar heel 

Lotus Hendrik
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erg bij stil. Mogelijk is toen onze lijfspreuk ontstaan: begint 
eer ge bezint. Kees: ‘Ik kon terug naar de Luchtmacht, maar 
die militairen zijn allemaal hartstikke gezond en ik zag er 
onvoldoende uitdaging. Het lukte om een opleidingsplaats in 
Rotterdam in de anesthesie en IC (Intensive Care) te bemach-
tigen’. Bertie vult hem aan: ‘We besloten meteen om te verkas-
sen naar het westen. Kees kon na zijn opleiding toetreden tot 
de maatschap anesthesie in Leiden en bleef dat werk daar 20 
jaar doen. We woonden in Den Haag, Oegstgeest en Leiden. 
In totaal verhuisden we 22 keer. Kees had zijn werk en ik had 
mijn werk. Allerlei baantjes heb ik gehad: verkoopster in 
winkels, oppasdiensten enzovoorts. En daarnaast probeerde ik 
mijn creatieve kant te ontwikkelen. Ik studeerde af aan de Ko-
ninklijke Academie voor beeldende kunsten in Den Haag en 
werkte drie jaar keihard als kunstenaar. En met redelijk succes. 
Tot we op een bepaald moment samen een glas wijn dronken 
en concludeerden: we zien elkaar eigenlijk niet zo veel meer. 
Willen we zo met elkaar verder leven? De conclusie was: nee, 
dat willen we niet. De kinderen studeren en zijn het huis uit. 
We gaan het met z’n tweetjes maar weer eens anders doen.’ 

En toen?
Kees: ‘Het zeilen heeft ons heel veel gebracht. We kennen veel 
mensen in deze wereld. In 1997 konden we een oude haring-
logger kopen: de Lotos. Gebouwd in 1910. Er werd aanvan-
kelijk mee op zee gezeild voor de haringvangst. In 1939 werd 
het schip verkocht aan een Noors bedrijf en het heeft daar 
50 jaar gemotoriseerd dienst gedaan als vrachtvaarder. Tja, 
begint eer ge bezint. In drie jaar tijd hebben we de Lotos ge-
restaureerd en er weer een zeilschip van gemaakt. Bertie en ik 
volgden de opleiding aan de Zeevaartschool in Enkhuizen om 
kapitein te mogen zijn op ons eigen passagiersschip.’ Bertie: 
‘We woonden op het schip en in de zomermaanden deden we 
groepsreizen langs de Europese kusten. Onze gasten hielpen 
mee om het schip te varen. Kees werkte in de wintermaanden 
als waarnemend anesthesist in ziekenhuizen in het westen en 
later in heel Nederland.’ Kees grijnst: ‘We deden de stuurmans-
opleiding in Enkhuizen en de arts die les gaf in Gezondheids-
zorg Aan Boord werd ziek. Of ik hem kon waarnemen. Dat was 

voor mij geen enkel probleem. Ik werd zodoende docent aan 
de Zeevaartschool. Een prachtige functie!’  

Het Lotos-avontuur eindigde uiteindelijk?
Bertie: ‘Inderdaad: we wilden het iets kalmer aan doen. We 
konden de Lotos verkopen. En we kochten een andere boot 
terug: de Hendrik. Gebouwd in 1924, 24 meter lang en voor 
vrachtvaart van bouwmaterialen ingezet in de Nederlandse 
wateren. Daar hebben we nog veel plezier aan beleefd. Kees 
was ondertussen afgezwaaid als anesthesist en we voeren met 
de Hendrik door heel Nederland. Als we met de auto op pad 
zijn dan zijn er maar weinig bruggen onderweg waar we niet 
een keer onderdoor zijn gevaren met één van onze boten!’

Maar euh, hoe komt Hoog-Keppel nu op jullie ruige pad? 
Kees en Bertie zeggen het beiden tegelijk: ‘Dat was op de A12 
bij Veenendaal.’ Kees: ‘Berties broer en schoonzus woonden 
in Zutphen. Vrienden van ons wonen in Velp en een neef van 
mij in Hoog-Keppel’. Bertie: ‘We waren in april 2015 een keer 
in de Achterhoek. Het weer was prachtig en de streek was 
zo ontzettend mooi. Op de terugweg naar huis en boot in 
het westen zeiden we bij Veenendaal: we verkopen de boel 
en zoeken een huis in de Achterhoek. We hadden in no-time 
kopers voor ons huis in Rotterdam. En toen gingen we op zoek 
naar een huis in de Achterhoek. Onze inboedel sloegen we 
op bij een verhuisbedrijf in Doetinchem en we woonden op 
onze boot de Hendrik op de Oude IJssel in Doetinchem. Op 8 
augustus 2016 verhuisden we naar Hoog-Keppel. Ons leven 
aan boord was voorgoed voorbij.’

De Hendrik dus verkocht?
Kees: ‘Ja, de Hendrik is verkocht en we namen afscheid van 
het varend bestaan. Mensen vragen wel eens of ons dat veel 
pijn heeft gedaan of nog doet. Nou, het was ontzettend leuk, 
maar we talen niet meer naar boten en het water. Wat wel leuk 
is, onze zoon woont in Finland en is professioneel zeekapitein 
geworden. Hij zat in de zeesleepvaart, maar ook hij maakte 
een mooie carrièreswitch. Hij is nu kapitein op de Gunilla: een 
Zweeds opleidingsschip. Met schoolklassen jongeren vaart 
hij op zee. De jongeren krijgen hun schoolvakken aan boord 
en leren al doende het zeilen op zee. Ze zijn nu (half oktober, 
red.) met de Gunilla in Cadiz. Kees: ‘We kunnen de boot via 
de computer volgen en heel af en toe belt onze zoon mij als 
achterwacht als er medisch iets onduidelijks aan de hand is.’ 
Bertie: ‘Maar voor Kees en mij zijn sinds een paar jaar heel 

Lotus Hendrik
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Toldijk Zutphen-Emmerikseweg 35  

Het adres voor 
tuin en dier 

 
 

 

 
 

 

 

Toldijk  

Bij Welkoop hebben we verstand van tuin & dier. Dat merk je meteen als je een 
van onze 150 winkels binnen loopt. We hebben alles in huis wat je nodig hebt 
voor de verzorging van je tuin en dier. Denk onder andere aan planten en za-
den, tuingereedschap, recreatie- en werkkleding en -schoenen, dierenvoeding 
en -verzorging. 
 
Een breed assortiment, eerlijke prijs, deskundig advies en service die nét een 
stapje verder gaat. Al onze medewerkers hebben hart voor wat ze doen. En dat 
zie je. Ontdek ons alvast op welkoop.nl  
 
Tot snel in onze winkel! 
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andere dingen dan boten en water op ons pad gekomen: 
tuinieren en daarnaast in de weer met een boot? Dat is geen 
fijne combinatie!’

Hoe is Hoog-Keppel om te wonen? 
‘Zoals gezegd, we zijn 22 keer verhuisd. Maar echt waar, zoals 
we hier zijn ontvangen als nieuwkomers, dat hebben we nog 
nooit eerder meegemaakt. Wij vinden het hier heerlijk wonen. 
De dorpsgemeenschap is op een hele leuke manier hecht. We 
doen overal aan mee en zijn van harte welkom. Een volksfeest 
zoals hier in de gemeenschappen van Drempt, Hummelo en 
Keppel, dat hebben we nergens op deze manier meegemaakt. 
We golfen beiden op de Keppelse Golfclub, plukken vrijwillig 
druiven bij ’t Heekenbroek. We zijn in de zomer vrijwilliger bij 
het Hessenbad en we zorgen voor ’t bier voor de zaalsporters 
in de Hessenhal. En ik kan hier ook uit de voeten als radio-
zendamateur. Bertie: ‘Onze tuin wordt ingericht als kwaliteits-
tuin met maximale aandacht voor insecten, planten en voor 
de bijen die in onze bijenkasten achter in de tuin worden 
gehouden. We oogsten de honing en verkopen die aan de 
straat. En als de tuin klaar is, ga ik mijn werk als kunstenaar 
weer oppakken. Ik ga weer tekenen zoals ik in Den Haag ook 
met redelijk succes deed.’ Ze lacht: ‘Ik heb al iemand gevon-
den die model voor mij wil zijn.’ Kees vult aan: ‘We zijn allebei 
lid van Slow Food Achterhoek. Dat is een afdeling van een 

internationale beweging die streeft naar eerlijk voedsel uit 
de buurt en van het seizoen, met respect voor de plaatselijke 
eetcultuur. Slow Food Achterhoek geeft ook lessen aan het 
ROC Graafschap College in Doetinchem. Jonge koks worden 
daarbij bewust gemaakt van wat de regio aan mooie produc-
ten levert.’

En het Hessenbad?
We hebben de afgelopen zomer echt genoten bij het vrijwil-
ligerswerk daar. We haalden allebei ons diploma voor toezicht-
houder. Na 60 jaar weer op zwemles. Met ruim 70 man aan 
de slag om deze voorziening te behouden voor de dorpsge-
meenschap. Prachtig! Net als al die vrijwilligers die de Hessen-
hal in bedrijf houden. Er is nog wel een puntje bij het Hessen-
bad: het aantal mensen dat toezicht mag en kan houden moet 
omhoog. Maar man, man, ik beschouw die kleine kinderen 
rond het familiebad al bijna als mijn eigen (klein)kinderen. Als 
je langs de kant van het zwembad zit voor assistentie bij het 
toezicht dan zie je welke overwinningen kleine kinderen op 
zich zelf aan het behalen zijn. Niet van de glijbaan durven… 
of misschien toch wel? Aarzeling, naar beneden klimmen of 
nu eindelijk eens flink doorzetten? Hoofd onder water: eng of 
toch maar eens proberen als andere kinderen het wel durven? 
Als waarnemer van kindergedrag viel er deze hele mooie 
zomer heel veel te genieten!’ 
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Reeds op 12 maart 1366 (op sunte Gregorius’ dach) oorkonden 
Jan Leering en Johan Claeusz, schepenen te Doesborgh ‘dat 
Gysebert Ottenz. van Broeckhusen en zijn vrouw Hilla Leerings 
verkocht hebben aan Vrouwe Helewych, vrouwe van Voorst 
en Keppel, het goed Ter Slunde (ook wel Ghisenguet geheten), 
gelegen in de buurtschap Elderick. Eveneens op 12 maart 1366 
Maart 12 beloven Gysebert van Broechusen Ottenz. als schul-
denaar, Johan Leering en Gerad Boechaemer als borgen, het 
qoed ter Slunden, Gysenguet geheeten, gelegen in de buurschap 
Eldryck, te waarborgen aan vrouwe Helewych, vrouwe van Voerst 
en Keppel.
Op 9 april van datzelfde jaar (des naesten Donredaghes na Am-
brosius’ dach) oorkondt Willam Lansinc, richter te Dozeborch, dat 
Ghysebert van Broechusen Ottensz. en diens vrouw Hille Lerinx 
hebben verkocht aan vrouwe Helewyghe, het goed Ter Slunde, 
geheten Ghysengoed. Deze akte is dus de officiële bevestiging 
van de overeenkomst van 12 maart.
In 1383, op 9 april des Vrydages na onser Vrouwen Conceptionis 
(Maria Onbevlekte Ontvangenis, RR), erkent Helewich, vrouwe 
van Voerst en Keppel, gegeven te hebben aan de pastoor en de 
vicarissen van de kerk te Keppel het goed ten Luttiken Slonde in 

Boerderij ‘de Slonde’ al 
vele eeuwen in Eldrik

Tekst: Rinus G.M. Rabeling
Foto’s: familie Van Zadelhoff, Fred van Daalen en collectie Rinus G.M. Rabeling

We gaan naar de overkant van de Oude lJssel en verdiepen ons in de geschiedenis van boerderij 
‘de Slonde’ aan de Eldrikseweg 3 in Eldrik. We hebben hier te maken met een van de oudere 
boerderijen in de voormalige gemeente Hummelo en Keppel. In dit gebied is er sedert vele 
eeuwen sprake van ‘agrarische’ bedrijvigheid. Van oorsprong vaak kleine (keuter)boerderijtjes, 
maar die regelmatig ook uitgroeiden tot een hoeve van grotere omvang.

de buurschap Elderick, welke schenking door haar zoon Wouter, 
heer van Voerst en Keppel, wordt bevestigd.

We lezen in de akte van 1383 dat er blijkbaar ook een goed 
‘ten Luttiken Slonde’ bestaat. Luttiken is oud-Nederlands voor 
klein. Is hier sprake van een andere boerderij of was destijds 
bij de geleidelijke verandering van de naam Ghisenguet naar 
Slonde nog sprake van een erg kleine boerderij? In latere 
jaren komt het ook veelvuldig voor dat wanneer er een opvol-
ger op een boerderij kwam de ‘oude’ boer een klein boerde-
rijtje in de nabijheid van de oorspronkelijke boerderij betrok. 
Ook nu zien we dat nog gebeuren, meestal is er in onze tijd 
dan sprake van een comfortabele bungalow. In 1804 vinden 
we nog dat de ‘katerstede de Kleine Slong’ door Engelbert 
Brugman en Teuntje Lucassen wordt verkocht aan Lammert 
Winholtz en zijn vrouw. Tot in het midden van de vorige 
eeuw stond tegenover de huidige Slonde nog steeds een 
boerderijtje dat ‘de Kleine Slonde’ heette. Het is omstreeks 
1950 wegens bouwvalligheid afgebroken. Vermoedelijk is dus 
omstreeks 1400/1450 de grotere boerderij met de naam ‘de 
Slonde’ ontstaan.

Vierhonderd jaar bewoners van de Slonde
In de volgende eeuwen vinden we de Slonde vele malen in de 
Leenaktenboeken (zie kadertekst) van het Vorstendom Gelre 
en Graafschap Zutphen. We laten deze beleningen in de spel-
ling van die tijd hieronder chronologisch volgen.
-  Een goet geheiten Ter Slunde, in den kerspel van Keppel, 

in den buyrschap van Elderigh gelegen, tot Zutpensche 
rechten ontfinck:

-  1399,  Gerrit van Heker;
-  1402,  Gerrit van Heker, inclusief 6 morgen land in het ker-

spel van Hummelo;
-  1406,  Gijsbert van Broikhuysen ontfinck dat goet tot Sluen-

den, gelegen in den kerspel van Keppelrekirck;
-  1413,  Dederich van Bellinchoven ontfinck dat goet ter 

Sluenden met siinen tobehoren;
- 1423,  Dererich van BelIinchoven als erve sijner moder;
- 1424,  Derich van Bellichaven;
- 1460,  Johan van Bellichaven;
- 1473,  Johan van Bellichaven vernieuwt de eed;
-  ?,  Evert van Ulft erft dit leen van zijn dochter;
- 1531,  (20 april) Agnes, weduwe van Reiners van Aeswijn;
- 1539,  (15 februari) Agnes vernieuwt de eed;
-  1543,  (23 oktober) Reíner van Aeswijn, erft dit van zijn moe-

der Agnes;
- 1556,  (26 juni ) Reiner van Aeswiin, vernieuwt de eed;
-  1558,  (5 mei) Reiner van Aeswiin, erve sijnes vaders Reiners, 

onmundig, beleent Josina van Broichusen, zijn mo-
der, met Johan van Knyppenborch tot hulder;

- 1560,  (7 mei) Reiner van Aeswijn doet selver eedt;
- 1565,  (9 april) Reiner van Aeswiin vernieuwt de eed;
- 1595,  (25 juli) Reiner van Aeswiin vernieuwt de eed;
-  1621,  (5 november) Anthoni van Aeswiin, heer to Brakell 

ende Sterkenborch, erve sines vaders Reinhards;
-  1646,  (2 maart) Antoni van Asewjin, erve van sijnnes ooms 

Antonis;

-   1647,  (9 april) Antoni van Asewjin laat zijn ‘houwelixe vur-
warden’ met Margneta Torchs vastleggen;

-  1649,  (1 juli) Antoni van Asewiin beleent zijn onmundig 
kind;

-  1669,  (1 juli) Gijsbert van Matenes, heer tot Mathenes etc., 
beleent in voegen dit leen door het overlijden van 
vrouwe Antonette van Aeswijn op haar onmundige 
dochterken Judith Margriet van Maetenes ende van 
deselve op hem vererft is;

-  1670,  (11 februari ) Gijsbert van Mathenes, heer tot Mathe-
nes, laat bovenstaande regeling vastleggen;

-  1671,  (20 februari) Willem van Mathenesse, heer van 
Rasquert, onmundig, uyt cragt van bovenstaende 
dispositie beleent;

-  1741,  (25 april ) Jan Willem Scholten namens de Heeren 
Gedeputeerde Staten der graafschap Zutphen.

In het register van leengoederen in de graafschap Zutphen 
vinden we ook nog in de Provinciale Lheenen:
-  1696,  Een goet genaemt Ter Slunde in den kerspell van 

Hummelo gelegen waarmede laest beleent is Willem 
van Mathenesse.

-  1697,  Een goet genaemt Te Slunde in den kerspel Keppel, 
item 6 margen landts in het kerspell Hummelo gele-
gen van Willem Matenesse.

In het midden van de 17e eeuw, met name tussen 1643 en 
1651 werd ook in onze regio de verponding ingevoerd. De 
verponding was een vorm van grondbelasting, die tussen de 
17e en 19e eeuw in Nederland werd geheven. Op 1 oktober 
1832 werd de verponding vervangen door de invoering van 
de grondbelasting die op het kadaster was gebaseerd. De 
gegevens die nodig waren om de hoeveelheid te betalen 
verponding voor een bepaalde eigenaar van onroerend goed 
uit te rekenen, werden opgetekend in zogenaamde verpon-
dingskohieren.

Boerderij de Slonde vóór 1913. Van links naar rechts twee knechten (met fiets), dienstbode Aaltje Wesselink, het ‘kleine knechtje’, Jan Derk Pennekamp (geb. 
1898), Derk Beumer (geb. 1868), Jo Beumer-Remmelink en Anna Pennekamp (geb. 1900)
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maar die regelmatig ook uitgroeiden tot een hoeve van grotere omvang.

de buurschap Elderick, welke schenking door haar zoon Wouter, 
heer van Voerst en Keppel, wordt bevestigd.

We lezen in de akte van 1383 dat er blijkbaar ook een goed 
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ger op een boerderij kwam de ‘oude’ boer een klein boerde-
rijtje in de nabijheid van de oorspronkelijke boerderij betrok. 
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Rasquert, onmundig, uyt cragt van bovenstaende 
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1651 werd ook in onze regio de verponding ingevoerd. De 
verponding was een vorm van grondbelasting, die tussen de 
17e en 19e eeuw in Nederland werd geheven. Op 1 oktober 
1832 werd de verponding vervangen door de invoering van 
de grondbelasting die op het kadaster was gebaseerd. De 
gegevens die nodig waren om de hoeveelheid te betalen 
verponding voor een bepaalde eigenaar van onroerend goed 
uit te rekenen, werden opgetekend in zogenaamde verpon-
dingskohieren.

Boerderij de Slonde vóór 1913. Van links naar rechts twee knechten (met fiets), dienstbode Aaltje Wesselink, het ‘kleine knechtje’, Jan Derk Pennekamp (geb. 
1898), Derk Beumer (geb. 1868), Jo Beumer-Remmelink en Anna Pennekamp (geb. 1900)
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Onderstaand een afbeelding van de regels uit dit kohier 
betreffende de Slonde. Er is sprake van ‘’t goet ter Slonden 
Geestlick’. Deze laatste toevoeging geeft aan dat er toen, 
na twee-en-een-halve eeuw, nog steeds een band was met 
de kerk in Hoog-Keppel, zoals hiervoor aangegeven (9 april 
1383). Verder lezen we nog: ‘huis, hof ende 4½ mergen lant 
op swaere gerve ende op d’helft thientbaer, grof ende small 
voer weidelant 57 mergen vrij gelt, moet de leijgraven mede 
opruimen…’
In de periode kort voor de verponding vinden we op 14 mei 
en 1 juni 1635 als bewoner (pachter) van de Slonde ene Evert 
Kerckhoff (overleden in 1666). De zes kinderen bleven voor 
een groot deel in Eldrik wonen. Dochter Wendel wordt in 
1679 nog genoemd als wonende ‘naast de Slonde’. Van ruim 
honderd jaar weten we dan niet wie de bewoner of pachter 
van de Slonde is. 

De volgende tweehonderd jaar
Met grote zekerheid is het goed, omstreeks 1811, in bezit 
gekomen van het huis Keppel (Werner van Pallandt). Een der 
eerste pachters was ene Kniesen. In het achterhuis van de 
boerderij bevindt zich een balk waarop behalve deze naam 
ook het jaartal 1841 vermeld staat.
Verder staat in ieder geval vast dat de hofstede in 1862 van 
huis Keppel werd gepacht door de familie Pennekamp. Zij 
kwamen van de boerderij Broekhuizen aan de Wehlsedijk, 
toen een soort modelbedrijf van Keppel. Jan Derk Pennekamp 
wilde graag een eigen veestapel. Omstreeks 1880 werd tevens 
de weide ‘het Galeslag’ aan de pachtakte toegevoegd.
Na zijn overlijden huwde zijn weduwe Johanna Helena 
Remmelink Derk Beumer. Volgens overlevering maakte Derk 
Beumer omstreeks 1913 afspraken met de pachtheer dat hij 
voor eigen rekening een nieuwe boerderij zou bouwen. De 
bestaande boerderij was dringend aan vervanging toe. Een 
klein deel van het oude achterhuis was nog in redelijke staat 
en bleef bewaard. Omstreeks 1930 bleek echter dat Beumer, 
goed van vertrouwen over gemaakte afspraken, het door hem 
gebouwde en betaalde huis niet in bezit had. De pachtheer 
wist van niks en verklaarde dat een en ander dan toch ver-
jaard was en dat er ook geen eigendomsverklaring was. De 
erfgenamen van Derk Beumer waren het bezit van het huis 
dus kwijt… 
De erfgenaam en opvolger op de Slonde was in die tijd weer 
een Jan Derk Pennekamp, de zoon Jan Derk en Christina 
Pennekamp-Wentink. Pennekamp zou later ook vele jaren 
wethouder van de gemeente Hummelo en Keppel zijn. In 
Hummelo is een straat naar hem genoemd. Hij was gehuwd 
met Hentje Gersen. Zij bleven wel op de Slonde wonen.
Hun dochter Jo (J.P.) trouwde in 1955 met Derk Jan van Zadel-
hoff. Zij werden de volgende bewoners van de Slonde.
De traditie ging verder toen in 1983 het agrarisch bedrijf en 
de bewoning van de Slonde werd voortgezet door zoon Jan 

Derk van Zadelhoff en zijn vrouw Annie Fokkink. Jan Derk en 
Annie bleven tot 2006 op de Slonde.
Bij de voortzetting hierna door de familie Eugelink verdwenen 
na vele generaties de initialen D.J. en/of J.D.

De naam
In het begin van deze bijdrage hebben we kunnen lezen dat 
de Slonde in 1366 werd genoemd in combinatie met een 
oudere naam ‘Ghysenguet’. Door het feit dat de toenmalige 
verkoper Gysebert Ottenz. van Broeckhusen was mogen we 
gevoeglijk aannemen dat de eerste boerderijnaam is afge-
leid van zijn voornaam Gysebert. In het verleden werd deze 
oude naam nog heel vaak gezamenlijk met de nieuwe naam 
gebruikt. 
Voor wat betreft de betekenis van die ‘nieuwe’ naam Slonde 
kunnen we ook alleen maar gissen naar een werkelijke 
betekenis. Vaak vinden namen met een zo hoge ouderdom 
hun oorsprong in bijvoorbeeld landschappelijke situaties of 
bodemgesteldheden. We moeten ons dan verplaatsen in het 
Eldrikse landschap van ruim zeshonderd(!) jaar geleden.
In de literatuur en diverse onderzoeken wordt via toponiemen 
(geografische begrippen) geprobeerd een verband te leggen 
met de oudst gevonden spellingen van een woord om tot een 
verklaring te komen.
Voor slunde(n) of slonde(n) vinden we in dat verband 
mogelijk een watergerelateerde verklaring. In die periode 
werd het huidige Eldrik regelmatig getroffen door over-
stromingen. De thans rustige (en gekanaliseerde) Oude IJssel 
kon in die tijd woest en wild tekeer gaan. Trad buiten zijn 
oevers, vormde vaak nieuwe beddingen en creëerde wielen, 
een soort overblijfsel van een dijkdoorbraak. Deze wielen, 
die ook kolken werden genoemd, kwamen in een soms erg 
kleine en verlande vorm voor de ruilverkaveling nog steeds 
voor, nu minder. De Slonde ligt op een niet al te hoge terp die 
ongetwijfeld al in vroeger tijd is opgeworpen ter bescherming 
tegen het hoge water.
Taalkundigen geven aan dat in het Middelnederlands van 
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die tijd diepe kolken ook vaak ‘slonden’ of ‘slunden’ werden 
genoemd. Het komt onder andere van een keel of gapende 
muil, zie ons huidige woord verslinden. Een kolk of poel met 
‘afgrond’, laaggelegen, drassige gronden of met water ge-
vulde laagten. Of deze theorie klopt? We zullen het nooit met 
zekerheid weten!

De Slonde in onze tijd
Het huidige complex van de Slonde heeft in het kader van de 
gemeentelijke lijst een monumentenstatus. Het geheel ís van 
architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een hal-
lehuisboerderij met dwarshuis waarvan het achterhuis dateert 
uit de negentiende eeuw terwijl het later geplaatste dwars- of 
voorhuis dateert van begin van de twintigste eeuw (1914). 
Tegen de linker zijgevel van het aan die zijde verbrede ach-
terhuis staat een bijschuur die samen met een rechtsachter 
gelegen stoltenberg deel uitmaakt van het boerderijcomplex.
In de beschrijving lezen we onder andere: Het voorhuis van 
de boerderij is van een type dat veelvuldig in de regio en de 
directe omgeving voorkomt (zie in Eldrik bijvoorbeeld ook 
lJsselweg 5 (Siebieverden) en Elrikseweg 33 (de Braak). Het 
dwarshuis is onder zadeldak met wolfeinden gedekt met 
pannen en heeft twee schoorstenen op de nok. De voorgevel 
is symmetrisch met een verhoogde middenpartij onder dwars 
zadeldakje. In de middenpartij zit een voordeur onder seg-
mentboog met siermetselwerk in het boogveld waarboven 
een zolderschuifraam onder rondboog met siermetselwerk 
in het boogveld. Ter weerszijden van de middenpartij zit een 
venster met zesruits schuifraam onder segmentboog met sier-
metselwerk in het boogveld. De linker en rechter geveldelen 
worden aan de bovenzijde afgesloten met een gepleisterd 
fries waarboven goot op gootklossen.
De linker zijgevel heeft vier onregelmatig verspringende 

vensters van verschillende afmetingen en types; tegen de 
gevel staat een zwengelpomp. De rechter zijgevel is harmo-
nisch vormgegeven met een symmetrische indeling van 
twee vensters onder segmentboog met siermetselwerk in het 
boogveld en met zesruits schuiframen waarboven een venster 
met zesruits schuifraam onder rondboog met siermetselwerk 
in het boogveld. 
De achtergevels van achterhuis en de bijschuur hebben 
de gebruikelijke symmetrische indeling van deeldeuren, 
staldeuren en gietijzeren deelraampjes en hooiluik (alleen in 
achterhuis). Het zadeldak met wolfeinden van de bijschuur 
is - evenals het linker dakvlak van het achterhuis - gedeeltelijk 
met riet (bovenste helft) en deels met pannen gedekt.
De stoltenberg heeft een steil, zeszijdig dak met golfplaten 
gedekt. De aangekapte schuuruitbouwen van de stoltenberg 
zijn gedekt met oudhollandse pannen. 
Het complex is van cultuurhistorische waarde als voorbeeld 
van een boerderij met dwarshuis dat qua structuur en 
vormgeving vaker voorkomt in de regio. Bovendien maakt de 
boerderij deel uit van de agrarische bebouwing in het buiten-
gebied en draagt deze als zodanig bij aan de instandhouding 
van het oorspronkelijke karakter van dit gebied. 

Wat is het leenstelsel en wat zijn leengoederen

In het begin van deze bijdrage hebben we een overzicht 
opgenomen van de gegevens die we hebben aangetrof-
fen in de leenakteboeken van het Vorstendom Gelre en het 
Graafschap Zutphen. Wat zijn eigenlijk leengoederen?
De begrippen leengoed, leenman, leenheer en belening zijn 
moeilijk te doorgronden. Toch heeft het leenstelsel tot 1795 
een grote rol gespeeld in de agrarische geschiedenis van de 
Achterhoek. 
Landbouw en veeteelt vormden in de middeleeuwen de 
belangrijkste bronnen van bestaan. De boeren beschikten 
meestal niet over eigen grond. Deze was in handen van 
grootgrondbezitters, de leenheer. Dit zogenaamde leenstel-
sel voert terug tot in de Karolingische tijd (circa 650-850).
Na eeuwen van gebrekkig overheidsgezag kwam onder 
Frankische vorsten als Karel de Grote een nieuwe staatsstruc-
tuur in Europa tot stand. Centrale en lokale machthebbers 
wisten bondgenoten aan zich te binden door hun land in 
bruikleen te geven. De opkomst van dit feodale stelsel bracht 
belangrijke veranderingen teweeg. Het voorheen spora-
disch voorkomende grootgrondbezit begon de overhand 
te krijgen. Bijna alle in die tijd aanwezige boerderijen waren 
feodale goederen, eigendom van grootgrondbezitters.

Leengoederen
De heren die de macht hadden verworven, omringden zich 
met vertrouwelingen aan wie zij militaire en bestuurlijke 
taken toevertrouwden. Die werden beloond met grond en 
bepaalde voorrechten en kregen deze als leenman in leen, 
waarbij zij dus niet het eigendom verwierven. Dat bleef bij de 
leenheer, die zijn leenmannen bescherming bood. Als tegen-
prestatie moesten de leenmannen het gezag van hun heer 
erkennen en hem trouw beloven. De leenmannen konden op 
hun beurt, met toestemming van de heer, hun leengoederen 
opnieuw aan derden belenen. Zo werd de leenman leenheer 
en de nieuwe bezitter leenman. De boer die een leengoed 
bewerkte was in feite pachter van de leenman.

Op internet vinden we uitgebreide informatie op: http://www.
fransscholten.nl/leengoed/.De Slonde vanuit de lucht in 1999, rechts boven op deze foto is de plek nog 

waarneembaar waar de Kleine Slonde ooit heeft gestaan.
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Onderstaand een afbeelding van de regels uit dit kohier 
betreffende de Slonde. Er is sprake van ‘’t goet ter Slonden 
Geestlick’. Deze laatste toevoeging geeft aan dat er toen, 
na twee-en-een-halve eeuw, nog steeds een band was met 
de kerk in Hoog-Keppel, zoals hiervoor aangegeven (9 april 
1383). Verder lezen we nog: ‘huis, hof ende 4½ mergen lant 
op swaere gerve ende op d’helft thientbaer, grof ende small 
voer weidelant 57 mergen vrij gelt, moet de leijgraven mede 
opruimen…’
In de periode kort voor de verponding vinden we op 14 mei 
en 1 juni 1635 als bewoner (pachter) van de Slonde ene Evert 
Kerckhoff (overleden in 1666). De zes kinderen bleven voor 
een groot deel in Eldrik wonen. Dochter Wendel wordt in 
1679 nog genoemd als wonende ‘naast de Slonde’. Van ruim 
honderd jaar weten we dan niet wie de bewoner of pachter 
van de Slonde is. 

De volgende tweehonderd jaar
Met grote zekerheid is het goed, omstreeks 1811, in bezit 
gekomen van het huis Keppel (Werner van Pallandt). Een der 
eerste pachters was ene Kniesen. In het achterhuis van de 
boerderij bevindt zich een balk waarop behalve deze naam 
ook het jaartal 1841 vermeld staat.
Verder staat in ieder geval vast dat de hofstede in 1862 van 
huis Keppel werd gepacht door de familie Pennekamp. Zij 
kwamen van de boerderij Broekhuizen aan de Wehlsedijk, 
toen een soort modelbedrijf van Keppel. Jan Derk Pennekamp 
wilde graag een eigen veestapel. Omstreeks 1880 werd tevens 
de weide ‘het Galeslag’ aan de pachtakte toegevoegd.
Na zijn overlijden huwde zijn weduwe Johanna Helena 
Remmelink Derk Beumer. Volgens overlevering maakte Derk 
Beumer omstreeks 1913 afspraken met de pachtheer dat hij 
voor eigen rekening een nieuwe boerderij zou bouwen. De 
bestaande boerderij was dringend aan vervanging toe. Een 
klein deel van het oude achterhuis was nog in redelijke staat 
en bleef bewaard. Omstreeks 1930 bleek echter dat Beumer, 
goed van vertrouwen over gemaakte afspraken, het door hem 
gebouwde en betaalde huis niet in bezit had. De pachtheer 
wist van niks en verklaarde dat een en ander dan toch ver-
jaard was en dat er ook geen eigendomsverklaring was. De 
erfgenamen van Derk Beumer waren het bezit van het huis 
dus kwijt… 
De erfgenaam en opvolger op de Slonde was in die tijd weer 
een Jan Derk Pennekamp, de zoon Jan Derk en Christina 
Pennekamp-Wentink. Pennekamp zou later ook vele jaren 
wethouder van de gemeente Hummelo en Keppel zijn. In 
Hummelo is een straat naar hem genoemd. Hij was gehuwd 
met Hentje Gersen. Zij bleven wel op de Slonde wonen.
Hun dochter Jo (J.P.) trouwde in 1955 met Derk Jan van Zadel-
hoff. Zij werden de volgende bewoners van de Slonde.
De traditie ging verder toen in 1983 het agrarisch bedrijf en 
de bewoning van de Slonde werd voortgezet door zoon Jan 

Derk van Zadelhoff en zijn vrouw Annie Fokkink. Jan Derk en 
Annie bleven tot 2006 op de Slonde.
Bij de voortzetting hierna door de familie Eugelink verdwenen 
na vele generaties de initialen D.J. en/of J.D.

De naam
In het begin van deze bijdrage hebben we kunnen lezen dat 
de Slonde in 1366 werd genoemd in combinatie met een 
oudere naam ‘Ghysenguet’. Door het feit dat de toenmalige 
verkoper Gysebert Ottenz. van Broeckhusen was mogen we 
gevoeglijk aannemen dat de eerste boerderijnaam is afge-
leid van zijn voornaam Gysebert. In het verleden werd deze 
oude naam nog heel vaak gezamenlijk met de nieuwe naam 
gebruikt. 
Voor wat betreft de betekenis van die ‘nieuwe’ naam Slonde 
kunnen we ook alleen maar gissen naar een werkelijke 
betekenis. Vaak vinden namen met een zo hoge ouderdom 
hun oorsprong in bijvoorbeeld landschappelijke situaties of 
bodemgesteldheden. We moeten ons dan verplaatsen in het 
Eldrikse landschap van ruim zeshonderd(!) jaar geleden.
In de literatuur en diverse onderzoeken wordt via toponiemen 
(geografische begrippen) geprobeerd een verband te leggen 
met de oudst gevonden spellingen van een woord om tot een 
verklaring te komen.
Voor slunde(n) of slonde(n) vinden we in dat verband 
mogelijk een watergerelateerde verklaring. In die periode 
werd het huidige Eldrik regelmatig getroffen door over-
stromingen. De thans rustige (en gekanaliseerde) Oude IJssel 
kon in die tijd woest en wild tekeer gaan. Trad buiten zijn 
oevers, vormde vaak nieuwe beddingen en creëerde wielen, 
een soort overblijfsel van een dijkdoorbraak. Deze wielen, 
die ook kolken werden genoemd, kwamen in een soms erg 
kleine en verlande vorm voor de ruilverkaveling nog steeds 
voor, nu minder. De Slonde ligt op een niet al te hoge terp die 
ongetwijfeld al in vroeger tijd is opgeworpen ter bescherming 
tegen het hoge water.
Taalkundigen geven aan dat in het Middelnederlands van 
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die tijd diepe kolken ook vaak ‘slonden’ of ‘slunden’ werden 
genoemd. Het komt onder andere van een keel of gapende 
muil, zie ons huidige woord verslinden. Een kolk of poel met 
‘afgrond’, laaggelegen, drassige gronden of met water ge-
vulde laagten. Of deze theorie klopt? We zullen het nooit met 
zekerheid weten!

De Slonde in onze tijd
Het huidige complex van de Slonde heeft in het kader van de 
gemeentelijke lijst een monumentenstatus. Het geheel ís van 
architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een hal-
lehuisboerderij met dwarshuis waarvan het achterhuis dateert 
uit de negentiende eeuw terwijl het later geplaatste dwars- of 
voorhuis dateert van begin van de twintigste eeuw (1914). 
Tegen de linker zijgevel van het aan die zijde verbrede ach-
terhuis staat een bijschuur die samen met een rechtsachter 
gelegen stoltenberg deel uitmaakt van het boerderijcomplex.
In de beschrijving lezen we onder andere: Het voorhuis van 
de boerderij is van een type dat veelvuldig in de regio en de 
directe omgeving voorkomt (zie in Eldrik bijvoorbeeld ook 
lJsselweg 5 (Siebieverden) en Elrikseweg 33 (de Braak). Het 
dwarshuis is onder zadeldak met wolfeinden gedekt met 
pannen en heeft twee schoorstenen op de nok. De voorgevel 
is symmetrisch met een verhoogde middenpartij onder dwars 
zadeldakje. In de middenpartij zit een voordeur onder seg-
mentboog met siermetselwerk in het boogveld waarboven 
een zolderschuifraam onder rondboog met siermetselwerk 
in het boogveld. Ter weerszijden van de middenpartij zit een 
venster met zesruits schuifraam onder segmentboog met sier-
metselwerk in het boogveld. De linker en rechter geveldelen 
worden aan de bovenzijde afgesloten met een gepleisterd 
fries waarboven goot op gootklossen.
De linker zijgevel heeft vier onregelmatig verspringende 

vensters van verschillende afmetingen en types; tegen de 
gevel staat een zwengelpomp. De rechter zijgevel is harmo-
nisch vormgegeven met een symmetrische indeling van 
twee vensters onder segmentboog met siermetselwerk in het 
boogveld en met zesruits schuiframen waarboven een venster 
met zesruits schuifraam onder rondboog met siermetselwerk 
in het boogveld. 
De achtergevels van achterhuis en de bijschuur hebben 
de gebruikelijke symmetrische indeling van deeldeuren, 
staldeuren en gietijzeren deelraampjes en hooiluik (alleen in 
achterhuis). Het zadeldak met wolfeinden van de bijschuur 
is - evenals het linker dakvlak van het achterhuis - gedeeltelijk 
met riet (bovenste helft) en deels met pannen gedekt.
De stoltenberg heeft een steil, zeszijdig dak met golfplaten 
gedekt. De aangekapte schuuruitbouwen van de stoltenberg 
zijn gedekt met oudhollandse pannen. 
Het complex is van cultuurhistorische waarde als voorbeeld 
van een boerderij met dwarshuis dat qua structuur en 
vormgeving vaker voorkomt in de regio. Bovendien maakt de 
boerderij deel uit van de agrarische bebouwing in het buiten-
gebied en draagt deze als zodanig bij aan de instandhouding 
van het oorspronkelijke karakter van dit gebied. 

Wat is het leenstelsel en wat zijn leengoederen

In het begin van deze bijdrage hebben we een overzicht 
opgenomen van de gegevens die we hebben aangetrof-
fen in de leenakteboeken van het Vorstendom Gelre en het 
Graafschap Zutphen. Wat zijn eigenlijk leengoederen?
De begrippen leengoed, leenman, leenheer en belening zijn 
moeilijk te doorgronden. Toch heeft het leenstelsel tot 1795 
een grote rol gespeeld in de agrarische geschiedenis van de 
Achterhoek. 
Landbouw en veeteelt vormden in de middeleeuwen de 
belangrijkste bronnen van bestaan. De boeren beschikten 
meestal niet over eigen grond. Deze was in handen van 
grootgrondbezitters, de leenheer. Dit zogenaamde leenstel-
sel voert terug tot in de Karolingische tijd (circa 650-850).
Na eeuwen van gebrekkig overheidsgezag kwam onder 
Frankische vorsten als Karel de Grote een nieuwe staatsstruc-
tuur in Europa tot stand. Centrale en lokale machthebbers 
wisten bondgenoten aan zich te binden door hun land in 
bruikleen te geven. De opkomst van dit feodale stelsel bracht 
belangrijke veranderingen teweeg. Het voorheen spora-
disch voorkomende grootgrondbezit begon de overhand 
te krijgen. Bijna alle in die tijd aanwezige boerderijen waren 
feodale goederen, eigendom van grootgrondbezitters.

Leengoederen
De heren die de macht hadden verworven, omringden zich 
met vertrouwelingen aan wie zij militaire en bestuurlijke 
taken toevertrouwden. Die werden beloond met grond en 
bepaalde voorrechten en kregen deze als leenman in leen, 
waarbij zij dus niet het eigendom verwierven. Dat bleef bij de 
leenheer, die zijn leenmannen bescherming bood. Als tegen-
prestatie moesten de leenmannen het gezag van hun heer 
erkennen en hem trouw beloven. De leenmannen konden op 
hun beurt, met toestemming van de heer, hun leengoederen 
opnieuw aan derden belenen. Zo werd de leenman leenheer 
en de nieuwe bezitter leenman. De boer die een leengoed 
bewerkte was in feite pachter van de leenman.

Op internet vinden we uitgebreide informatie op: http://www.
fransscholten.nl/leengoed/.De Slonde vanuit de lucht in 1999, rechts boven op deze foto is de plek nog 

waarneembaar waar de Kleine Slonde ooit heeft gestaan.
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Hummeloër Bonne Hylkema was altijd 
al gek van water en watersporten. 
‘Wakeboarden en waterskiën had ik 

al wel eens gedaan en vond ik super 
leuk om te doen. Maar toen ik voor 
de eerste keer ging flyboarden was ik 
helemaal verkocht. Wat een kick om 
meters hoog boven het water uit te 
komen.’ Bonne kwam erachter dat fly-
boarden in Nederland behoorlijk uniek 
is. Samen met zijn neef Jochem Bosz 
begon hij daarom drie jaar geleden 
Flyboard Gelderland. ‘Vroeger moest 
je naar de kust rijden om in ons land te 
kunnen flyboarden maar wij gunnen 

iedereen zo’n belevenis bijvoorbeeld 
bij een teamuitje of vrijgezellendag. Op 
Camping De Veerstal in Lathum heb-
ben we twee flyboards beschikbaar en 
kan iedereen van ongeveer april tot en 
met september kennismaken met deze 
gave sport.’

Flyboarden is een spectaculaire 
watersport waarbij je met behulp 
van een speciale waterscooter kan 
zweven boven het water. ‘Jochem en ik 
besturen de waterscooter en wanneer 
we gas geven, wordt er water aangezo-
gen dat normaal zou zorgen voor het 
verplaatsen van de waterscooter. Maar 
door de slang die aangesloten is op de 
waterscooter, gaat dit water naar de 
uitlaatpunten van de flyboard. Door de 
kracht waarmee dat gebeurt, gaat de 
flyboard omhoog en kun je opstijgen 
uit het water. De meesten kunnen dit 
al na 10 minuten. Je kunt op die manier 

stunts uithalen zoals duiken als een 
dolfijn of vliegen tot ongeveer vijftien 
meter boven het water. Dit gevoel van 
vrijheid en de enorme kick die dit geeft, 
wil je blijven voelen’, legt Bonne uit. 

Aan de rand van Hummelo ligt op een 
prachtige locatie aan de Loenhorster-
weg het bedrijf van Bonne Hylkema. Dit 
is de plek waar hij opgroeide en waar 
zijn ouders al jaren camping De Graaf-
schap runnen. En precies daar begon 
zijn liefde voor groenverzorging vertelt 
Bonne. ‘Vroeger deed ik vaak het tuin-
onderhoud van de seizoensgasten op 
de camping. De vraag daarnaar groeide 
en het buitenleven trok me enorm aan. 
Dus zodra het kon, ben ik voor mezelf 
begonnen.’ Zijn praktijkervaring, zijn 
opleiding en zijn stage bij Landgoed 
Keppel waar hij kennis maakte met 
bosbouw, maakte hem al snel breed in-
zetbaar. Het machinepark dat hij in de 
loop der jaren heeft opgebouwd, helpt 

daar natuurlijk bij. ‘Ik wil graag alles zelf 
kunnen en heb daarom alle denkbare 
machines aangeschaft. Loonwerkers in 
de omgeving bellen mij vaak voor een 
machine. Die krijgen ze natuurlijk maar 
wel met mij erbij want ik ben er heel 
zuinig op.’

Van tuinaanleg tot boomverzorging
Bohyl werkt voor zowel particulieren als 
bedrijven. Voor bedrijven verzet hij veel 
grondwerk. Bij  particulieren bestaat zijn 
werk vooral uit tuinaanleg. ‘Als je een 
nieuwe tuin wilt, schakel ik een ontwer-
per in. Ik heb een goed contact met een 
ontwerper van natuurlijke tuinen en 
met een van moderne, strakke tuinen. 
Zij maken het ontwerp en ik kan het ver-
volgens volledig aanleggen.’ Bestraten, 
beplanten, schuttingen plaatsen, van 
hedera of hout, een gevlochten hek-
werk. Bonne voert het heel nauwkeu-
rig uit want hij wil een uiterst tevreden 
klant. In veel straten van Drempt, Hum-
melo en Keppel heeft hij tuinen aan-
gelegd. Ook bomen verzorgen of juist 
kappen is mogelijk. ‘Bomen die niet vrij 
kunnen vallen, kan ik probleemloos ver-
wijderen, versnipperen, er haardhout 
van kloven met de zaagkloofmachine.’ 
Onlangs kapte Bonne bij Chuck van de 
Vlasakker in Hummelo nog een 130 jaar 

oude rode beuk. ‘De boom was 35 me-
ter hoog en 1.77 meter in doorsnede 
en aangetast door zwammen. Dan is 
kappen echt noodzaak en dat is gelukt.’

Bohyl, thuis in boom-, groen- 
en landschapsverzorging

Beleef de kick van flyboarden!

Bomen verwijderen, stronken frezen, hout versnipperen, bosbeheer, haardhout maken, 
tuinen aanleggen, bestraten, hekwerken maken, snoeien. Hummeloër Bonne Hylkema 
is op het gebied van boom-, groen- en landschapsverzorging van alle markten thuis.

Loenhorsterweg 7E, 6999 DT Hummelo
T: 06- 22 21 78 13 - M: info@bohyl.nl
I: www.bohyl.nl

30 minuten flyboarden =
10 minuten theorie + 20 minuten flyboarden
Voor slechts 49 euro per persoon. 

advertorial advertorial

Marsweg 12, 6988 BM Lathum 
T: 06- 22 27 93 45

M: info@flyboardgelderland.nl
I: www.flyboardgelderland.nl

Volg ons op Facebook

Wij zijn verzekerd via HISWA.

In krap drie jaar tijd heeft Flyboard Gelderland al diverse shows gegeven en honderden 
personen laten kennismaken met flyboarden. ‘Wij kunnen het gas zo bedienen dat iedereen 
stabiel blijft staan op de flyboard en al snel stunts kan maken. En voor je het weet, ben je 
ook verslingerd aan deze gave sport.’

Op zoek naar een origineel 
cadeau voor Kerst?
Wij hebben ook cadeaubonnen!
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al wel eens gedaan en vond ik super 
leuk om te doen. Maar toen ik voor 
de eerste keer ging flyboarden was ik 
helemaal verkocht. Wat een kick om 
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ontwerper van natuurlijke tuinen en 
met een van moderne, strakke tuinen. 
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volgens volledig aanleggen.’ Bestraten, 
beplanten, schuttingen plaatsen, van 
hedera of hout, een gevlochten hek-
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rig uit want hij wil een uiterst tevreden 
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melo en Keppel heeft hij tuinen aan-
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kappen is mogelijk. ‘Bomen die niet vrij 
kunnen vallen, kan ik probleemloos ver-
wijderen, versnipperen, er haardhout 
van kloven met de zaagkloofmachine.’ 
Onlangs kapte Bonne bij Chuck van de 
Vlasakker in Hummelo nog een 130 jaar 

oude rode beuk. ‘De boom was 35 me-
ter hoog en 1.77 meter in doorsnede 
en aangetast door zwammen. Dan is 
kappen echt noodzaak en dat is gelukt.’
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personen laten kennismaken met flyboarden. ‘Wij kunnen het gas zo bedienen dat iedereen 
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Op zoek naar een origineel 
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Dag en nacht bereikbaar via tel. 0313-474909
Het maakt niet uit of en waar u verzekerd bent.

Rouwcentrum:  Meipoortstraat 74, Doesburg

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

Uw verdriet kunnen wij 
                             niet wegnemen...
wél de zorg van de uitvaart
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www.patrimoniumdoesburg.nl

Installatiebedrijf T&I

Keijenborgseweg 30

7021 LW Zelhem

T (0314) 641 717

E info@installatiebedrijfti.nl

I www.installatiebedrijfti.nl

observatie camera’s

poortaandrijvingen

intercominstallaties

alarminstallaties

Slim 
bekeken!

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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Melissa ter Horst (16), Achter-Drempt – Metzo College Doetinchem
‘Met Kerst gaan we altijd naar mijn opa en oma’s en daar zijn we dan met de hele familie 
of we waren zijn op skivakantie. Dit jaar ben ik thuis en gaan we gezellig met z’n allen 
gourmetten. 
Op Eerste Kerstdag zijn we met z’n allen thuis en gaan we ‘s avonds cadeautjes uitpak-
ken die onder de kerstboom liggen. Op Tweede Kerstdag weet ik nog niet precies wat ik 
ga doen. 
Tussen Kerst en Oud en Nieuw moet ik veel werken. Rond Oud en Nieuw bakt mijn moe-
der altijd oliebollen en help ik haar daar wel eens mee. Met Oud en Nieuw gingen we 
altijd met de vriendengroep van mijn ouders vuurwerk afsteken, maar dit jaar weet ik 
nog niet wat ik ga doen.’

Mathilda Bakker (13), Hoog-Keppel – Ludger College Doetinchem
‘Ik heb veel zin in de kerstvakantie. Het is altijd een gezellige tijd. We vieren dan Kerst 
met de hele familie. De familie van mijn moeder zie ik niet zo vaak, want die wonen ver 
weg, maar met de feestdagen zijn we altijd samen.  Op kerstavond gaan we meestal 
naar een kerstviering in de kerk. Toen ik jonger was, speelde ik vaak mee in het kerst-
spel, maar nu niet meer. 
Op 30 december is mijn zus Marie jarig. We steken dan alvast wat vuurwerk af in de 
avond en eten lekker oliebollen. We kopen ieder jaar oliebollen bij verschillende bakkers 
en winkels in de buurt en dan proeven we welke we de lekkerste vinden en die kiezen 
we dan. Dit jaar wordt het extra leuk, want we gaan overnachten in het plaatsje Valken-
burg in Limburg. Oudjaarsavond zijn we meestal in Hoog-Keppel. Vanaf de zolderkamer 
hebben we mooi uitzicht op het vuurwerk in Drempt.
Waarschijnlijk ga ik in de vakantie ook nog logeren bij een vriendin of naar de fi lm. Maar 
ik ga vooral iedere dag uitslapen en lekker uitrusten, want we hebben de afgelopen tijd 
heel veel toetsen gehad op school.’

Tygo Katgert (15), Voor-Drempt – Metzo College Doetinchem
‘Ik zit in het 3e jaar van het Metzo College en volg de opleiding HBR, dat staat voor Ho-
reca, Bakkerij en Recreatie. In mijn vrije tijd voetbal ik bij HC ’03 JO-15 2 in een gezellig 
en leuk team, en sinds kort werk ik op de woensdag- en vrijdagavond bij AH in Does-
burg als vulploegmedewerker.
In de kerstvakantie hoop ik meer uren te kunnen werken zodat ik extra geld kan verdie-
nen om leuke dingen te doen en te kopen. Ook slaap ik graag uit en speel ik graag FIFA 
19 op de Playstation, ook daar gebruik ik dus mijn kerstvakantie voor. De kerstdagen 
zelf vier ik samen met mijn familie en met Oud en Nieuw knallen we natuurlijk het oude 
jaar uit met lekker veel vuurwerk. Hierbij wens ik iedereen gezellige kerstdagen en een 
gelukkig 2019!’

Zes jongeren over…  

hun kerstvakantie
We zitten inmiddels midden in de sfeervolle decembermaand. Iedereen vult de periode rond de 
feestdagen op zijn of haar eigen wijze in. We hebben dit keer 6 jonge inwoners gevraagd om te 
vertellen hoe zij hun kerstvakantie doorbrengen. 

Samenstelling: Rinus G.M. Rabeling
Foto’s: Rinus G.M. Rabeling
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Met een stadsomroeper, straatschoffies die 
kattenkwaad uithalen, schoorsteenvegers en 
welgestelde echtparen wanen bezoekers zich 
in de 19e eeuw vanaf het eerste moment dat zij 
het met klinkers bestrate oude stadje binnen-
wandelen. De muziek van diverse koren en de 
Steenderense midwinterhoornblazers in com-
binatie met de zoete geuren van appelbeignets, 
warme chocolademelk en glühwein prikkelen 
de zintuigen en zorgen voor dat warme kerstge-
voel. Voor de kinderen is er een nostalgische 
zweefmolen en een spellenwagen naast de ka-
pel. Verlichte dennenbomen, vuurkorven, een 
kerststal met echte ezels en een kleine kerst-
markt maken het winterfestival compleet.
In de prachtige kapel van Bronkhorst wordt het 
poppenspel Scrooge en Marley, gebaseerd op 
het geliefde kerstverhaal A Christmas Carol van 
Charles Dickens, maar liefst zes keer  gespeeld: 
zaterdag om 13.00 uur, 15.00 uur en 17.00 uur, 
zondag om 12.00 uur, 14.00 uur en 16.00 uur. 

De voorstelling duurt 60 minuten en is geschikt 
voor kinderen vanaf zes jaar. Toegangskaarten 
zijn verkrijgbaar voor 8 euro per persoon. Voor 
kinderen tot en met 12 jaar is de prijs 5 euro. 
Vooraf bestellen kan telefonisch via 0548-61 
56 74 of per e-mail via poppenspel@scrooge-
marley.nl. Voor meer informatie, zie www.
scrooge-marley.nl.

Toegangsprijs en parkeren
De toegang tot het winterfestival bedraagt 
2 euro voor iedereen vanaf 12 jaar. Parkeren 
kan gratis bij sporthal Het Hooge Wessel in 
Steenderen.  De route naar de parkeerplaats 
wordt met borden aangegeven. Vanuit daar 
is het een kwartier lopen naar Bronkhorst 
maar gratis mee- en terugrijden met een 
nostalgische autobus mag ook.

Dickens in Bronkhorst wordt georganiseerd door 
het Ondernemersgilde Bronkhorst.

Dickens in Bronkhorst

advertorial

Proef de sfeer van lang vervlogen tijden! In het 
hart van Bronkhorst, het kleinste stadje van 
Nederland, is het sfeervolle Hotel Restaurant 
Herberg de Gouden Leeuw gevestigd,  één van 
de mooiste en oudste stadsboerderijen van 
Nederland. De drie afzonderlijke monumentale 
panden: de burgemeesterswoning uit 
1575, de stadsboerderij uit 1650, en de 
rosmolen uit 1750 zijn  geheel gerenoveerd 
en gemoderniseerd, zodat ze als een 
echte herberg een warm en modern 
onderkomen biedt aan haar gasten!

Herberg De Gouden Leeuw
Bovenstraat 2, 7226 LM Bronkhorst 
info@herbergdegoudenleeuw.com
(0575) 45 12 31 
www.herbergdegoudenleeuw.com

Het jaarlijks terugkerende winterfestival Dickens in het kleine stadje Bronkhorst vindt dit jaar plaats op zaterdag 15 en zondag 
16 december van 11.00 uur tot 18.00 uur. De nostalgische tweedaagse waarin zowel jong als oud de tijd van de befaamde Charles 
Dickens herleeft, staat bol van zang, toneel en kerst waarbij het unieke poppenspel Scrooge en Marley zeker niet ontbreekt.

Kaarsenmakerij Bronkhorst
Uilenhoek 1, Bronkhorst

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

Open woensdag t/m zondag 10-17 uur
www.kaarsenmakerijbronkhorst.nl
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Jasmin Oberacher (17), Eldrik – Graafschap College Doetinchem
‘Mij is gevraagd om een stukje te schrijven over hoe ik Kerst en Oud en Nieuw door-
breng. Ik vind het lastig hierover te schrijven aangezien ik Kerst in mijn geboorteland 
vier. 
Heiligen Abend is in Oostenrijk erg belangrijk. De kerstboom wordt pas 24 december 
opgezet (niet zoals in Nederland al weken van te voren). Voor de feestdagen worden 
veel kerstkoekjes gebakken. Wij gaan rond de avond naar de kerk, om het kerstspel te 
zien dat de schoolkinderen opvoeren. Daarna gaan we naar oma waar het Christkind is 
geweest en cadeautjes heeft gebracht. Wanneer het belletje wordt geluid, gaan we naar 
de kerstboom en worden de cadeautjes uitgepakt. De dagen tussen Kerst en Oud en 
Nieuw worden voornamelijk besteed aan skiën en gezellige dingen met de familie. 
Met Oud en Nieuw zijn we weer terug in Nederland. Op Oudjaarsdag wordt er ‘s mid-
dags in de buurt met carbid geschoten en is er een stamppotbuffet. Rond middernacht 
komen we weer bij elkaar om het nieuwe jaar te vieren met vuurwerk en een borrel. 
Iedereen neemt wat lekkers mee. Als de hapjes op zijn, ga ik met vrienden uit. Op 
Nieuwjaarsdag slapen we lekker uit en nemen een frisse duik in de Oude IJssel om het 
nieuwe jaar in te luiden. Prettige feestdagen en een gelukkig 2019!’

Timme Vels (14), Hummelo – Ulenhof College Doetinchem
‘Mijn vakantie bestaat waarschijnlijk grotendeels  uit werken, maar natuurlijk is er ook 
tijd voor familie en vrienden. Ik werk bij autobedrijf Overbeek in Hummelo. Elke zater-
dag, en in de vakantie extra dagen, sta ik aan de pomp en tank ik de auto’s van klanten 
vol. Verder doe ik in de garage allerlei klusjes, van banden wisselen tot auto’s poetsen. 
Thuis op de boerderij is er altijd wel wat te doen. Als er weer iets stuk is of gerepareerd 
moet worden, word ik opgetrommeld.
De feestdagen vieren wij thuis. Kerst word altijd opgesplitst, de ene Kerstdag met de 
familie van mijn moeder en de andere Kerstdag  met de familie van mijn vader. Oudjaar 
vieren wij met de vriendengroep van mijn ouders, elk jaar weer. Er wordt veel  vuurwerk 
gekocht en ook afgestoken. Op Oudjaarsdag begint dat al, hier en daar bommen afste-
ken bij opa en oma. En ‘s avonds steken we ons opgespaarde siervuurwerk af.
Nieuwjaar vieren we ook met de vriendengroep, standaard bij een van de vrienden in 
Drempt. In de tijd die nog overblijft, doe ik gewoon niks of spreek ik met vrienden af.’

Youri Rewinkel (18), Voor-Drempt – Graafschap College Doetinchem
‘Ik volg de opleiding ICT-medewerker niveau 2 en zit nu in het laatste leerjaar op het 
Graafschap College. In het weekend (zaterdags en/of zondags) ben ik werkzaam bij 
Snackbar Oost in Voor-Drempt.
Tussen half december en half januari, wanneer Snackbar Oost niet aanwezig is in 
Drempt heb ik in het weekend meer tijd om met vrienden leuke dingen te doen.
In de vakantie werk ik als oproepkracht bij Azerty (een webshop voor computeronder-
delen) in Raalte, ik slaap dan bij mijn oma. Na de laatste werkdag ga ik samen met haar 
naar huis, daar brengen we dan samen met mijn ouders en broer de Kerst door. Op 
Eerste Kerstdag pakken wij cadeautjes uit onder de boom, en op Tweede Kerstdag gaan 
we met z’n allen gourmetten.
Oudjaarsdag ga ik ‘s morgens eerst met mijn moeder boodschappen doen, daarna ga ik 
naar een klasgenoot in Doetinchem. Oudjaarsavond ga ik met vrienden wat drinken en 
steken we een beetje vuurwerk af.
Na middernacht komen de buren en vrienden langs om met z’n allen te proosten op het 
nieuwe jaar. Nieuwjaarsdag slaap ik uit.’
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zweefmolen en een spellenwagen naast de ka-
pel. Verlichte dennenbomen, vuurkorven, een 
kerststal met echte ezels en een kleine kerst-
markt maken het winterfestival compleet.
In de prachtige kapel van Bronkhorst wordt het 
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het geliefde kerstverhaal A Christmas Carol van 
Charles Dickens, maar liefst zes keer  gespeeld: 
zaterdag om 13.00 uur, 15.00 uur en 17.00 uur, 
zondag om 12.00 uur, 14.00 uur en 16.00 uur. 

De voorstelling duurt 60 minuten en is geschikt 
voor kinderen vanaf zes jaar. Toegangskaarten 
zijn verkrijgbaar voor 8 euro per persoon. Voor 
kinderen tot en met 12 jaar is de prijs 5 euro. 
Vooraf bestellen kan telefonisch via 0548-61 
56 74 of per e-mail via poppenspel@scrooge-
marley.nl. Voor meer informatie, zie www.
scrooge-marley.nl.

Toegangsprijs en parkeren
De toegang tot het winterfestival bedraagt 
2 euro voor iedereen vanaf 12 jaar. Parkeren 
kan gratis bij sporthal Het Hooge Wessel in 
Steenderen.  De route naar de parkeerplaats 
wordt met borden aangegeven. Vanuit daar 
is het een kwartier lopen naar Bronkhorst 
maar gratis mee- en terugrijden met een 
nostalgische autobus mag ook.

Dickens in Bronkhorst wordt georganiseerd door 
het Ondernemersgilde Bronkhorst.

Dickens in Bronkhorst

advertorial

Proef de sfeer van lang vervlogen tijden! In het 
hart van Bronkhorst, het kleinste stadje van 
Nederland, is het sfeervolle Hotel Restaurant 
Herberg de Gouden Leeuw gevestigd,  één van 
de mooiste en oudste stadsboerderijen van 
Nederland. De drie afzonderlijke monumentale 
panden: de burgemeesterswoning uit 
1575, de stadsboerderij uit 1650, en de 
rosmolen uit 1750 zijn  geheel gerenoveerd 
en gemoderniseerd, zodat ze als een 
echte herberg een warm en modern 
onderkomen biedt aan haar gasten!

Herberg De Gouden Leeuw
Bovenstraat 2, 7226 LM Bronkhorst 
info@herbergdegoudenleeuw.com
(0575) 45 12 31 
www.herbergdegoudenleeuw.com

Het jaarlijks terugkerende winterfestival Dickens in het kleine stadje Bronkhorst vindt dit jaar plaats op zaterdag 15 en zondag 
16 december van 11.00 uur tot 18.00 uur. De nostalgische tweedaagse waarin zowel jong als oud de tijd van de befaamde Charles 
Dickens herleeft, staat bol van zang, toneel en kerst waarbij het unieke poppenspel Scrooge en Marley zeker niet ontbreekt.

Kaarsenmakerij Bronkhorst
Uilenhoek 1, Bronkhorst

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

Open woensdag t/m zondag 10-17 uur
www.kaarsenmakerijbronkhorst.nl
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Foto van de Spinnekopmolen in Laag-Keppel door Fred van Daalen

Wij wensen u fijne feestdagen en alle goeds voor 2019!
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• GROENTE, FRUIT & STREEKPRODUCTEN
• MOOIE KERSTBOMEN
• LEUKE EN LEKKERE CADEAUPAKKETTEN
Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen
0575-451643 - www.fruitbedrijfhorstink.nl

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 9-18 uur en zaterdag 9-16 uur

 Fijne Feestdagen 
Alles op gebied van smering!

 
www.petersolie.nl
www.innoself.nl  

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

MR. J.A. (JEROEN) TE LINDERT RB 
NOTARIS

LID VAN HET REGISTER VAN BELASTINGADVISEURS

LID VAN DE VERENIGING VOOR AGRARISCH  
SPECIALISTEN IN HET NOTARIAAT

Kraakselaan 5A,  6981 HA Doesburg
Postbus 63,  6980 AB Doesburg

NOTARIS

LID VAN HET REGISTER VAN BELASTINGADVISEURS

LID VAN DE VERENIGING VOOR AGRARISCH  
SPECIALISTEN IN HET NOTARIAAT

Kraakselaan 5A,  6981 HA Doesburg

Postbus 63,  6980 AB Doesburg

t:  (0313) 48 40 34
f:  (0313) 47 25 43

LID VAN HET REGISTER VAN BELASTINGADVISEURS

LID VAN DE VERENIGING VOOR AGRARISCH  
SPECIALISTEN IN HET NOTARIAAT

Kraakselaan 5A,  6981 HA Doesburg

Postbus 63,  6980 AB Doesburg

t:  (0313) 48 40 34

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

www.denbremer.nl

Wij zijn voor lunch en diner geopend van donderdag 
tot en met maandag vanaf 11.00 uur.

Graag tot ziens,
Familie Wunderink
tel. 0575-451205

www.denbremer.nl

Mooie, sterke
nagels met Shellac

NU10%KORTING
Hulsevoortseweg 7
6996DG Drempt
M: 06-12694970
E: info@dinekepelgrom.nl
I:  www.dinekepelgrom.nl
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‘Wat heb ik vorig jaar ook alweer gegeven?’ Herkent u deze 
vraag? Ik stel hem aan de terugkerende vrijwilligers die aan 
de deur komen om donaties op te halen voor de jaarlijkse 
evenementen in onze dorpen: het Hummelse volksfeest met 
zijn diverse geledingen, de Keppelse, de Oranjevereniging, 
de muziekvereniging, etc. Vaste gezichten. Meestal denk je 
bij het zien van het vaste gezicht: ‘had ik nou maar gepind.’ 
Of denk je naarstig na waar nog wat cash zou kunnen liggen 
in huis. Meestal heeft het vaste gezicht wel een lijst bij zich. 
Terwijl hij (een zij 
heb ik nog niet 
gezien) op de lijst 
je bedrag van vorig 
jaar opzoekt, kijk jij 
over zijn schouder 
mee wat anderen 
zoal geven. Eigenlijk kijk je of je het een beetje goed doet. Je 
wilt immers niet afgedaan worden als de krent van het dorp of 
juist de patser die haar hand overspeelt. Dit jaar heeft één van 
de vaste gezichten geen lijst bij zich. ‘Omwille van de privacy’, 
vertelt hij mij. Omwille van de AVG! ‘Huh, je maakt een grapje’, 
probeer ik nog. Maar nee, geen lijst, geen mogelijkheid om te 
spieken.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming van toepassing. Deze vordering zorgt ervoor 
dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. Er is een 
AVG-regelhulp, een AVG-tienstappenplan en vast ook een 
AVG voor dummy’s om organisaties te helpen privacy proof te 
worden. Zo mogen er geen dossiers mee naar huis, mogen er 
geen uitslagen op bureaus blijven liggen, mogen medische 
gegevens alleen met toestemming worden gedeeld, mogen 
we geen uitslagen doorgeven aan ouders van 18-plussers, aan 

echtgenoten of aan een goed bedoelde dochter van een be-
jaarde vrouw enzovoorts.
‘Is het je gelukt?’ Het app-bericht eindigt met een zoenende 
smiley. De vrouw komt op mijn spreekuur. Ze laat me appjes 
van haar man lezen: ‘neem vanmiddag even de uitslag mee’. 
Hij heeft vanmorgen gebeld met onze praktijk. Hij wil graag de 
foto van zijn knie meenemen naar zijn fysiotherapeut. Ik begin 
over privacy. Ze snapt goed dat ik deze info niet zomaar met 
haar mag delen, laat staan mag meegeven. Ik zeg haar dat de 

zoenende smiley 
de doorslag geeft. 
Ik geef haar de uit-
slag mee. Ik ga er 
maar vanuit dat de 
smiley oprecht is. 

De AVG dwingt organisaties om goed na te denken over hoe 
zij persoonsgegevens beschermen. Check, dit is een goed 
gegeven. Hiertoe moet elke organisatie aan een aantal punten 
voldoen. De essentie is duidelijk, maar de regelgeving slaat 
door. We zijn druk met vinkjes zetten, om alles dicht te tikken. 
We steunen onder de werkdruk, maar buigen mee met deze 
trend. Zonder alle vinkjes loop je een juridisch risico. 
Inmiddels hebben ook wij als kleine onderneming de stappen 
gemaakt en onder andere een privacyreglement gekoppeld 
aan onze website. Dit privacyreglement is bedoeld om onze 
patiënten te informeren over hun rechten en onze plichten als 
praktijk. Ben benieuwd naar mijn rechten en plichten omtrent 
de gelddonaties aan de commissies en besturen van de di-
verse verenigingen. Regel één: NIET spieken op de lijst van de 
vrijwilliger. Samen met het vaste gezicht kom ik er prima uit. 
Buiten zijn gezichtsveld om plunder ik de spaarpot van mijn 
jongste. 

Uit de praktijk

Anouk Mast (48) is parttime huisarts in 
Doetinchem, met echtgenoot Jeroen en 
hun vier kinderen woont ze in Laag-Keppel.

Foto: Wim van Hof

Privacy
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DOP Drempt:
natuurgebied waarvan 
je kunt genieten

Tekst: drs. Mark Ketelaar van Waterschap Rijn en IJssel
Foto’s: Waterschap Rijn en IJssel

In Drempt ligt nog een van de laatste natuuropgaven voor de aanleg van de Ecologische 
Verbindingszone (EVZ) voor de Oude IJssel. De provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel 
beschikken in dit gebied samen over 33 hectare grond en willen in samenwerking met inwoners 
en belanghebbenden een grote natuurstapsteen realiseren, waaraan je als inwoner en bezoeker 
ook nog eens iets hebt. Waterschap Rijn en IJssel is trekker van dit proces en draagt zorg voor 
de uiteindelijke inrichting van het gebied. Voor de aanpak van het project aan de Oude IJssel is 
gekozen voor een planmatige vrijwillige kavelruil.

De totstandkoming van het project kent een lange voor-
geschiedenis. In de jaren negentig is vastgesteld dat de 
waterbodem van de Oude IJssel ernstig verontreinigd was 
en moest worden gesaneerd. Om het verontreinigde slib te 
kunnen te kunnen bergen, is een voormalige ontgrondings-
plas, van ongeveer twaalf hectare, bij Drempt gekocht (in 
de volksmond ’t gat van Wydorp, red.). Nadien is deze plas 
ingericht als een Definitieve Opslag Plaats (DOP). Voor de 
verwerking en tijdelijke opslag van de baggerspecie zijn 
aanliggende gronden aangekocht, negentien hectares in 
totaal. De baggerspecie uit de Oude IJssel is zoveel mogelijk 
gescheiden in bruikbaar materiaal en verontreinigde slib. Dat 
laatste, zo’n 300.000 m³, is nu aanwezig in de DOP. Deze was 
op dat moment voor ongeveer de helft gevuld. Het water-
schap heeft het depot inclusief het werkterrein vervolgens 
overgedragen aan een commerciële exploitant om de 
restcapaciteit te benutten. Dit is nu gebeurt en de exploitant 
is klaar met het afdekken van het depot en de gronden zijn 
gereed om in te richten voor natuurinrichting. 

Wat is de situatie nu?
De deklaag van het depot heeft een dikte van een meter en 
staat onder water. De hoeveelheid water in het gebied kan 
enigszins gereguleerd worden vanuit een in- en uitstroom-
voorziening. De diepte van de waterplas zal in de loop van 
de tijd nog veranderen door consolidatie van de bagger-
specie. Hierdoor zal de plas op plekken dieper worden. Om 
geen schade aan de deklaag te krijgen moet bomengroei in 
de plas, maar ook aan de oever en het inspectiepad zoveel 
mogelijk worden voorkomen. Met het inspectiepad is het 
depot aan alle kanten goed te bereiken per tractor of graaf-
machine voor bijvoorbeeld herstelwerkzaamheden. Rietzanger

Roerdomp
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Dorpsstraat 9 - 6999 AA  Hummelo - Tel.: 0314 - 38 12 14
E-mail: welkom@degoudenkarperhummelo.nl - Website: www.degoudenkarperhummelo.nl

Voorwaarden:
- Alleen geldig in de maanden januari en februari 2019
- Maximaal 2 personen per bon
- Zonder bon komt u niet in aanmerking voor de korting
-  Alleen geldig na voorafgaande reservering (0314-381214) of welkom@degoudenkarperhummelo.nl

Hotel-Café-Restaurant De Gouden Karper,
in de volksmond ook wel de Krent genoemd, is een van de oudste
horecagelegenheden in de Achterhoek. De gerechten van de
Gouden Karper zijn klassiek en worden op traditionele wijze bereid.

Gasten die geen prijs stellen op vlees of vis, kunnen dit vooraf bekend maken 
zodat het menu daarop kan worden aangepast.

De normale prijs voor dit driegangenmenu bedraagt € 35,00.
Tegen inlevering van de ingevulde bon betaalt iedere
tweede gast slechts de helft, namelijk € 17,50.
Normale prijs: € 70,00 voor 2 personen
Lezersprijs: € 52,50 voor 2 personen

Naam :

Woonplaats :

E-mail :

SPECIAAL VOOR LEZERS VAN DE HESSENCOMBINATIE 
HEBBEN WIJ HET VOLGENDE LEZERSMENU SAMEN GESTELD:

-  Alleen geldig na voorafgaande reservering (0314-381214) of welkom@degoudenkarperhummelo.nl

HEBBEN WIJ HET VOLGENDE LEZERSMENU SAMEN GESTELD:
Menu Hessencombinatie

Carpaccio van heilbot met een tomatengazpacho
of

Runderpastrami met snippers Hummelse oude kaas en een truff elmayonaise


Roodbaars met een dillesaus
of

Kalfsoester omwikkeld met parmaham daarbij een saliesaus


Semi Freddo van chocolade

✂

✂

✂
✂

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

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

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

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

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

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

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

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

Dé lederwaren speciaalzaakRobert Pieter Alofsen
Jewellery & Design

Meestergoud- en zilversmid, diamantair

Boterstraat 7, 7226 LH Bronkhorst
T 0575-450196   info@alofsen.com

De gehele maand december staat in het teken
van het opruimen van de complete collectie!!

Een grootse uitverkoop-actie waarbij
de kortingen oplopen tot 50%

Veel bajonetsluitingen met gekleurde
staalcolliers, parel en edelstenen.

Daarnaast klassieke/ antieke gouden armbanden
voor minder dan 40% van de nieuwwaarde.

Openingstijden: woensdag t/m zaterdag van 11.00 – 17.00 uur
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Geen verlaten depot
Samenwerkende partijen gaan uit van een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid om geen ‘verlaten depot’ achter te laten 
met een hek eromheen. Het doel is om een mooi natuur-
gebied te creëren waar mensen uit Drempt en Doesburg 
van kunnen genieten, zich verbonden mee voelen en de 
mogelijkheid krijgen om zelf bij te dragen aan het beheer. 
Om dit te bereiken is er dit jaar een kavelruilproces gestart. 
Het waterschap en de provincie hebben al een concept ruil-
plan opgesteld waarin de voorwaarden voor deelname staan 
beschreven. De gesprekken met deelnemers moeten tot een 
gezamenlijk  inrichtingsplan komen voor het gebied. Na een 
openbare bekendmaking van de plannen en een informatie-
avond heeft een aantal partijen zich gemeld. De gesprekken 
zijn nog in volle gang. 

De Oude IJssel als parelketting
De gemeenten langs de Oude IJssel, het waterschap, de 
provincie Gelderland en een groot aantal belangenorganisa-
ties hebben met elkaar afgesproken om meer ruimte voor de 
natuur te creëren. Langs de Oude IJssel is zo een parelketting 
ontstaan waarin planten en dieren zich ongehinderd van het 
ene natuurgebied naar het andere verplaatsen. Deze stap-
stenen zijn door middel van fiets- en wandelroutes tot over 
de Duitse grens met elkaar verbonden, zodat mensen in 
staat zijn om water, natuur en het landschap te beleven. 

Samen met de vispassage in Doesburg vormt het depot in 
Drempt een van de laatste schakels. De beoogde terreinin-
richting in Drempt met riet is gebaseerd op model rietzanger 
en maakt onderdeel uit van een grotere serie van niet al te Blauwborst

Het natuurgebied in de zomer
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Al jaren heeft 
Yvonne samen 
met haar 
partner een 

passie voor oldtimers. Nu is ze vastbesloten van haar 
hobby haar werk te maken en anderen ervan te 
laten meegenieten. ‘In onze vrije tijd rijden we graag 
rond in een van onze oldtimers. Welke van de drie? 
Dat hangt heel erg van onze dag af. De sfeer van 
oldtimers is heel specifiek. We kiezen waar we op dat 
moment zin in hebben. We hebben drie uiteenlopen-
de auto’s van uitzonderlijke klasse ondanks hun hoge 
leeftijd’, vertelt Yvonne trots. 

Voor wie de sfeer van de jaren dertig wil proeven, is 
de Citroën C4G uit 1931 een absolute aanrader. De 
rood-zwarte oldtimer heeft slechts 4.000 kilometer ge-

reden en biedt een zee van ruimte achterin. De witte 
Cadillac Sedan de Ville uit de jaren vijftig, biedt ruim 
plaats aan zes personen en neemt u mee naar de tijd 
van rock-‘n-roll. Met zijn karakteristieke achtcilinder-
geluid waant u zich in de tijd van Elvis. De meest ex-
clusieve oldtimer die Trouwauto Achterhoek aanbiedt 
is de Excalibur Phaeton 5. Een Amerikaanse handma-
tig vervaardigde auto in een beperkte oplage. 

De oldtimers zijn voor minimaal vier uur te boeken 
binnen een straal van 50 kilometer vanaf Drempt met 
Yvonne als chauffeur. ‘Voor een speciale gelegen-
heid zoals een bruiloft, jubileum, gala, schoolfeest 
of een mooie rondrit door de Achterhoek. Er is nog 
geen bedrijf in de omgeving dat oldtimers verhuurt. 
Daar haak ik op in. Ik hoop heel veel mensen een 
bijzondere dag te bezorgen.’

advertorial

Sfeerbepalende oldtimers 
bij Trouwauto Achterhoek

Wie een exclusieve auto zoekt voor een bijzondere gelegen-
heid, kan vanaf komend voorjaar terecht bij Trouwauto 
Achterhoek. De onderneming van de Dremptse Yvonne 
Kuster biedt drie sfeerbepalende oldtimers aan; de garantie 
voor een onvergetelijke dag.

Trouwauto Achterhoek  Zomerweg 50, 6996 DT Drempt   t 06 – 502 451 58
e info@trouwauto-achterhoek.nl     i www.trouwauto-achterhoek.nl     `
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ver van elkaar gelegen moerasoppervlakten met overjarig 
riet. Dit riet hoeft dus niet jaarlijks te worden gemaaid.

De Oude IJssel en de mens
Water is een onderdeel van onze leefomgeving en heeft veel 
verschillende functies in het dagelijks leven. Naast meer 
ruimte voor de natuur heeft het gebied in en om het depot 
ook betekenis voor de mens. In de eerste plaats moet het 
een mooi gebied worden dat toegankelijk is voor recreanten. 
De voorzieningen om dit te bereiken, zoals paden, worden 
op dit moment besproken. Ook beoogt het project de kavel-
structuur te verbeteren, waarin niet alleen ruimte is voor 
water, natuur en landschap, maar ook de functie landbouw 
een impuls krijgt.

Water langer vasthouden
Vroeger slingerde de Oude IJssel door het landschap en 
verlengde voortdurend zijn loop. Nu ligt deze rivier tussen 
dijken en kaden die het achterland tegen overstromingen 
beschermen. Binnen deze beperkte ruimte moet overtollig 
neerslagwater worden afgevoerd. Omdat de hoeveelheid 
neerslag door de verandering van het klimaat steeds groter 
wordt, doet het gebied dienst als wateropvanggebied, een 
retentie. Dit betekent: een grote hoeveelheid water in het 
stroomgebied vasthouden voordat dit via de Oude IJssel, de 
IJssel en het IJsselmeer naar zee stroomt. Dit langer vast-
houden van water verkleint het risico van wateroverlast. In 
droge tijden moet het water juist niet te snel wegstromen om 
er langer van te kunnen profiteren. Het langer vasthouden 
van water kan uitstekend samengaan met de natuurdoel-
stelling van het projectgebied bij Drempt.

Het rietmoeras bij avondzon

Rietgors
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Het was nog best een klusje om met Mart een tijd af te spre-
ken voor een interview. Ook al is hij inmiddels buiten dienst 
en zou je verwachten iemand in rust aan te treffen na een 
dag lichte tuinarbeid in Keppel. Het tegendeel blijkt het ge-
val. Ik spreek Mart als hij net terug is uit Sydney en aanslui-
tend de presentatie van zijn boek in Den Haag verzorgde. 
Met als spin-off de nodige media-aandacht.

Mart de Kruif:
van Zandhaas 
naar Zandhappen

Tekst: Henk ten Zijthoff
Foto’s: Collectie Mart de Kruif, Uitgeverij Water en Rinus G.M. Rabeling

Mart de Kruif (60) woont sinds oktober met zijn echtgenote Esther in Laag-Keppel. Hij voetbalt al 
jaren in het vijfde van HC ’03 en is daarnaast voorzitter van onze voetbalvereniging. Mart is een 
gepassioneerd sporter en maakte een indrukwekkende carrière bij de Landmacht.
Op 1 november 2018 werd het door hem geschreven boek Zandhappen over zijn ervaringen als 
militair in Afghanistan in Den Haag gepresenteerd. Meer dan voldoende aanleiding voor een 
kop koffie bij hem thuis in Laag-Keppel.

Over Zandhappen: het boek 
Mart was op het toppunt van zijn carrière commandant van 
de NAVO-krijgsmacht die opereerde onder het Regional 
Command South in Afghanistan. Hij deed de functie een 
jaar: van 1 november 2008 tot 2009. Hij was de hoogste chef 
van 45.000 militairen, afkomstig uit acht NAVO-landen. ‘Voor 
mij de meest indrukwekkende periode in mijn carrière’, 

reflecteert hij. ‘Het heeft mij als professional veel gebracht. 
Hoogte- en absolute dieptepunten. En als je terugrekent, 
zie je dat het mij tien jaar kostte om een boek te schrijven 
over die periode. Ik heb die tijd ook echt nodig gehad om 
mentaal afstand te kunnen nemen van alle hectiek die mijn 
mensen en ik meemaakten in Afghanistan. Nuchter gespro-
ken: zoiets gaat niemand in de koude kleren zitten.’ Bij een 
kop koffie gaan we dieper in op zijn carrière. Hoe wordt je 
bijvoorbeeld generaal? Zit zoiets in de genen van je familie? 
‘Nee, nee’, lacht hij. ‘Ik ben een geboren Rhedenaar en zat in 
Arnhem op de middelbare school. Voor zover ik weet is er in 
mijn familie niemand met een militaire carrière geweest.’

Keuze voor het leger
We zoomen in op Marts middelbare schooltijd. ‘Dat was 
niet zo’n heel vrolijk verhaal hoor! Ik had op de middelbare 
school op een gegeven moment nog maar twee voldoendes 
staan. Voor de vakken geschiedenis en lichamelijke oefe-
ning. Ik kwam toen al tijd tekort en was eigenlijk uitsluitend 
met sport bezig. Ik voetbalde in het eerste van DVOV toen 
ik amper 15 jaar was en ik was daarnaast ook een goede 
volleyballer. Het lukte uiteindelijk met wat geluk - wiskunde 
viel als verplicht vak weg door de Mammoetwet - om mijn 
diploma te halen. Bij zuiver toeval kwam ik in de NCRV-gids 
een advertentie tegen waarin werd geworven voor een car-
rière bij Defensie. Ik vulde dat bonnetje in, stuurde het op 
en werd tot mijn verrassing meteen aangenomen. Nou, van 
school rechtstreeks naar de KMA in Breda. Dat was voor mij 
best wennen. Maar de studie beviel mij gelukkig uitstekend. 
Heel veel buiten, heel veel sport. Na de KMA ging ik naar de 
Infanterieschool in Harderwijk. Een uiterst leerzame periode 
en daar kreeg ik mijn voorliefde voor de infanterie en ook 
een grote bewondering voor het middenkader. Ik heb het 
wel eens vaker gezegd: een hele goede generaal die een 
beroerd functionerend middenkader onder oorlogsomstan-
digheden aanvoert, redt het niet. Een beroerd functione-

rende generaal met een topmiddenkader heeft een goeie 
kans om als held de geschiedenis in te gaan.’ Dat brengt 
ons verder op de vraag hoe je dan generaal wordt. Als we 
alle opleidingen op een rij zetten dan is duidelijk dat Mart 
tijdens zijn carrière vrijwel constant is geschoold: een voor-
beeld van een Levenlang Leren. Defensie is wat dat betreft 
volgens hem een uitstekende organisatie. ‘Ik heb naast mijn 
operationele functies opleidingen gevolgd aan de Hogere 
Krijgsschool. Kwam daarna in Seedorf terecht. Het gezin 
ging mee en onze jongste zoon werd daar geboren. Vanuit 
Seedorf kon ik in Hamburg een studie doen aan de Duitse 
Krijgsschool, bekend als de Generalstabsausbildung.
Ik heb in Hamburg ontzettend veel geleerd en deed er mijn 
doctoraal. Werd daarna commandant van de Limburgse 
Jagers in Bosnië-Herzegovina.’ Mart is erin geslaagd om 
zijn uiterst magere studie-attitude tijdens de middelbare 
schooltijd effectief om te buigen. Hij wordt naar Amerika 
gestuurd voor een opleiding aan de militaire academie in 
Pennsylvania. De studie is gericht op de relaties van militaire 
organisaties en het politieke bedrijf. Het gezin gaat mee en 
woont een tijd in de VS. Een fantastische periode, vat hij die 
tijd samen. De opleiding in Pennsylvania blijkt later cruci-
aal te zijn voor zijn latere benoeming in Afghanistan. De 
Amerikanen kenden hem al beter dan hij zelf wist. ‘Toen ik 
terugkwam uit Amerika belandde ik in Den Haag en ik vrees-
de voor een bestaan als bureau-officier. En toen gebeurde er 
ineens van alles.’

Van de ene op de andere dag verandert alles
‘We waren bezig met de voorbereiding van de missie naar 
Uruzgan toen generaal Van Uhm mij belde. Hij vertelde mij 
dat hij had besloten dat ik als generaal-majoor zelf naar 
Afghanistan moest gaan. Dat is natuurlijk een enorme blijk 
van vertrouwen in je professionele vaardigheden om een 
behoorlijk ingewikkelde missie te leiden: ik was professio-
neel gezien verrast en blij met die blijk van vertrouwen.’ 

Mart en Esther de Kruif
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Het was nog best een klusje om met Mart een tijd af te spre-
ken voor een interview. Ook al is hij inmiddels buiten dienst 
en zou je verwachten iemand in rust aan te treffen na een 
dag lichte tuinarbeid in Keppel. Het tegendeel blijkt het ge-
val. Ik spreek Mart als hij net terug is uit Sydney en aanslui-
tend de presentatie van zijn boek in Den Haag verzorgde. 
Met als spin-off de nodige media-aandacht.

Mart de Kruif:
van Zandhaas 
naar Zandhappen

Tekst: Henk ten Zijthoff
Foto’s: Collectie Mart de Kruif, Uitgeverij Water en Rinus G.M. Rabeling
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doctoraal. Werd daarna commandant van de Limburgse 
Jagers in Bosnië-Herzegovina.’ Mart is erin geslaagd om 
zijn uiterst magere studie-attitude tijdens de middelbare 
schooltijd effectief om te buigen. Hij wordt naar Amerika 
gestuurd voor een opleiding aan de militaire academie in 
Pennsylvania. De studie is gericht op de relaties van militaire 
organisaties en het politieke bedrijf. Het gezin gaat mee en 
woont een tijd in de VS. Een fantastische periode, vat hij die 
tijd samen. De opleiding in Pennsylvania blijkt later cruci-
aal te zijn voor zijn latere benoeming in Afghanistan. De 
Amerikanen kenden hem al beter dan hij zelf wist. ‘Toen ik 
terugkwam uit Amerika belandde ik in Den Haag en ik vrees-
de voor een bestaan als bureau-officier. En toen gebeurde er 
ineens van alles.’

Van de ene op de andere dag verandert alles
‘We waren bezig met de voorbereiding van de missie naar 
Uruzgan toen generaal Van Uhm mij belde. Hij vertelde mij 
dat hij had besloten dat ik als generaal-majoor zelf naar 
Afghanistan moest gaan. Dat is natuurlijk een enorme blijk 
van vertrouwen in je professionele vaardigheden om een 
behoorlijk ingewikkelde missie te leiden: ik was professio-
neel gezien verrast en blij met die blijk van vertrouwen.’ 

Mart en Esther de Kruif

Cover van het boek Zandhappen door Mart de Kruif Presentatie van het boek Zandhappen, 1 november jl. op het stadhuis van Den Haag

55De Hessencombinatie | december 2018



Hoe zijn gezin dat vond? Mart is even stil en zegt: ‘ Eh… ik 
kwam thuis met dit bericht en mijn echtgenote schrok in 
eerste instantie natuurlijk enorm. En waarom zeg ik dit? Er 
zijn veel mensen die tegen partners van militairen zeggen 
dat ze niet moeten zeuren als hun geliefde in oorlogs-
gebieden wordt geplaatst. Hij of zij heeft er toch zelf voor 
gekozen, wordt er nog even bij gezegd. Deze mensen besef-
fen bij zo’n botte uitspraak onvoldoende dat een huwelijk of 
een relatie met een militair niet zijn of haar beroep betreft, 
maar een mens van vlees en bloed. En dan is het logisch 
dat je je zorgen maakt, lijkt mij.’ Hij verduidelijkt: ‘Esther 
is Doesburgse en we zijn na terugkomst uit de VS weer in 
Doesburg gaan wonen. Dat was voor mij een geruststelling 
want haar netwerk en dat van onze kinderen was dichtbij en 
vertrouwd. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat de achter-
blijvende partner en de gezinsleden het zwaarder hebben 
dan jezelf. Ik deed net als alle andere militairen mijn werk in 
Afghanistan. Je partner en gezinsleden zitten in Nederland 
en worden van een grote afstand door berichten gevoed, 
die niet altijd tot vrolijkheid stemmen. En dat is niet gemak-
kelijk.’ Hij merkt op dat hij in die periode voor zichzelf een 
dagboek bijhield. Daar heeft hij uit geput bij het schrijven 
van zijn boek. Hij maakte geen gebruik van een ghostwri-
ter. Wel is het manuscript voorgelegd aan militairhistoricus 
Kamphuis om te voorkomen dat er onjuistheden in de tekst 
zouden staan. De Amerikaanse oud-generaal David Petraeus 
(met Friese roots, red.) wilde het voorwoord schrijven voor 
Zandhappen. Mart: ‘Dat hij ‘t wilde doen: ik ben er behoor-
lijk van onder de indruk.’ Het boek werd op donderdag 1 
november 2018 gepresenteerd aan oud-generaal Peter van 
Uhm en aan burgemeester Pauline Krikke van Den Haag. Zij 
was niet voor niets genodigde, want…

Op naar de Invictus Games 2020 in Den Haag!
Mart ontmoette tijdens een seminar op Nijenrode Connie 
Wenting, afkomstig uit Doetinchem. Zij studeerde aan RU 
Groningen en is marketingspecialiste. Bij een kop koffie 

ontstond het plan om te onderzoeken of de Invictus Games 
naar Nederland zouden kunnen worden gehaald. De Invic-
tus Games zijn sportwedstrijden voor NAVO-militairen die 
tijdens hun werk gehandicapt zijn geraakt. De hoogste baas 
van die Games is de Britse Prins Harry. Om een lang verhaal 
kort te maken: ze maakten een plan om de Games van 2020 
naar Den Haag te halen. Niet voor niets is het jaar 2020 als 
uitgangspunt gekozen: Nederland en Europa zijn dan 75 jaar 
bevrijd en oorlogen bleven uit, mede door de oprichting 
van de NAVO. Het plan kreeg instemming van de Invictus 
Games organisatie. Connie en Mart hadden met hun men-
sen daartoe een paar keer in Londen ontmoetingen met 
prins Harry (‘goeie kerel!’). En nu is Connie sinds mei 2018 
ceo voor de Haagse editie van de Invictus Games en Mart 
is onderhand vrijwel fulltime samen met haar bezig met 
de voorbereidingen. Het geeft hem heel veel voldoening. 
‘Ik was in Sydney om de Games 2018 mee te maken. Het is 
fenomenaal wat ook door onze mensen op de Games Down 
Under is gepresteerd. Ik verheug me nu al op de Haagse 
editie en kan iedereen aanraden om te gaan kijken!’

Mart de Kruif, de ‘laatste man’ bij de ‘Ramp-ceremony’. 

Mart de Kruif temidden van de Command-groep, v.l.n.r. Kolonel Jim Simms (Canada), Stafadjudant Ed Brust (Nederland), Brigade-generaal David Hook 
(Verenigd Koninkrijk) en Brigade-generaal Mick Nichelson (Verenigde Staten).

Iets heel anders: voorzitter van onze voetbalclub HC ‘03 
Zijn echtgenote Esther vindt het nog steeds goed dat hij 
voorzitter is van de voetbalclub waarbij hij zelf voetbalt. 
Mart is het oudste actief spelende lid van de club. Hij zegt 
dat het voorzitterschap een dankbare taak is. ‘De Hessen-
combinatie 2003 is in mijn beleving meer dan alleen een 
voetbalclub. Het is een bindende organisatie die uiterst 
belangrijk is voor de leefbaarheid in onze kleine gemeen-
schap. Er zit een enorme power in het vrijwillige kader van 
onze vereniging. Op de lauweren rusten is er echt niet bij. 
We moeten er hard voor werken om wat er is te behouden. 
Ik kan bij deze club voorzitter zijn en hoef me gelukkig niet 
te bemoeien met uitvoeringszaken. Mijn taak is vooral het 
sturen van de vereniging op de langere termijn. Ik weet dat 
bijna 80% van de voetbalverenigingen in Nederland in de 
rode cijfers zijn beland. Terwijl daar de basis ligt voor de 
voetbalsport. Daar moeten we in Nederland echt iets aan 
doen en ik doe dat op mijn manier. Ik vind het bijvoorbeeld 
fantastisch dat de Keppelrun kan blijven bestaan. Dat het 
Hessenbad een groep toegewijde vrijwilligers heeft weten 
te formeren die een wel heel bijzonder eerste seizoen be-
leefde in voortdurend tropische omstandigheden. Ik neem 
mijn pet af voor alle vrijwilligers en zie dat de inwoners van 
onze dorpen volop actief zijn op allerlei gebied. Daarvoor 
mee te mogen knokken: man, dat is voor mij een grote 
voldoening. Maar inderdaad, niets gaat vanzelf. Alles vraagt 
onderhoud.’

En dan de vrije tijd, of wat daar nog van over is
De liefhebberijen van Mart vallen uiteen in de gezamenlijke 
activiteiten met Esther en hun kinderen en de activiteiten 
die hij zelf onderneemt. Mart is een verwoed lezer. In het 
stapeltje boeken op zijn bureau ontdek ik tot mijn vreugde 
de auteur Barbara Tuchman met De kanonnen van augustus. 
Aanrader voor iedereen die is geïnteresseerd in die eerste 

dagen van de Eerste Wereldoorlog. Mart geeft lezingen 
over leiderschap en hij is actief als reisleider voor kleine 
gezelschappen in Battlefield Tours op de slagvelden in 
Noord-Frankrijk ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Zijn 
oudste zoon assisteert hem daarbij. Marts boodschap aan 
eurosceptici: geef je rekenschap van de geschiedenis, ga 
er kijken en zie tot welk geweld de Europese landen tegen 
elkaar in staat zijn. Met als akelig vervolg: het bezoek aan de 
oorlogskerkhoven die de zichtbare herinnering zijn aan de 
militairen die in Europa om het leven kwamen in de Tweede 
Wereldoorlog. Mart: ‘Als er na de Tweede Wereldoorlog geen 
mensen waren geweest als Konrad Adenauer, Jean Monnet 
en Robert Schuman als grondleggers voor Europese samen-
werking dan zou het in Europa zomaar weer opnieuw mis 
zijn gegaan. Voor mij reden genoeg om deze boodschap uit 
te dragen in mijn vrije tijd.’ Of hij bitter is over de bezuinigin-
gen op de Nederlandse Krijgsmacht in het recente verleden? 
Mart is er duidelijk over: hij heeft zijn mening daarover 
niet onder stoelen of banken gestoken en is van mening 
dat er een parlementaire enquête moet worden gehouden 
over de oorzaken van de verzwakking van de slagkracht 
van de krijgsmacht in de afgelopen decennia. De politiek is 
voor die verzwakking mede verantwoordelijk en net als de 
krijgsmacht zelf moet zij zich daarvoor in de spiegel durven 
aankijken.
De fascinatie die in zijn jongere jeugd voor sport ontstond, 
achtervolgt hem in zijn vrije tijd nog steeds. Zelf een potje 
stevig voetballen of een tour maken op zijn racefiets. 
Heerlijk! En zo af en toe met een camper op pad voor korte 
vakanties. Lekker genieten samen met Esther. Maar ja, wel 
met die camper in Frankrijk langs de weg staan met bidons 
langs de route van de Tour de France als de Lotto-Jumbo-
ploeg passeert. ‘De mannen van Lotto-Jumbo moeten toch 
op dat zware parcours te drinken hebben, dus sta ik daar 
met water’. Dat is Mart ten voeten uit! 

 Mart de Kruif met zijn Britse plaatsvervanger, Brigadier-general David Hook, op bezoek bij de Task Force Uruzgan en de commandant, Brigade-generaal Marc van Uhm.
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kwam thuis met dit bericht en mijn echtgenote schrok in 
eerste instantie natuurlijk enorm. En waarom zeg ik dit? Er 
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rode cijfers zijn beland. Terwijl daar de basis ligt voor de 
voetbalsport. Daar moeten we in Nederland echt iets aan 
doen en ik doe dat op mijn manier. Ik vind het bijvoorbeeld 
fantastisch dat de Keppelrun kan blijven bestaan. Dat het 
Hessenbad een groep toegewijde vrijwilligers heeft weten 
te formeren die een wel heel bijzonder eerste seizoen be-
leefde in voortdurend tropische omstandigheden. Ik neem 
mijn pet af voor alle vrijwilligers en zie dat de inwoners van 
onze dorpen volop actief zijn op allerlei gebied. Daarvoor 
mee te mogen knokken: man, dat is voor mij een grote 
voldoening. Maar inderdaad, niets gaat vanzelf. Alles vraagt 
onderhoud.’

En dan de vrije tijd, of wat daar nog van over is
De liefhebberijen van Mart vallen uiteen in de gezamenlijke 
activiteiten met Esther en hun kinderen en de activiteiten 
die hij zelf onderneemt. Mart is een verwoed lezer. In het 
stapeltje boeken op zijn bureau ontdek ik tot mijn vreugde 
de auteur Barbara Tuchman met De kanonnen van augustus. 
Aanrader voor iedereen die is geïnteresseerd in die eerste 

dagen van de Eerste Wereldoorlog. Mart geeft lezingen 
over leiderschap en hij is actief als reisleider voor kleine 
gezelschappen in Battlefield Tours op de slagvelden in 
Noord-Frankrijk ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Zijn 
oudste zoon assisteert hem daarbij. Marts boodschap aan 
eurosceptici: geef je rekenschap van de geschiedenis, ga 
er kijken en zie tot welk geweld de Europese landen tegen 
elkaar in staat zijn. Met als akelig vervolg: het bezoek aan de 
oorlogskerkhoven die de zichtbare herinnering zijn aan de 
militairen die in Europa om het leven kwamen in de Tweede 
Wereldoorlog. Mart: ‘Als er na de Tweede Wereldoorlog geen 
mensen waren geweest als Konrad Adenauer, Jean Monnet 
en Robert Schuman als grondleggers voor Europese samen-
werking dan zou het in Europa zomaar weer opnieuw mis 
zijn gegaan. Voor mij reden genoeg om deze boodschap uit 
te dragen in mijn vrije tijd.’ Of hij bitter is over de bezuinigin-
gen op de Nederlandse Krijgsmacht in het recente verleden? 
Mart is er duidelijk over: hij heeft zijn mening daarover 
niet onder stoelen of banken gestoken en is van mening 
dat er een parlementaire enquête moet worden gehouden 
over de oorzaken van de verzwakking van de slagkracht 
van de krijgsmacht in de afgelopen decennia. De politiek is 
voor die verzwakking mede verantwoordelijk en net als de 
krijgsmacht zelf moet zij zich daarvoor in de spiegel durven 
aankijken.
De fascinatie die in zijn jongere jeugd voor sport ontstond, 
achtervolgt hem in zijn vrije tijd nog steeds. Zelf een potje 
stevig voetballen of een tour maken op zijn racefiets. 
Heerlijk! En zo af en toe met een camper op pad voor korte 
vakanties. Lekker genieten samen met Esther. Maar ja, wel 
met die camper in Frankrijk langs de weg staan met bidons 
langs de route van de Tour de France als de Lotto-Jumbo-
ploeg passeert. ‘De mannen van Lotto-Jumbo moeten toch 
op dat zware parcours te drinken hebben, dus sta ik daar 
met water’. Dat is Mart ten voeten uit! 

 Mart de Kruif met zijn Britse plaatsvervanger, Brigadier-general David Hook, op bezoek bij de Task Force Uruzgan en de commandant, Brigade-generaal Marc van Uhm.
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Voor meer informatie, kijk op www.hessenhuus.nl

a c t i v i t e i t e n
i n  e n  r o n d o m

DATUM zaterdag 30 maart 
TIJD start om 18.00 uur
  inschrijven vanaf 17.00 uur 

tot uiterlijk 18.30 uur
LOCATIE  ‘t Hessenhuus

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!

   De
Bankdirecteuren

ZATERDAG
20 APRIL

VANAF 21.00 UUR

STERRIT
MET 

MOOIE 
PRIJZEN 

 Donderdag 20 december KERSTAVOND HC ‘03, AANVANG 20.30 UUR

 Zondag 6 januari NIEUWJAARSRECEPTIE
 Vrijdag 11 januari PUBQUIZ, AANVANG 20.00 UUR
 Zaterdag 12 januari POTBILJARTEN
 Vrijdag 25 januari PUBQUIZ, AANVANG 20.00 UUR
 Zaterdag 26 januari DARTTOERNOOI, AANVANG 13.30 UUR

 Vrijdag 8 februari PUBQUIZ, AANVANG 20.00 UUR
 Vrijdag 22 februari PUBQUIZ, AANVANG 20.00 UUR
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In het dialect
Ons dialect moeten we zo veel mogelijk koesteren. Het is een onderdeel van onze (cultuur)historie, in gesproken 
en geschreven woord. Het geeft eigenheid aan de streek en versterkt in hoge mate de saamhorigheid. Deze 
rubriek wordt gevuld met bijdragen in de streektaal. Soms van gastschrijvers, die per a� evering door de 
redactie worden benaderd, of met verhalen uit het verleden van onze plattelandsgemeenschap. Dit keer een 
waar gebeurd verhaal van een Doesburgs meisje over dominee Hulsman te Drempt. Hulsman (1867-1958) was 
van 1931 tot 1943 dominee in Drempt.

’t Was op een raegenachtige zaoterdagmiddag dat domeneer 
Hulsman uut Dremp bi-j Geertruitje en heur moeder in Does-
burg op de stoep stond. Zien vrouw was van deftige afkomst, 
een tenger wiefke die in ’t niet viel bi-j heur man. Hulsman 
was een opvallende fi guur, meestieds droeg e een zwore 
looien cape met ’n forse hoed die hi-j altied diep afnam um 
te groeten. ‘Dén het de hele straot neudig’ vonden sommige 
leu dan.
Biezunder was ook dat as hi-j met de stoomtram met wilde, 
zien dienstbode veur de pastorie ’n grune of blauwe vlag bi-j 
de tramrails in de grond moes staeken. Hi-j had met de di-
recteur van de tram (familie van zien vrouw) geregeld dat de 
tram dan zol stoppen en dat e dan veur de deur kon instap-
pen. Gruun veur de tram richting Doesburg, blauw veur de 
tram richting Keppel. In 1981 he’k dit verhaal opgetekend uut 
de mond van de toen 66-jorige Geertruitje.

Geertruitje: Op ’n middag stond de Drempse domeneer bi-j 
ons veur de deur (mien vader was een paar joor doorveur 
gestorven). Hi-j maakte eerst een präötje, dronk een köpke 
thee en begon met de reden van zien bezuuk. Familie van 
zien vrouw, een deftige adellijke familie uut ’t westen, was 
gevraogd um te gaon werken op de ambassade in Spanje 
en now zochten ze veur de jongste blagen een kindermeike. 
De domeneer had zich bedacht dat ik dat deerntje wel zol 
waezen en dat dat veur mien wel een heel erg nuttige erva-
ring zol zun. Het gezin had een veurkeur veur een degelijk 
Achterhooks deerntje. Hi-j was maor net uutgepraot of mien 
moeder was vol in traonen. Ik zat op de stoel te wippen van 
opwinding en was in ’t heuf al onderweg naor ’t land van 
Sunteklaos. Ik zag de witte stranden en de blauwe lochten al 
veur mien… altied zommer!
Het gesnotter van mien moeder brach mien al weer snel met 
beie benen op de grond, toen ze zei: “Da’s onmeugelijk, zi-j is 

’t enige wa’k nog heb, hoe kö’j mien zoiets now vraogen?” De 
domeneer slöt met zien handen op de kni-jes en zegt: “Maor 
ze kan toch niet altoos bi-j ow blieven, zo’n deerntje hef toch 
ook recht op een eigen laeven…?”
Slimme keerl, dach ik. Moeder bleef maor grienen en met 
heur heuf nee schudden; d’r was niet met heur te praoten. De 
domeneer stond op, kik mi-j an en vrög: “Zol i-j zelf wel wil-
len?’ Ik sloeg de ogen neer en zei niks, maor mien hart zei wel 
honderd maol: Jao…!
Hulsman ging naor huus, mien moeder in traonen achterla-
otend. Moeder: “Wat döt den man hier eigelijk en hoe kump 

Domeneer Hulsman uut
Dremp zörgde veur 
verwarring…
een woor gebeurd verhaal!

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

Domeneer Hulsman in 1950
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Dorpsstraat 1
6999 AA  Hummelo

T 0314 - 38 04 06
M 06 - 30 40 76 72

E info@� naarsteef.nl
I www.� naarsteef.nl

Volg ons ook op
Facebook & Twitter!

café - zaal- terras

~“Eten wat de pot schaft”Iedere woensdag en donderdag 18.03 uur, 2-gangen maaltijd à € 7,50 p.p. (prijs 2018).Reserveren gewenst.Zie menu iedere maandag op: www.� naarsteef.nl(een alternatief is bespreekbaar).~

-Yoga- -Tai-Chi-Tao- -Energetische healing-
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e d’r bi-j um ow bi-j mien weg te halen?” “Toch zol ik bes wel 
willen”, zei ik nog, maor mien moeder vond mien maor een 
ondankbaar schepsel en… “i-j gaot steeds meer op ow vader 
lieken!”
Mien vader was zien laeven lang een zwerver, altied op pad 
en elk naojoor d’r e� e tussenuut. Now kreeg ik volges mien 
moeder al dezelfde kuren… dat geet mien niet gebeuren.
In die tied luusterde i-j nog naor ow olders en ha’j niet ’t lef 
te zeggen wa’j zelf wel zol willen doen. Misschien was dat 
wel goed, maor toch wis ik wel zeker da’k zo’n meugelijkheid 
nooit meer zol kriegen. Moeder en ik stonden toen beheurlijk 
ver van mekaar. Ik kon heur wel begriepen maor opens was 
veur mien gevuul de toekomst donker, een groot zwart gat.

De zondag doornao was ’t dreug en scheen de zon weer. Al 
veur tien uur zat ik samen met een buurmeisje op de � ets 
um een tochtje in de umgeving te maken. I-j könt wel raojen 
woor wi-j ’t aover gehad hebben. Zonder veuraf dooraover te 
hebben naogedacht ri-jen wi-j langs de pastorie van de do-
meneer aover de Drempter Diek weer op huus an. ’t Zunneke, 
de frisse wind en de praoteri-j met ’t buurmeisje hadden 
mien toch wel goed gedaon.
Toen ik thuuskwam vuulde ik dat mien moeder iets wilde 
vertellen. Ze schonk bedachtzaam een köpke thee in en ging 
gezellig bi-j mien zitten; ik kende disse houding.
“Ik heb een leuk baantje veur ow gevonden…” begon ze 
veurzichtig en zi-j kik mien an of ik ni-jsgierig zol zun. Dat was 
ik niet!
“Bi-j een familie hier in de stad vraogen ze een deerntje veur 
in de huusholding en… ook veur gezelligheid, ze heb zelf 
geen kinder en willen ow graag ’n keer zien en met ow door 
aover praoten.”
“Bö-j d’r dan al hen gewes?”, vroeg ik ’n betjen angebrand. 
Moeder knikte. “I-j mot morgen um elf uur kommen praoten”, 
zei ze toen strabant. “Maor ik wil zóiets helemaol niet…”, 
gooide ik d’r nog uut. “Ik wil heel wat anders…”
“Het is door hartstikke goed, i-j bunt dicht bi-j en i-j könt elke 
aovend naor huus. Zaoterdag en zondag bö’j ook altied vri-j.” 
Ze pakte heur breipennen weer en ’t gesprek was kloor.
D’r tegen in gaon hielp toch niet en altied kwamen de trao-
nen en: “I-j bunt alles wa’k heb…”

De volgende morgen ging ik op tied van huus. De deftige 
woning in de Koepoortstraot kende ik wel, het was een mooi 
statig huus dat wel, maor niet um door te werken. Ik had een 
donkerrood kleedje an, een beige huudje op en dezelfde 
kleur handsen en tasje. ’n Betjen schichtig liep ik deur de 
Beitelstraot die now de Philippus Gastelaarsstraat heit, langs 
de winkel van Jacobs.
Klokke elf uur trok ik an de glimmend gepoetste kopperen 
bel bi-j de familie Van Leeuwen van Duyvenbode. Mevrouw 
deed aopen en was erg vriendelijk. Toen ik de grote kamer 
binnenkwam schrok ik beheurlijk. Ik dach dat door Prins 
Hendrik veur mien stond. De heer Van Leeuwen lek precies 
op ‘m en hi-j zag mien verbazing en zei al: “Nee, ik bun ’t niet”, 
ik was schienbaor niet de enige… ’t Grappige was, da’k mien 
meteen op mien gemak vuulde, ze hadden poesjes en onder 
’t praoten ha’k d’r al meteen een op mien slip.
“Hè, gelukkig”, zei mevrouw, “i-j holt van poesjes, wi-j hebben 
d’r drie!” Nao een betje hen en weer gepraot, de bekende 
koetjes en kal� es, nam meneer ’t woord. “’t Huus is groot en 
ook de ommuurde stadstuin kost veul tied. Mevrouw helpt 
altied al ’n betje met, maor d’r is toch nog wat extra hulp 
neudig”. En ze wilden graag een jong deerntjen. ’t Was now 
wel wat stil in huus en ’n betjen vrolijkheid konden ze ook wel 
gebruken. Veur ’t zwoordere werk was al iemand beschikbaor.
Meneer Van Leeuwen liet mien ’t hele huus zien en deur de 
biezundere inrichting, de mooie spullen en veural ook de 
grote tuin kreeg ik d’r toch wel schik in… Ik werd d’r oprecht 
bli-j van, dit zol dus mien werkterrein motten worden! Ik ging 
bli-j op huus an maor nog wel ’n betjen angebrand umdat 
mien moeder dat, nao ’t bezuuk van Hulsman, achter mien 
rug um bedisseld had. Maor ja, ze wol alderbastend graag 
da’k dich bi-j heur in de buurt zol blieven.
’n Paar dagen doornao stond mevrouw Van Leeuwen bi-j ons 
veur de deur um te vertellen dat zi-j mien graag wollen heb-
ben. Ze hadden ook nog gepraot met huusdokter Rensing, 
die ons nog kennen vanuut Wenterswiek woor wi-j buren 
waren. Ze vertellen meteen ook dat ze beide beslaoten had-
den da’k dan een soort nichje zol zun en ik hun tante en oom 
zol numen. ’t Zol dan ‘tante Saar en ome Duif’ worden.
Of ik zelf nog bezworen had? Niet zo völ eigelijk, alleen dat 
moeder dit weer ’s geregeld had, zat mien nog steeds dwas. 

Hoe’n snotkuken ik ook was, 
ik kon ’t niet goed hebben dat 
ze aover mien beslissen. Maor 
misschien had mien moeder 
een klein betje geliek. Nao 
’n paar joor mulo en ’n niet 
afgemaakte huusholdschool 
mos ik now maor ’s laoten 
zien da’k wel wat kon… Ik was 
d’r toch wel een betje bang 
veur. Maor ’n ni-j laeven stond 
veur mien, ik had d’r opens 
een tante en een oom bi-j 
gekregen. Geet dit bli-jdschap 
brengen of toch weer spiet…? 
Van domeneer Hulsman met 
zien grote hoed ha’k achteraf 
in ieder geval nog steeds gin 
hoge pet op…!De pastorie umstreeks 1930; links de tramrails.
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In mei 2017 kreeg SPAR Hummelo een nieuwe eigenaar in de persoon van Emiel van 
Duuren. De Doesburgse ondernemer kijkt terug op het afgelopen anderhalf jaar en 
vertelt over de recente verbouwing van de winkel. ‘Dit dorp verdient een ongelooflijk 
mooie winkel en dat is het nu.’ 
Ruim anderhalf jaar is SPAR Hummelo nu in handen van Eric 
en Emiel van Duuren. De broers die allebei hun supermarkt-
ervaring hebben opgedaan bij verschillende vestigingen van 
Albert Heijn, waren toe aan een nieuwe uitdaging en besloten 
voor het zelfstandig ondernemerschap te gaan. ‘Daar hebben 
we nog geen moment spijt van gehad’, zegt Emiel van Duu-
ren. ‘Hummelo is een dorp met een actief verenigingsleven 
van waaruit veel wordt georganiseerd. Wij willen binnen ons 
marktgebied, Hummelo, Keppel, Drempt en Toldijk, het voor-
zieningsniveau op peil houden. Juist daarom is de supermarkt 
onlangs grondig verbouwd.’ Na twee weken sluiting werd op 
dinsdagavond 20 november de nieuwe winkel officieel ge-
opend. Emiel: ‘We hebben de winkel aangepast naar de hui-
dige wens van de consument.’

Nieuw: tapas
Begin dit jaar werd met de komst van de slijterij al een begin 
gemaakt met de verbouwing. ‘Wij stellen onszelf continu de 
vraag hoe we ons aanbod zo compleet mogelijk kunnen maken 
zodat de consument voor ons kiest. In de nieuwe winkel heb-
ben we diverse elementen toegevoegd zoals tapas, belegde 
broodjes, dieetproducten en verse soepen. En ons drogisterij-
assortiment hebben we vergroot.’ De slijterij was de voorbode 

voor de uitstraling van de hele winkel. ‘Verder hebben we de 
winkel anders ingedeeld. Alle stellingen in de winkel zijn lager 
en alle pilaren zijn grotendeels in de stellingen verwerkt waar-
door de winkel overzichtelijker is. Een andere indeling is vaak 
weer even wennen voor de klant maar dat went vast heel snel’, 
lacht Emiel. Bij de entree begint nu het ontbijtmoment met 
belegde broodjes en vers ambachtelijk gebakken brood van 
warme bakker Koenen. ‘Van daaruit kom je op ons versplein. 
Hier vind je alles voor de warme en koude maaltijden. Daarna 

advertorial advertorial

Verbouwing SPAR Hummelo 
zorgt voor completer aanbod 

volgt ons borrelmoment met de nieuwe tapaskoeling. Ook 
hebben we ons bierassortiment uitgebreid met veel speciale 
biersoorten die zijn gekozen door een bierkenner uit Humme-
lo. Verder hebben wij ons slijterijassortiment uitgebreid met 
heerlijke nieuwe wijnen.’

Middelpunt van de buurt
Er zijn nog meer wijzigingen in de nieuwe winkel. ‘We heb-
ben de afgelopen maanden goed geluisterd naar onze klanten 
die ons hebben voorzien van tips. Er is veel vraag naar cosme-
ticaproducten en ook huishoudelijke artikelen. Daarom is de 
afdeling cosmetica uitgebreid en hebben we het assortiment 
van Sorbo flink vergroot. Dan moet je denken aan klosjes ga-
ren, knoopjes enzovoort.’ 
De SPAR wil het middelpunt van de buurt zijn en blijven. Daar-
om is de samenwerking met het Toeristisch Platform Drempt, 
Hummelo en Keppel een logische stap. ‘In onze winkel hebben 
we nu een wand ingericht met allemaal folders over wat er hier 
in de omgeving te doen is. En buiten aan de muur komt een 
plattegrond met alle fietsroutes en dergelijke in de omgeving. 
Zo proberen we samen met het Toeristisch Platform Hummelo 
en omgeving te promoten bij toeristen.’

Energiezuinig
De broers Van Duuren hebben duurzaamheid hoog in het vaan-
del staan en daarom moest de verbouwing ook zo duurzaam 
mogelijk worden gerealiseerd. ’In deze nieuwe winkel maken 
we bijna alleen nog maar gebruik van LED-verlichting. Ook 
hebben we nu een milieuvriendelijker koelsysteem. De warmte 
die het systeem genereert, wordt weer gebruikt om de winkel 
te verwarmen. Hierdoor gebruiken we geen gas meer bij de 
SPAR’, laat Emiel weten. 
‘Ons afval scheiden we zoveel mogelijk. Papier en plastic 
wordt apart opgehaald en verwerkt tot nieuwe producten. 
Het overgebleven brood wordt lokaal gebruikt als diervoeding. 
Tot zover zijn we volgens mij heel duurzaam bezig’, vertelt de 
Doesburgse eigenaar die al vanaf zijn veertiende in een super-
markt werkt. ‘Het zit gewoon in mijn bloed. Ik kan me enorm 
verheugen op de seizoenswisselingen. Die wisseling van pro-
ducten vind ik mooi.’ Emiel geniet zichtbaar van zijn werk. 
‘Soms spreek ik op een dag meerdere klanten. Gewoon om te 
horen hoe het met ze gaat en om te horen wat ze van onze 
winkel vinden. Ons team ervaart de nieuwe winkel als sfeervol 
en modern. We hopen dat Hummelo en omgeving net als wij 
trots zijn op de vernieuwde SPAR.’

SPAR Hummelo
Dorpsstraat 20,
6999 AD HUMMELO
T 0314-38 12 81
E sparhummelo@despar.info
` facebook.com/Sparhummel/

Mijn buurt, mijn SPAR

We hopen u snel te mogen begroeten
in onze vernieuwde SPAR. 
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In mei 2017 kreeg SPAR Hummelo een nieuwe eigenaar in de persoon van Emiel van 
Duuren. De Doesburgse ondernemer kijkt terug op het afgelopen anderhalf jaar en 
vertelt over de recente verbouwing van de winkel. ‘Dit dorp verdient een ongelooflijk 
mooie winkel en dat is het nu.’ 
Ruim anderhalf jaar is SPAR Hummelo nu in handen van Eric 
en Emiel van Duuren. De broers die allebei hun supermarkt-
ervaring hebben opgedaan bij verschillende vestigingen van 
Albert Heijn, waren toe aan een nieuwe uitdaging en besloten 
voor het zelfstandig ondernemerschap te gaan. ‘Daar hebben 
we nog geen moment spijt van gehad’, zegt Emiel van Duu-
ren. ‘Hummelo is een dorp met een actief verenigingsleven 
van waaruit veel wordt georganiseerd. Wij willen binnen ons 
marktgebied, Hummelo, Keppel, Drempt en Toldijk, het voor-
zieningsniveau op peil houden. Juist daarom is de supermarkt 
onlangs grondig verbouwd.’ Na twee weken sluiting werd op 
dinsdagavond 20 november de nieuwe winkel officieel ge-
opend. Emiel: ‘We hebben de winkel aangepast naar de hui-
dige wens van de consument.’

Nieuw: tapas
Begin dit jaar werd met de komst van de slijterij al een begin 
gemaakt met de verbouwing. ‘Wij stellen onszelf continu de 
vraag hoe we ons aanbod zo compleet mogelijk kunnen maken 
zodat de consument voor ons kiest. In de nieuwe winkel heb-
ben we diverse elementen toegevoegd zoals tapas, belegde 
broodjes, dieetproducten en verse soepen. En ons drogisterij-
assortiment hebben we vergroot.’ De slijterij was de voorbode 

voor de uitstraling van de hele winkel. ‘Verder hebben we de 
winkel anders ingedeeld. Alle stellingen in de winkel zijn lager 
en alle pilaren zijn grotendeels in de stellingen verwerkt waar-
door de winkel overzichtelijker is. Een andere indeling is vaak 
weer even wennen voor de klant maar dat went vast heel snel’, 
lacht Emiel. Bij de entree begint nu het ontbijtmoment met 
belegde broodjes en vers ambachtelijk gebakken brood van 
warme bakker Koenen. ‘Van daaruit kom je op ons versplein. 
Hier vind je alles voor de warme en koude maaltijden. Daarna 
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Verbouwing SPAR Hummelo 
zorgt voor completer aanbod 

volgt ons borrelmoment met de nieuwe tapaskoeling. Ook 
hebben we ons bierassortiment uitgebreid met veel speciale 
biersoorten die zijn gekozen door een bierkenner uit Humme-
lo. Verder hebben wij ons slijterijassortiment uitgebreid met 
heerlijke nieuwe wijnen.’

Middelpunt van de buurt
Er zijn nog meer wijzigingen in de nieuwe winkel. ‘We heb-
ben de afgelopen maanden goed geluisterd naar onze klanten 
die ons hebben voorzien van tips. Er is veel vraag naar cosme-
ticaproducten en ook huishoudelijke artikelen. Daarom is de 
afdeling cosmetica uitgebreid en hebben we het assortiment 
van Sorbo flink vergroot. Dan moet je denken aan klosjes ga-
ren, knoopjes enzovoort.’ 
De SPAR wil het middelpunt van de buurt zijn en blijven. Daar-
om is de samenwerking met het Toeristisch Platform Drempt, 
Hummelo en Keppel een logische stap. ‘In onze winkel hebben 
we nu een wand ingericht met allemaal folders over wat er hier 
in de omgeving te doen is. En buiten aan de muur komt een 
plattegrond met alle fietsroutes en dergelijke in de omgeving. 
Zo proberen we samen met het Toeristisch Platform Hummelo 
en omgeving te promoten bij toeristen.’

Energiezuinig
De broers Van Duuren hebben duurzaamheid hoog in het vaan-
del staan en daarom moest de verbouwing ook zo duurzaam 
mogelijk worden gerealiseerd. ’In deze nieuwe winkel maken 
we bijna alleen nog maar gebruik van LED-verlichting. Ook 
hebben we nu een milieuvriendelijker koelsysteem. De warmte 
die het systeem genereert, wordt weer gebruikt om de winkel 
te verwarmen. Hierdoor gebruiken we geen gas meer bij de 
SPAR’, laat Emiel weten. 
‘Ons afval scheiden we zoveel mogelijk. Papier en plastic 
wordt apart opgehaald en verwerkt tot nieuwe producten. 
Het overgebleven brood wordt lokaal gebruikt als diervoeding. 
Tot zover zijn we volgens mij heel duurzaam bezig’, vertelt de 
Doesburgse eigenaar die al vanaf zijn veertiende in een super-
markt werkt. ‘Het zit gewoon in mijn bloed. Ik kan me enorm 
verheugen op de seizoenswisselingen. Die wisseling van pro-
ducten vind ik mooi.’ Emiel geniet zichtbaar van zijn werk. 
‘Soms spreek ik op een dag meerdere klanten. Gewoon om te 
horen hoe het met ze gaat en om te horen wat ze van onze 
winkel vinden. Ons team ervaart de nieuwe winkel als sfeervol 
en modern. We hopen dat Hummelo en omgeving net als wij 
trots zijn op de vernieuwde SPAR.’

SPAR Hummelo
Dorpsstraat 20,
6999 AD HUMMELO
T 0314-38 12 81
E sparhummelo@despar.info
` facebook.com/Sparhummel/

Mijn buurt, mijn SPAR

We hopen u snel te mogen begroeten
in onze vernieuwde SPAR. 
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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! 

De fraai gelegen historische herberg
aan een oude “Hessenroute”.

Een bekend rustpunt waar het goed
toeven is, met een uitstekende

prijs/kwaliteit verhouding.

Ook voor feestjes,
vraag naar de mogelijkheden.

kapsalon

eintjes

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

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

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

Voor perfect verzorgd haar!
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200 smaken op maat
diverse ijskarren

rondleidingen
www.ijsvandesteenoven.nl
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Ze moeten als nieuw 
worden, eigenlijk 
net wat beter

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 Gerard Goossens met zijn bijzondere 
verzameling Engelse David Brown trekkers.

Tekst: Leo Tholhuijsen
Foto’s: Wim van Hof

Gerard Goossens in Achter-Drempt heeft zijn hart verpand aan 
de Engelse David Brown trekker. Hij heeft er 12. Hij neemt ze 
door en door onderhanden, na restauratie zijn ze minstens zo 
goed als toen ze uit de fabriek kwamen.
 
Als Gerard Goossens niet aan vervangende nieuwe onderde-
len voor zijn oldtimer trekkers kan komen, dan maakt hij ze 
zelf. Dat kan gaan om perfect gemaakte nieuwe stukken plaat-
werk, koppen vlakken, maar zelfs ook om compleet nieuw 
gedraaide cilinderbussen uit stukken gietstaal. 
Wanneer Goossens eenmaal heeft besloten om een oude trek-
ker op te knappen, dan moet dat ook perfect gebeuren. Aan 
het eind van een restauratie moet de trekker tenminste net 
zo goed zijn als toen hij pakweg 60 jaar geleden uit de fabriek 
rolde. Zo zal hij nooit aan een trekker beginnen met een 

scheur of barst in het motorblok, hoe perfect dat misschien 
ook is hersteld. ‘Het hoort gewoon niet, geen lapwerk, zo is hij 
ook niet van de band gerold.’
Maar áls zo’n trekker eenmaal in nieuwstaat is teruggebracht, 
dan mag er wel weer mee gewerkt worden. Goossens’ trekkers 
staan, om het zo maar eens te zeggen, niet onder een laken te-
gen het stof. Verschillende staan ’s zomers voor de pakkenpers 
en vertonen daarmee de aanblik van vroeger. Zelfs met af en 
toe weer een deukje. ‘Maar in goede conditie’, zegt Goossens. 
‘Kijk maar, hij is misschien vuil van het werk, maar de trekker is 
droog. Nergens geen lekken of zweten van olie.’

Gerard Goossens (61) heeft zijn hart verpand aan het inmid-
dels verdwenen Britse trekkermerk David Brown. Hij heeft 
er 12 in de schuur staan. Ze variëren van zo-goed-als-nieuw 
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Particuliere verkoop Elke zaterdag open van 8.00 - 12.00 uur
Voor elke diergroep b.v. honden, katten, hamsters, cavia’s, kippen, konijnen etc.  Ook klein verpakking van 1-5 kg.’

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

ontdek wat goed voer voor je dier kan doen! 

W i n t e r
b e u r t

voor maar 
€ 99,00
Incl. nieuwe rem/versnellings-kabels, kogels en vetten. Géén montage kosten bij vervanging van versleten delen

In de winterperiode kunt u uw � ets 

meestal wat beter missen vanwege het 

toch vaak slechte weer. Om de lange 

wachttijden in het voorjaar te voorkomen, 

bieden wij u deze “winterbeurt” aan om er 

voor te zorgen dat uw � ets weer tip top is, 

als het voorjaar begint...

alleen mogelijk van 
oktober t/m februari
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tot in-onderdelen-maar-compleet. ‘Dat was het merk dat we 
thuis in Toldijk hadden, een David Brown 25 diesel; 32 pk aan 
de aftakas, 25 pk aan de wielen. Eind jaren zestig heb ik veel 
gereden met de DB 880 bij een loonbedrijf in Keijenborg.
Behalve dat hij er zijn jeugdherinneringen bij heeft en hij 
gecharmeerd is van het typische geluid door de directe brand-
stofinspuiting, noemt Goossens David Brown een in aanleg 
goede trekker met een grote trekkracht. Hij reageert snel op 
het gas, sneller als bijvoorbeeld McCormick of Massey Fergu-
son. Minpunt van sommige types is het gevoelige hefsysteem. 
‘Het is voor hier in de directe omgeving een vrij zeldzaam 
merk geweest, ondanks dat in Eefde en Zevenaar een dealer 
heeft gezeten.’
Voor de liefhebber, het gaat om de volgende types: David 
Brown 25 benzine/petroleum (1954), David Brown 25 diesel 
(1954), David Brown 950 (1958), David Brown 850 (1963), 
David Brown 880 (smalspoor (1961), David Brown 880 (1963), 
David Brown 770 (1965), David Brown 990 (rood, 1964), David 
Brown 990 (wit 1978), David Brown 1210 (4WD, 1978), David 
Brown 1212 (halfautomaat 1978), David Brown 1690 (4WD 
turbo, 1983). Een laatste trekker is niet meegeteld, die is voor 
onderdelen.
Verder bestaat de verzameling uit enkele balenpersen (New 
Holland, Ama en Riviere Csalis) en wat hooibouwwerktuigen. 
En wat zeker niet vergeten mag worden, is de David Brown 
balenpers met zij-uitworp. ‘Die is zeldzaam. Het is de enige in 
Nederland. Nou ja, de enige wérkende in Nederland; volgens 
mij zijn er in totaal twee. Drie jaar geleden was ik ermee op het 
David Brown treffen in Toldijk. De kenners kwamen op die pers 
af als vliegen op een honingpot. Drie jaar geleden heb ik er 
nog mee geperst. Gaat heel mooi.’

Aan het begin van de verzameling staat de DB 950, inmiddels 
60 jaar oud. Goossens kocht hem in 1981. ‘Die startte soms 
wel, soms niet. Daar moest wat aan gebeuren, het was meer 
dan de accu en de startmotor. Nadat duidelijk was dat een 
revisie bij het mechanisatiebedrijf te duur zou worden, heb ik 
hem zelf opgeknapt. Alles is er aan gebeurd, nieuwe cilinder-
bussen, nieuwe zuigers, koprevisie, krukas geslepen, brand-
stofpomp gereviseerd. In de achterbrug zijn alle lagers en 
keerringen vervangen, nieuwe zuigerveren aan de hefcilinder. 
Uitgezonderd de revisie van de brandstofpomp en het slijpen 
van de krukas, heb ik alles zelf gedaan.’
In slecht plaatwerk worden onzichtbaar nieuwe stukken 
gelast, die waar nodig ook nog zijn voorzien van exact de 
juiste profilering, waarvoor Goossens dan eerst nog de juiste 
stempelmallen zelf maakt. 

Het enige wat aan deze eerst opgeknapte trekker mankeert, 
is dat de merkstickers niet origineel zijn en dat hij niet precies 
in de juiste kleur rood is gespoten. ‘Ik ben met het opknappen 
een jaar druk geweest, zeg maar een hele winter. Die stickers 
heb ik zelf laten maken. Tegenwoordig zijn ze weer gewoon 
nieuw te koop. Net als trouwens weer heel veel onderdelen.’
Eén onderdeel is nadrukkelijk niet origineel aan de opge-
knapte trekker: de uitlaat. Nu de originele geel geëmailleerde 
niet meer te krijgen is, is er een zelfgemaakte van roestvast 
staal opgezet.
 
Goossens, in het dagelijks leven techniekleraar, is inmid-
dels bedreven in het opknappen. Na de eerste 950 volgden 
er meerdere. ‘Van die rode David Browns weet ik intussen 
alles. Heel apart die trekkers; sowieso heb je te maken met 
Engelse maten, je hebt allemaal Engelse sleutels nodig. Maar 
de bouten en moeren hebben ook vier verschillende soorten 
schroefdraad; er is verschil in de spoed van de draad en ook 
de tophoek van de draad verschilt. Die Engelsen hebben zo 
hun eigen gewoontes, nogal traditioneel, ze zitten los van het 
vasteland. Maar goed, van lieverlee leer je het wel.’
Momenteel heeft Goossens de jongste trekker in zijn verzame-
ling, de DB 1690 met voorlader onderhanden. Ook die moet 
weer helemaal perfect worden. En dan is er ook nog de 880 
smalspoor, die nu in onderdelen ligt. ‘Als ook die klaar is, dan 
zijn we wel weer drie jaar verder. Of misschien wel vijf jaar. Ik 
denk dat het daarbij blijft. Ooit heb ik wel het idee gehad om 
alle types van David Brown te verzamelen en op te knappen. 
Maar ik ben er onderhand wel achter gekomen dat er dat veel 
te veel zijn. Afgezien van het werk, je moet er ook plaats voor 
hebben. Want weet je wat het is: als ik eenmaal een trekker 
helemaal heb opgeknapt, wil ik hem niet meer kwijt.’
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De Achterhoek in 
2030 energieneutraal

Tekst: Maaike Harkink,
Foto’s: Sjoerd Geurts, Jan Kranenburg, Marja Seesink, Van Bommel

Ontbossing, industriële veeteelt en het gebruik van fossiele brandstoffen hebben geleid tot de 
uitstoot van ongekende hoeveelheden broeikasgassen. Het is tientallen miljoenen jaren geleden 
dat er zoveel CO2 in de atmosfeer zat als vandaag, en de concentratie nam nooit eerder zo snel toe 
als in 2016. Maar liefst 97 procent van de klimaatwetenschappers is het erover eens dat de door 
mensen uitgestoten broeikasgassen dominante invloed hebben op het klimaat. De vijf warmste 
jaren die ooit gemeten zijn, vielen allemaal na 2010 en de gevolgen zijn wereldwijd waarneem-
baar. De afgelopen dertig jaar verdween bijvoorbeeld zeker de helft van het ijs op de Noordpool*. 
Het klimaat verandert in rap tempo en we ondervinden daar nu al de gevolgen van. Door deze 
klimaatverandering staan we met zijn allen voor een grote uitdaging. Veel burgers, bedrijven en 
regio’s zetten zich in om te werken aan een groene toekomst. Want juist in deze periode van grote 
verandering kunnen onze besluiten en acties het verschil maken.

De Achterhoek energieneutraal
Alle Achterhoekse gemeenten samen hebben de ambitie 
uitgesproken om in 2030 volledig energieneutraal te zijn. Met 
deze doelstelling onderscheidt de Achterhoek zich van de rest 
van Nederland, want landelijk gezien is dit doel per 2050 ge-
steld. En ja, eigenlijk onderscheidt de Achterhoek zich ook van 
de rest van de wereld, want ook het akkoord van Parijs is lang 
zo ambitieus niet. De Achterhoek loopt hierin dus (samen met 
een aantal andere gemeenten en regio’s) voorop en wil ‘groen 
gaon’ en als innovatieve streek het voortouw nemen. 
Energieneutraal zijn wil zeggen net zoveel energie duurzaam 
opwekken als de Achterhoek gebruikt. En hoe minder energie 
we met z’n allen gebruiken, hoe minder (duurzame) stroom 
opgewekt hoeft te worden. Gelukkig zien steeds meer Achter-
hoekers dit in en streven ze ernaar om hun energieverbruik 
te verminderen. Erik Mol is duurzaamheidscoördinator bij de 
gemeente Bronckhorst en ook hij merkt dat de duurzaamheid-
sambitie door veel inwoners wordt gedragen. ‘Zo zijn er een 
viertal energiecoöperaties opgericht, Zonkracht Hummelo, 
Energiecoöperatie BoeN in Bronkhorst, Energiecoöperatie 
Wichmond/Vierakker, Energie Coöperatie Vorden en in 2017 
werd in Hengelo een uniek solarpark geopend; de Kwekerij.
Hier zijn 7.000 zonnepanelen geplaatst, die samen ruim 
vijfhonderd huishoudens van groene energie voorzien. Maar 
daarnaast is het ook een natuurgebied, waarin gerecreëerd 
mag worden en daarmee is het een uniek park in Nederland. 
Maar,’ zo benadrukt Mol, ‘hiermee zijn we er nog niet. Om de 
doelstelling te halen moet er nog veel gebeuren! Om het pad 
concreet te maken zijn we een routekaart aan het opstellen 
die de weg naar een energieneutrale streek uitstippelt. We 
zullen samen de schouders eronder moeten zetten en daar is 
draagkracht voor nodig. Daarom houden we bijeenkomsten, 
te weten energierally’s, om met bewoners te praten en zo 
stapje voor stapje ons doel te bereiken. Het doel moet niet 
alleen van de gemeente zijn, maar vooral ook van de inwoners 
en ondernemers ín de gemeente.’

Het Energieloket
Om de Achterhoekers te helpen bij het verduurzamen, is 
het Energieloket in het leven geroepen. Ook hierbij was Erik 
Mol betrokken. Het loket werd mede mogelijk gemaakt door 
financiering vanuit de gemeenten, het Rijk en de provincie en 
is nu enkel nog een digitaal loket, maar binnenkort ook fysiek, 
bij De Steck in Doetinchem (de verbouwde oude bibliotheek). 

Positieve energie en gezonde groene ambities

Over wat het Energieloket precies voor ons Achterhoekers 
kan betekenen, spreken we met Tamara Tijdink en Michel 
Hoftijzer van de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij 
(AGEM). Tamara: ‘Het Energieloket is er voor de burgers van 
de gemeenten Bronckhorst, Berkelland, Aalten, Doetinchem, 
Oude IJsselstreek, Montferland, Winterswijk en Oost Gelre. Het 
loket is onderdeel van AGEM, maar is onafhankelijk. AGEM 
richt zich op het besparen, opwekken en leveren van groene 
Achterhoekse energie. Onder opwekken vallen de projecten 
voor het produceren van Achterhoekse duurzame energie, 
onder leveren het uiteindelijke leveren aan de particuliere 
en zakelijke klanten en het Energieloket valt onder het kopje 
‘besparen’. Bij het Energieloket kunnen mensen terecht met al 
hun vragen over energie besparen en geven we advies.’

Een klant, wat interessant
Stel, ik bel het Energieloket en vraag: hoe kan ik energie 
besparen in mijn huis? Hoe gaat het dan in z’n werk? Michel: 
‘Allereerst brengen we de huidige situatie in kaart, hoe ver zijn 
de mensen er al mee. Hebben ze al bepaalde investeringen 
gedaan in duurzaamheid of staan ze nog op het nulpunt? Dan 
vragen we naar de wensen en mogelijkheden van klanten. In 
de inventarisatiefase kan een energiecoach de woning bezoe-
ken en met hem vindt een vrijblijvend gesprek plaats. Ook kan 
er een maatwerkadvies worden gegeven. De eerstgenoemde 
energiecoach is gratis en vrijblijvend. De energiecoach geeft 
een algemeen advies, van basisdingen die je kunt doen om 
energiekosten te besparen, denk aan ledverlichting, doe je 
deuren goed dicht, zet apparaten uit die je niet gebruikt, 
plaats tochtstrips en dergelijke. Een maatwerkadvies gaat 
dieper in op de specifieke situatie. Ruimte voor ruimte wordt 
beoordeeld, er wordt naar de constructie gekeken, en naar 
de ligging van de woning, waardoor je een gerichter plan van 
aanpak kunt krijgen. Wat past er bij mijn woning en wat zijn 
opties om te kunnen verduurzamen.’ 

Een apk voor je woning
‘Ook werken wij samen met het bedrijf Susteen dat een 
woningverbeterplan kan maken. Dit bedrijf maakt in feite 
een apk van je woning en stelt een adviesrapport op. Susteen 
heeft een aantal partijen waarmee ze samenwerkt en is in die 
zin niet helemaal objectief. Daarnaast werken we samen met 
een objectieve energieadviseur, die geen commercieel belang 
heeft. In beide gevallen subsidieert de gemeente de adviezen. 
Het woningverbeterplan hoeft daarom maar vijftig euro te 
kosten. Het advies van de objectieve energieadviseur kost 
75 euro.’ Er is heel veel behoefte uit de markt, vertelt Michel. 
‘De wachttijd voor het woningverbeterplan is inmiddels bijna 
twee maanden. En de agenda van onze energieadviseur ook 
bomvol. We vervelen ons niet en werken hard om de wacht-
tijd te verkorten. Wel is het een heel goed teken dat er grote 
animo voor is. Veel mensen hebben duurzaamheidsvragen. 
Het gasloos wonen is bijvoorbeeld een heel actueel onder-
werp. Moet ik hier op anticiperen en zo ja, hoe? Wat je veel 
merkt in de adviezen die worden gegeven is: begin met iso-
leren. Dat is eigenlijk voor alles de basis.’ Je kunt dus wel een 
rijtje zonnepanelen op je dak leggen en jezelf een schouder-
klopje geven, maar nog steeds vervliegt een groot deel van 
je energie als je huis slecht geïsoleerd is. ‘Na het isoleren kun 

Energiecoach Alfred Zweden met een energiedisplay

68



De Achterhoek in 
2030 energieneutraal

Tekst: Maaike Harkink,
Foto’s: Sjoerd Geurts, Jan Kranenburg, Marja Seesink, Van Bommel

Ontbossing, industriële veeteelt en het gebruik van fossiele brandstoffen hebben geleid tot de 
uitstoot van ongekende hoeveelheden broeikasgassen. Het is tientallen miljoenen jaren geleden 
dat er zoveel CO2 in de atmosfeer zat als vandaag, en de concentratie nam nooit eerder zo snel toe 
als in 2016. Maar liefst 97 procent van de klimaatwetenschappers is het erover eens dat de door 
mensen uitgestoten broeikasgassen dominante invloed hebben op het klimaat. De vijf warmste 
jaren die ooit gemeten zijn, vielen allemaal na 2010 en de gevolgen zijn wereldwijd waarneem-
baar. De afgelopen dertig jaar verdween bijvoorbeeld zeker de helft van het ijs op de Noordpool*. 
Het klimaat verandert in rap tempo en we ondervinden daar nu al de gevolgen van. Door deze 
klimaatverandering staan we met zijn allen voor een grote uitdaging. Veel burgers, bedrijven en 
regio’s zetten zich in om te werken aan een groene toekomst. Want juist in deze periode van grote 
verandering kunnen onze besluiten en acties het verschil maken.

De Achterhoek energieneutraal
Alle Achterhoekse gemeenten samen hebben de ambitie 
uitgesproken om in 2030 volledig energieneutraal te zijn. Met 
deze doelstelling onderscheidt de Achterhoek zich van de rest 
van Nederland, want landelijk gezien is dit doel per 2050 ge-
steld. En ja, eigenlijk onderscheidt de Achterhoek zich ook van 
de rest van de wereld, want ook het akkoord van Parijs is lang 
zo ambitieus niet. De Achterhoek loopt hierin dus (samen met 
een aantal andere gemeenten en regio’s) voorop en wil ‘groen 
gaon’ en als innovatieve streek het voortouw nemen. 
Energieneutraal zijn wil zeggen net zoveel energie duurzaam 
opwekken als de Achterhoek gebruikt. En hoe minder energie 
we met z’n allen gebruiken, hoe minder (duurzame) stroom 
opgewekt hoeft te worden. Gelukkig zien steeds meer Achter-
hoekers dit in en streven ze ernaar om hun energieverbruik 
te verminderen. Erik Mol is duurzaamheidscoördinator bij de 
gemeente Bronckhorst en ook hij merkt dat de duurzaamheid-
sambitie door veel inwoners wordt gedragen. ‘Zo zijn er een 
viertal energiecoöperaties opgericht, Zonkracht Hummelo, 
Energiecoöperatie BoeN in Bronkhorst, Energiecoöperatie 
Wichmond/Vierakker, Energie Coöperatie Vorden en in 2017 
werd in Hengelo een uniek solarpark geopend; de Kwekerij.
Hier zijn 7.000 zonnepanelen geplaatst, die samen ruim 
vijfhonderd huishoudens van groene energie voorzien. Maar 
daarnaast is het ook een natuurgebied, waarin gerecreëerd 
mag worden en daarmee is het een uniek park in Nederland. 
Maar,’ zo benadrukt Mol, ‘hiermee zijn we er nog niet. Om de 
doelstelling te halen moet er nog veel gebeuren! Om het pad 
concreet te maken zijn we een routekaart aan het opstellen 
die de weg naar een energieneutrale streek uitstippelt. We 
zullen samen de schouders eronder moeten zetten en daar is 
draagkracht voor nodig. Daarom houden we bijeenkomsten, 
te weten energierally’s, om met bewoners te praten en zo 
stapje voor stapje ons doel te bereiken. Het doel moet niet 
alleen van de gemeente zijn, maar vooral ook van de inwoners 
en ondernemers ín de gemeente.’

Het Energieloket
Om de Achterhoekers te helpen bij het verduurzamen, is 
het Energieloket in het leven geroepen. Ook hierbij was Erik 
Mol betrokken. Het loket werd mede mogelijk gemaakt door 
financiering vanuit de gemeenten, het Rijk en de provincie en 
is nu enkel nog een digitaal loket, maar binnenkort ook fysiek, 
bij De Steck in Doetinchem (de verbouwde oude bibliotheek). 

Positieve energie en gezonde groene ambities

Over wat het Energieloket precies voor ons Achterhoekers 
kan betekenen, spreken we met Tamara Tijdink en Michel 
Hoftijzer van de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij 
(AGEM). Tamara: ‘Het Energieloket is er voor de burgers van 
de gemeenten Bronckhorst, Berkelland, Aalten, Doetinchem, 
Oude IJsselstreek, Montferland, Winterswijk en Oost Gelre. Het 
loket is onderdeel van AGEM, maar is onafhankelijk. AGEM 
richt zich op het besparen, opwekken en leveren van groene 
Achterhoekse energie. Onder opwekken vallen de projecten 
voor het produceren van Achterhoekse duurzame energie, 
onder leveren het uiteindelijke leveren aan de particuliere 
en zakelijke klanten en het Energieloket valt onder het kopje 
‘besparen’. Bij het Energieloket kunnen mensen terecht met al 
hun vragen over energie besparen en geven we advies.’

Een klant, wat interessant
Stel, ik bel het Energieloket en vraag: hoe kan ik energie 
besparen in mijn huis? Hoe gaat het dan in z’n werk? Michel: 
‘Allereerst brengen we de huidige situatie in kaart, hoe ver zijn 
de mensen er al mee. Hebben ze al bepaalde investeringen 
gedaan in duurzaamheid of staan ze nog op het nulpunt? Dan 
vragen we naar de wensen en mogelijkheden van klanten. In 
de inventarisatiefase kan een energiecoach de woning bezoe-
ken en met hem vindt een vrijblijvend gesprek plaats. Ook kan 
er een maatwerkadvies worden gegeven. De eerstgenoemde 
energiecoach is gratis en vrijblijvend. De energiecoach geeft 
een algemeen advies, van basisdingen die je kunt doen om 
energiekosten te besparen, denk aan ledverlichting, doe je 
deuren goed dicht, zet apparaten uit die je niet gebruikt, 
plaats tochtstrips en dergelijke. Een maatwerkadvies gaat 
dieper in op de specifieke situatie. Ruimte voor ruimte wordt 
beoordeeld, er wordt naar de constructie gekeken, en naar 
de ligging van de woning, waardoor je een gerichter plan van 
aanpak kunt krijgen. Wat past er bij mijn woning en wat zijn 
opties om te kunnen verduurzamen.’ 

Een apk voor je woning
‘Ook werken wij samen met het bedrijf Susteen dat een 
woningverbeterplan kan maken. Dit bedrijf maakt in feite 
een apk van je woning en stelt een adviesrapport op. Susteen 
heeft een aantal partijen waarmee ze samenwerkt en is in die 
zin niet helemaal objectief. Daarnaast werken we samen met 
een objectieve energieadviseur, die geen commercieel belang 
heeft. In beide gevallen subsidieert de gemeente de adviezen. 
Het woningverbeterplan hoeft daarom maar vijftig euro te 
kosten. Het advies van de objectieve energieadviseur kost 
75 euro.’ Er is heel veel behoefte uit de markt, vertelt Michel. 
‘De wachttijd voor het woningverbeterplan is inmiddels bijna 
twee maanden. En de agenda van onze energieadviseur ook 
bomvol. We vervelen ons niet en werken hard om de wacht-
tijd te verkorten. Wel is het een heel goed teken dat er grote 
animo voor is. Veel mensen hebben duurzaamheidsvragen. 
Het gasloos wonen is bijvoorbeeld een heel actueel onder-
werp. Moet ik hier op anticiperen en zo ja, hoe? Wat je veel 
merkt in de adviezen die worden gegeven is: begin met iso-
leren. Dat is eigenlijk voor alles de basis.’ Je kunt dus wel een 
rijtje zonnepanelen op je dak leggen en jezelf een schouder-
klopje geven, maar nog steeds vervliegt een groot deel van 
je energie als je huis slecht geïsoleerd is. ‘Na het isoleren kun 
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HAARWERKBOETIEK

REINTJES

Ruurloseweg 16

7255 DH  Hengelo (Gld)

tel. 0575-45 25 24

Gespecialiseerd in haaraanvulling op maat.

Het succesvolle systeem “Dynamic”

(permanente bevestiging)

Totale haaraanvulling voor dames, 

heren en kinderen.

Is bezoek in de Haarwerkboetiek voor u 

niet mogelijk, dan kom ik naar u toe.

Privacy gegarandeerd.
Behandeling volgens afspraak.

Tel: 0575 - 45 25 24 (Dianne Roordink)

E-mail: info@haarwerkreintjes.nl

Website: www.haarwerkreintjes.nl

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 
7 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 

O r a n j e s i n g e l   4   t e   D o e s b u r g
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je vervolgstappen nemen en bekijken wat je op kunt wekken 
aan energie en wat er nog nodig is, want een deel van je winst 
heb je al behaald bij het isoleren van de woning. Hierin moet 
je omgekeerd denken.’ 

Duurzaamheidsoplossingen te over
De overheid stimuleert het nemen van stappen ter bevor-
dering van de duurzaamheid. De gemeente biedt de bur-
gers onder andere gunstige leenvormen ten behoeve van 
duurzaamheidsinvesteringen. Eén van de bekendste is de 
duurzaamheidslening. Hiermee kun je tegen een heel gunstig 
tarief, op dit moment 1,6%, veel duurzaamheidsmaatregelen 
fi nancieren omdat hier een overheidssubsidie achter zit. Zo 
kun je op een hele aantrekkelijke manier je woning duurzamer 
maken. Tamara: ‘Er liggen ontzettend veel mogelijkheden voor 
duurzaamheidsoplossingen, maar heel veel mensen hebben 
er simpelweg geen weet van. Daarin is een grote rol wegge-
legd voor ons.’ Michel: ‘Ook een tak van sport waar we ons mee 
bezighouden bij het energieloket is het wijzen van mensen op 
subsidiemogelijkheden. Vanuit de overheid worden duurzame 
oplossingen gestimuleerd. Op www.rvo.nl, een hele mooie 
site, staan alle actuele subsidiepotjes voor particulieren en het 

bedrijfsleven. Dat is een hele handige en mooie site. Je vindt 
er bijvoorbeeld de actuele subsidies voor warmtepompen en 
zonneboilers. Ook voor het vervangen van oude verlichting 
door ledverlichting zijn subsidies te verkrijgen. Zo zijn er 
ontzettend veel subsidies die de burger alleen nog even moet 
weten te vinden. Wij kunnen mensen de weg wijzen naar deze 
subsidies en spelen hierin een adviserende rol.’ 

Onafhankelijk, maar pro-Achterhoek
Michel: ‘Wij proberen zo onafhankelijk mogelijk advies te 
geven. Dat moet ook. Wel hebben Achterhoekse bedrijven bij 
ons voorrang, om de werkgelegenheid in de Achterhoek te 
stimuleren.’
Tamara: ‘Deze bedrijven volgen wij ook in hun ontwikkeling 
en professionaliteit. Wij houden dus een vinger aan de pols 
wat betreft de kwaliteit die zij bieden.’ Michel: ‘Deze locatie, 
De Steck, biedt ook veel kansen voor ons. Hier zitten allemaal 
bedrijven met grote ambities voor de Achterhoek. Een bedrijf 
actief in verwarming en ventilatie is hier nu bijvoorbeeld 
nieuw in het pand.’ Tamara: ‘En de eerste contacten zijn al 
gelegd om met hen om tafel te gaan over duurzaamheid en 
samenwerkingsmogelijkheden.’
Tamara: ‘Wij hebben bij het Energieloket/AGEM niet de illusie 
dat ‘wij het wel even zullen gaan doen,’ we zullen er samen 
de schouders onder moeten zetten. We kunnen daar aan bij-
dragen, maar we kunnen het niet alleen. Wat heel fi jn is, is dat 
bijna iedereen die onze hulp inschakelt heel positief is en heel 
tevreden terugkijkt op de samenwerking en over het advies 
die ze hebben gekregen. Dat sterkt ons in de gedachte dat het 
doel te halen is.’ Erik Mol, is de ambitie Achterhoek neutraal in 
2030 haalbaar? ‘Je moet ambitie hebben. Je weet niet zeker of 
het lukt, maar zonder ambitie weet je zeker dat het niet lukt.’

*  bron: De Correspondent, ‘Onze toekomst op een planeet die 
steeds warmer wordt’

Verder lezen?

Energieloket: 
www.verduursaamenergieloket.nl 

De Achterhoekse Groene Energiemaatschappij, 
AGEM: www.agem.nu 

Zie de duurzaamheidspagina ‘groen gaon’ op 
de website van de gemeente Bronckhorst:
www.bronckhorst.nl 

Subsidiepotjes: 
www.rvo.nl

Belastingdienst, op isolerende maatregelen 
krijg je een 6% btw-tarief op het arbeidsloon:
www.belastingdienst.nl zoek op isoleren van 
woningen

Meer lezen over klimaatverandering? Leestip: 
De Correspondent, Thema Klimaatverandering 
‘Onze toekomst op een planeet die steeds 
warmer wordt’ www.decorrespondent.nl 

Zonkracht Hummelo:
https://zonkrachthummelo.nl/

Erik Mol, duurzaamheidscoördinator

Solarpark De Kwekerij te Hengelo: maar liefst 7.000 zonnepanelen
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Karl Lusink over het 
Kogelpad, ARGA en 
veel meer  

Tekst: Henk ten Zijthoff
Foto’s: Collectie Karl Lusink, Harold Pelgrom, Rinus G.M. Rabeling

Karl Lusink (55) uit Achter-Drempt staat in de regio en ver daarbuiten bekend om zijn enorme 
kennis van de luchtoorlog boven de Achterhoek en Liemers tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Samen met zijn broer Han en Sander Woonings vormt hij het bestuur van de Stichting 
ARGA (Aircraft Research Group Achterhoek), die onder andere een museum exploiteert en 
onderzoek doet naar alle facetten van de luchtoorlog tussen 1939 en 1945. Daarnaast bergt 
ARGA neergehaalde toestellen.

Je hebt zo’n enorme kennis van de luchtoorlog en andere 
gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog boven en in de 
Achterhoek. Ben je fulltime onderzoeker? 
Karl glimlacht: ‘Nee hoor. We doen dit werk naast onze banen. 
Zelf ben ik werkzaam in het Slingeland Ziekenhuis als röntgen-
laborant met een specialisme in CT, MRI en dotterbehandelin-
gen.’

Hoe is de fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog ont-
staan? 
‘Tsja: dat is een verhaal op zich en ik heb het wel vaker verteld. 
Ik ben geboren en getogen in Laag-Keppel. In maart 1945 

kwam een Amerikaanse bommenwerper terecht in de Dorps-
straat in Laag-Keppel waarbij vier inwoners omkwamen. Ik ben 
van na de oorlog maar je kunt zoiets als het ware meebeleven 
als er veel over wordt verteld. En dat deed mijn grootvader. Je 
hebt mensen die na 1945 geen ervaringen wilden delen. Zo zat 
mijn grootvader niet in elkaar. Hij deelde zijn herinneringen
volop met ons als kleinkinderen en hij was een boeiende 
verteller. Zo ging het balletje voor ons rollen. Hij vertelde het 
verhaal van de Duitse Messerschmitt-jager die op zijn grond 
was neergekomen en waarvan hij het motorblok niet had kun-
nen bergen. Wij wilden natuurlijk weten waar dat precies was. 
En we kenden het verhaal van het Kogellaantje.’

Kogelpad?
‘Ja dat pad, dat was wat. Het ligt in Laag-Keppel achter Winkel-
horst richting de Hessenweg. Na de crash van de Amerikaanse 
bommenwerper op Laag-Keppel werd puin van de beschadig-
de huizen met hier en daar wat resten van het toestel voor 
verharding in dat weggetje gestort. Toen wij dat als jochies 
van een jaar of 12 te horen kregen waren we daar niet weg te 
slaan, al lag het daar al jarenlang te liggen. Bouten, schroefjes, 
stukjes metaal. Maar we waren natuurlijk vooral op zoek naar 
kogelhulzen. De oude Winkelhorst vond dat maar niets. Op 
een gegeven moment werden we als jongetjes op dat laantje 
van drie kanten ingesloten: Winkelhorst, de politie en de 
boswachter. We wisten door het dichte bos naar de vrije kant 
te ontsnappen.’ Karl gnuift bij de herinnering.

Wat viel je op in de verhalen van je grootvader?
‘Ik vind het nog altijd bewonderenswaardig dat hij niet rancu-
neus was op Duitse militairen. Hij had een afkeer van de nazi’s, 
dat zeker. Maar door de inkwartiering had hij ook contact met 
de gewone Duitse jongens die weinig te kiezen hadden en 
naarmate de oorlog vorderde alleen maar naar huis, naar Mutti, 
wilden. Hij had het nooit over Moffen maar over Duitsers. 
Van hem heb ik het besef meegekregen dat zwart-witdenken 
soms beter kan worden verruild voor enige nuancering waar 
dat gepast is.’ 

Waar begon dat bij jou?
‘Op de havo zijn we een keer naar het Duitse oorlogskerkhof 
geweest in IJsselsteyn (L). Daar zijn op 16 hectare grond bijna 
32.000 Duitse militairen begraven. Zinloos omgekomen voor 
een misdadig en moorddadig regime. Ik kwam zwaar onder 
de indruk terug in Laag-Keppel. En wilde meer weten wat er 
hier in onze toenmalige gemeente Hummelo en Keppel en 
verder in en boven de Achterhoek en Liemers was gebeurd.’

Dus ging je geschiedenis studeren?
‘Haha, nee dat kwam niet als keuze na de middelbare school 
naar boven. Ik wilde heel graag in de veeverbetering werken 
en deed de MAS en Middelbaar Kader Rundvee. Maar ja, toen 
begon dat gedoe met melkquotering en daarmee kwam mijn 
ideaal in een vrije val terecht. Ik moest toen als dienstplichtige
het leger in en kwam bij een geneeskundige compagnie 

terecht. Voor mij was dat een hele nuttige en waardevolle 
tijd. Het motiveerde mij om een totaal andere beroepsrich-
ting te kiezen: de gezondheidszorg. Uiteindelijk werd ik wat 
ik nu ben: röntgenlaborant met specialisaties. Bij mij komen 
mens en techniek samen. Dat is ook de relatie met mijn werk 
voor ARGA. Wij graven op, wij onderzoeken en documente-
ren maar we zoeken over de hele wereld ook contact met 
nabestaanden van militairen die in het landleger of bij de 
luchtmacht omkwamen in de Achterhoek en Liemers of de 
ellende hier tijdens de oorlog overleefden. Geallieerd of Duits. 
Nabestaanden bezoeken de plekken waar hun vader met de 
schrik vrijkwam, gewond raakte of veel erger: omkwam. We 
weten dat ons werk heftige emoties teweegbrengt, maar het 
is onvoorstelbaar dankbaar werk.’

Het documentenonderzoek brengt veel archiefwerk met 
zich mee?
‘Ja, dat kan je wel stellen. Toen ik met dit werk begon, was er 
nog geen internet. Ik schreef brieven met informatieverzoe-
ken naar archieven in de VS, Engeland, Canada, Duitsland, 
Nieuw-Zeeland. Dan duurde het zes weken en dan kwam er 
antwoord. Die eerste reacties: ik was er zo gruwelijk blij mee! 
Nu is er het internet en er is online heel veel te vinden. Mijn 
ervaringen met Engelse archieven zijn in vergelijking met 
Amerikaanse, Nieuw-Zeelandse, Canadese en vooral Duitse 
iets minder positief. Sommige stukken zijn in Engeland pas 
tot 1941 vrijgegeven en digitaal beschikbaar. Als ik naar het 
Bundesarchiv in Freiburg ga en ik geef via de mail van te voren 
aan waarnaar ik op zoek ben dan doen de archivarissen alvast 
voorwerk. Dat is daar echt heel erg goed geregeld. Ook Ame-
rikaanse archieven zijn erg goed toegankelijk via het Internet. 
Ik weet zo langzamerhand goed waar en hoe ik moet zoeken. 
Dat scheelt een hoop tijd. Ik ben een keer met mijn neef 
Jan-Willem in het National Archives in Londen geweest. Daar 
stond de informatie grotendeels op microfilmrollen. We zijn 
drie dagen met die microfilmrollen in de weer geweest. Alle 
vluchtgegevens van toestellen die boven Oost-Nederland 
verloren zijn gegaan, stonden op die rollen. Ik had stapels
kopieën gemaakt en in mijn reiskoffer gestopt. Op de terug-
weg kreeg ik problemen met Ryanair vanwege het extra 
gewicht in die koffer. Heb de stapels papier toen meteen 
omgezet naar handbagage. Je wordt inventief.’

Waar ben je het meest trots op, Karl?
Hij denkt even na: ‘Er zijn dingen die me emotioneel raakten. 
Mijn grootvader had twee wensen die hij bij leven graag ver-
vuld had willen zien. Die motor van de Messerschmitt op zijn 
land zou hij heel graag geborgen willen hebben. Dat is ons als 
zijn kleinzoons bij zijn leven gelukt. Hij vond het prachtig en 
wij waren blij en trots met hem. Zijn tweede wens werd voor 
mij een zoektocht door de archieven. Hij had een geallieerd 
jachttoestel een noodlanding zien maken bij Angerlo en zich 
altijd afgevraagd hoe het met de piloot was afgelopen. Vlak 
voor grootvaders overlijden heb ik kunnen achterhalen dat 
het een Canadees toestel was en ik kon ook de gegevens van 
de piloot achterhalen en met hem contact maken. Dat was 
heel bijzonder. Ik heb veel bijzondere momenten beleefd. 
Zoals die keer dat ik voor een vaatcongres in Miami (VS) moest 
zijn voor mijn werk. Ik had toevallig in die periode contact met 
een voormalige Amerikaanse gevechtspiloot die in de Tweede 

Karl Lusink is behalve in het veld ook actief via internet, te midden van kasten 
met archiefmateriaal, documentatie, internationale correspondentie en een 
uitgebreide bibliotheek.
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Karl Lusink over het 
Kogelpad, ARGA en 
veel meer  

Tekst: Henk ten Zijthoff
Foto’s: Collectie Karl Lusink, Harold Pelgrom, Rinus G.M. Rabeling

Karl Lusink (55) uit Achter-Drempt staat in de regio en ver daarbuiten bekend om zijn enorme 
kennis van de luchtoorlog boven de Achterhoek en Liemers tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Samen met zijn broer Han en Sander Woonings vormt hij het bestuur van de Stichting 
ARGA (Aircraft Research Group Achterhoek), die onder andere een museum exploiteert en 
onderzoek doet naar alle facetten van de luchtoorlog tussen 1939 en 1945. Daarnaast bergt 
ARGA neergehaalde toestellen.

Je hebt zo’n enorme kennis van de luchtoorlog en andere 
gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog boven en in de 
Achterhoek. Ben je fulltime onderzoeker? 
Karl glimlacht: ‘Nee hoor. We doen dit werk naast onze banen. 
Zelf ben ik werkzaam in het Slingeland Ziekenhuis als röntgen-
laborant met een specialisme in CT, MRI en dotterbehandelin-
gen.’

Hoe is de fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog ont-
staan? 
‘Tsja: dat is een verhaal op zich en ik heb het wel vaker verteld. 
Ik ben geboren en getogen in Laag-Keppel. In maart 1945 

kwam een Amerikaanse bommenwerper terecht in de Dorps-
straat in Laag-Keppel waarbij vier inwoners omkwamen. Ik ben 
van na de oorlog maar je kunt zoiets als het ware meebeleven 
als er veel over wordt verteld. En dat deed mijn grootvader. Je 
hebt mensen die na 1945 geen ervaringen wilden delen. Zo zat 
mijn grootvader niet in elkaar. Hij deelde zijn herinneringen
volop met ons als kleinkinderen en hij was een boeiende 
verteller. Zo ging het balletje voor ons rollen. Hij vertelde het 
verhaal van de Duitse Messerschmitt-jager die op zijn grond 
was neergekomen en waarvan hij het motorblok niet had kun-
nen bergen. Wij wilden natuurlijk weten waar dat precies was. 
En we kenden het verhaal van het Kogellaantje.’

Kogelpad?
‘Ja dat pad, dat was wat. Het ligt in Laag-Keppel achter Winkel-
horst richting de Hessenweg. Na de crash van de Amerikaanse 
bommenwerper op Laag-Keppel werd puin van de beschadig-
de huizen met hier en daar wat resten van het toestel voor 
verharding in dat weggetje gestort. Toen wij dat als jochies 
van een jaar of 12 te horen kregen waren we daar niet weg te 
slaan, al lag het daar al jarenlang te liggen. Bouten, schroefjes, 
stukjes metaal. Maar we waren natuurlijk vooral op zoek naar 
kogelhulzen. De oude Winkelhorst vond dat maar niets. Op 
een gegeven moment werden we als jongetjes op dat laantje 
van drie kanten ingesloten: Winkelhorst, de politie en de 
boswachter. We wisten door het dichte bos naar de vrije kant 
te ontsnappen.’ Karl gnuift bij de herinnering.

Wat viel je op in de verhalen van je grootvader?
‘Ik vind het nog altijd bewonderenswaardig dat hij niet rancu-
neus was op Duitse militairen. Hij had een afkeer van de nazi’s, 
dat zeker. Maar door de inkwartiering had hij ook contact met 
de gewone Duitse jongens die weinig te kiezen hadden en 
naarmate de oorlog vorderde alleen maar naar huis, naar Mutti, 
wilden. Hij had het nooit over Moffen maar over Duitsers. 
Van hem heb ik het besef meegekregen dat zwart-witdenken 
soms beter kan worden verruild voor enige nuancering waar 
dat gepast is.’ 

Waar begon dat bij jou?
‘Op de havo zijn we een keer naar het Duitse oorlogskerkhof 
geweest in IJsselsteyn (L). Daar zijn op 16 hectare grond bijna 
32.000 Duitse militairen begraven. Zinloos omgekomen voor 
een misdadig en moorddadig regime. Ik kwam zwaar onder 
de indruk terug in Laag-Keppel. En wilde meer weten wat er 
hier in onze toenmalige gemeente Hummelo en Keppel en 
verder in en boven de Achterhoek en Liemers was gebeurd.’

Dus ging je geschiedenis studeren?
‘Haha, nee dat kwam niet als keuze na de middelbare school 
naar boven. Ik wilde heel graag in de veeverbetering werken 
en deed de MAS en Middelbaar Kader Rundvee. Maar ja, toen 
begon dat gedoe met melkquotering en daarmee kwam mijn 
ideaal in een vrije val terecht. Ik moest toen als dienstplichtige
het leger in en kwam bij een geneeskundige compagnie 

terecht. Voor mij was dat een hele nuttige en waardevolle 
tijd. Het motiveerde mij om een totaal andere beroepsrich-
ting te kiezen: de gezondheidszorg. Uiteindelijk werd ik wat 
ik nu ben: röntgenlaborant met specialisaties. Bij mij komen 
mens en techniek samen. Dat is ook de relatie met mijn werk 
voor ARGA. Wij graven op, wij onderzoeken en documente-
ren maar we zoeken over de hele wereld ook contact met 
nabestaanden van militairen die in het landleger of bij de 
luchtmacht omkwamen in de Achterhoek en Liemers of de 
ellende hier tijdens de oorlog overleefden. Geallieerd of Duits. 
Nabestaanden bezoeken de plekken waar hun vader met de 
schrik vrijkwam, gewond raakte of veel erger: omkwam. We 
weten dat ons werk heftige emoties teweegbrengt, maar het 
is onvoorstelbaar dankbaar werk.’

Het documentenonderzoek brengt veel archiefwerk met 
zich mee?
‘Ja, dat kan je wel stellen. Toen ik met dit werk begon, was er 
nog geen internet. Ik schreef brieven met informatieverzoe-
ken naar archieven in de VS, Engeland, Canada, Duitsland, 
Nieuw-Zeeland. Dan duurde het zes weken en dan kwam er 
antwoord. Die eerste reacties: ik was er zo gruwelijk blij mee! 
Nu is er het internet en er is online heel veel te vinden. Mijn 
ervaringen met Engelse archieven zijn in vergelijking met 
Amerikaanse, Nieuw-Zeelandse, Canadese en vooral Duitse 
iets minder positief. Sommige stukken zijn in Engeland pas 
tot 1941 vrijgegeven en digitaal beschikbaar. Als ik naar het 
Bundesarchiv in Freiburg ga en ik geef via de mail van te voren 
aan waarnaar ik op zoek ben dan doen de archivarissen alvast 
voorwerk. Dat is daar echt heel erg goed geregeld. Ook Ame-
rikaanse archieven zijn erg goed toegankelijk via het Internet. 
Ik weet zo langzamerhand goed waar en hoe ik moet zoeken. 
Dat scheelt een hoop tijd. Ik ben een keer met mijn neef 
Jan-Willem in het National Archives in Londen geweest. Daar 
stond de informatie grotendeels op microfilmrollen. We zijn 
drie dagen met die microfilmrollen in de weer geweest. Alle 
vluchtgegevens van toestellen die boven Oost-Nederland 
verloren zijn gegaan, stonden op die rollen. Ik had stapels
kopieën gemaakt en in mijn reiskoffer gestopt. Op de terug-
weg kreeg ik problemen met Ryanair vanwege het extra 
gewicht in die koffer. Heb de stapels papier toen meteen 
omgezet naar handbagage. Je wordt inventief.’

Waar ben je het meest trots op, Karl?
Hij denkt even na: ‘Er zijn dingen die me emotioneel raakten. 
Mijn grootvader had twee wensen die hij bij leven graag ver-
vuld had willen zien. Die motor van de Messerschmitt op zijn 
land zou hij heel graag geborgen willen hebben. Dat is ons als 
zijn kleinzoons bij zijn leven gelukt. Hij vond het prachtig en 
wij waren blij en trots met hem. Zijn tweede wens werd voor 
mij een zoektocht door de archieven. Hij had een geallieerd 
jachttoestel een noodlanding zien maken bij Angerlo en zich 
altijd afgevraagd hoe het met de piloot was afgelopen. Vlak 
voor grootvaders overlijden heb ik kunnen achterhalen dat 
het een Canadees toestel was en ik kon ook de gegevens van 
de piloot achterhalen en met hem contact maken. Dat was 
heel bijzonder. Ik heb veel bijzondere momenten beleefd. 
Zoals die keer dat ik voor een vaatcongres in Miami (VS) moest 
zijn voor mijn werk. Ik had toevallig in die periode contact met 
een voormalige Amerikaanse gevechtspiloot die in de Tweede 

Karl Lusink is behalve in het veld ook actief via internet, te midden van kasten 
met archiefmateriaal, documentatie, internationale correspondentie en een 
uitgebreide bibliotheek.
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Wereldoorlog op jonge leeftijd was neergehaald boven Bab-
berich. Hij was in Emmerich door een Nederlandse verpleeg-
ster verzorgd en was haar nog altijd zeer dankbaar. Die man 
woonde in Miami. Toen ik aankwam in Miami voor dat congres 
stond hij met zijn Volkswagen (!) op het vliegveld om mij af te 
halen. Kenteken: POW (Prisoner of War) met een nummer. Dat 
POW-nummer had hij omdat hij na herstel in een krijgsgevan-
genkamp in Duitsland terecht kwam. Hij was kaakchirurg ge-
weest in het ziekenhuis van Miami en regelde een lunch met 
de directie. Ook was ik eregast op een veteranenbijeenkomst. 
Prachtige ervaring voor mij en ook voor hem. Zulke ontmoe-
tingen… het zijn verrijkingen. Op mijn wensenlijst staat altijd 
nog een bezoek aan Canada, het land waar de bevrijders van 
1945 vandaan komen. Ben er nog nooit geweest, maar het 
gaat er beslist een keer van komen.’

Je hebt je werk in het Slingeland Ziekenhuis, je inspan-
ningen voor ARGA en alles wat daar bij komt kijken. Heb je 
wel genoeg ontspanning, Karl?
‘Jazeker! Ik ben secretaris van de Postduivenvereniging in 
Doesburg en ben een toegewijd postduivenliefhebber sinds 
1981. Mijn duiven vliegen op de lange afstanden. Pakweg 
tussen de 800 en 1100 kilometer. Ik vind het zulke intrige-
rende vogels met dat formidabele oriëntatievermogen. Het 
is een erg leuke hobby.’ Ik vraag hem of ook hij daarbij wordt 
geplaagd door roofvogels die zijn postduiven te grazen 
nemen. ‘Nou en of’, is het antwoord. ‘Er gaat best wel wat mis; 
vrouwtjessperwers weten goed raad met een duivenbout, net 
als slechtvalken en haviken. Ik probeer mijn vogels een beetje 
te trainen op roofvogelgedrag. En dan maar hopen op een be-
houden thuisvlucht. Gelukkig keren de meeste vogels terug.’

Heb je nog zaken die nadere aandacht behoeven? 
‘Die zijn er voor de toenmalige gemeente Hummelo en Keppel 
zeker. Bijvoorbeeld het monument in Hoog-Keppel. Dat bevat 
de namen van oorlogsslachtoffers uit de toenmalige gemeen-
te. Maar er zijn veel meer oorlogsslachtoffers dan op de zuil 
staan vermeld. Ik heb het bewijs dat de Joodse mensen, die 
aan de Rijksweg in Laag-Keppel waren gehuisvest en door de 
Duitsers zijn gedeporteerd, allemaal formeel inwoner waren 
van de gemeente. Zij zijn voor een groot deel vermoord in de 
kampen en staan niet vermeld op het monument. Dat onrecht 
moet echt ongedaan worden gemaakt en ik hoop op steun 

daarbij. Dan ben ik nog op zoek naar de antecedenten van Jan 
Schellingerhout die vlak na de bevrijding is omgekomen bij 
het demonteren van munitie bij het oude gemeentehuis in 
Hoog-Keppel. Hij is begraven op het Keppelse kerkhof. Ik heb 
een foto van hem maar daarmee houdt het op. Als iemand 
meer informatie over hem heeft dan hou ik me aanbevolen. 
Dat geldt trouwens voor voorwerpen of andere zaken die te 
maken hebben met de Tweede Wereldoorlog. Daarom: gooi 
niets weg en als u er geen raad mee weet, bel of mail mij. Alle 
informatie is welkom. 
Een punt dat mij bezighoudt: bij de bevrijding van onze 
gemeente Hummelo en Keppel in 1945 zijn veel meer mensen 
omgekomen dan bij de meeste inwoners van nu bekend zal 
zijn. In ieder geval 10 geallieerde militairen (herbegraven op 
het oorlogskerkhof in Groesbeek) en 29 Duitse militairen die 
herbegraven zijn op het Duitse oorlogskerkhof bij IJsselsteyn. 
Onze vrijheid is in 1945 en de jaren daarvoor duur betaald met 
mensenlevens. Ik blijf me verbonden voelen met alles wat er 
in die periode is gebeurd en blijf me inzetten voor alles wat 
de gedachte aan de inspanningen van destijds om de vrijheid 
terug te winnen, levend houdt.’

In het ‘dagelijks leven’ is Karl röntgenlaborant met een specialisme in CT, MRI en 
dotterbehandelingen in het Slingelandziekenhuis te Doetinchem.

Wilt u donateur worden van ARGA? Neemt u dan eens een 
kijkje op de website: http://www.arga-nl.nl/. Donateurschap 
is mogelijk vanaf 15 euro per jaar. Het ARGA-museum 
aan de Heideweversweg 1/1a, 7255 LV Hengelo (Gld) is op 
afspraak te bezoeken. Bel daarvoor na 18.00 uur met Han 
Lusink via 0314-381628. Heeft u materiaal of informatie en 
twijfelt u wat u ermee moet? Neemt u dan vooral contact op 
met Karl Lusink via k.lusink@upcmail.nl.

4 mei 2016: Karl Lusink overhandigt een stukje aluminium van een Whitley 
Bommenwerper, die neerstortte bij boerderij de Balen aan de Loenhorsterweg 
te Hummelo, aan Kenneth Pilbrow uit Nieuw Zeeland. Zijn neef Harry Wright 
Morgan kwam bij de crash om het leven.

Een andere fascinatie van Karl Lusink is de duivensport. Wellicht is hij de laatste 
duivenmelker in Drempt, Hummelo, Keppel.
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Even geleden werd ik aangenaam verrast door een uitzending 
van De Rijdende Rechter, althans, het equivalent daarvan bij 
SBS6. Eindelijk ging het eens niet over een niet helemaal juist 
geplaatste schutting, of de herrie van een vreselijke buurman, 
maar over een nalatenschapskwestie. 

Drie zusters maakten elkaar uit voor alles wat vreselijk is nadat 
één van de zusters - voor het gemak zus drie, die door de erfl a-
ter was aangewezen als executeur - werd beschuldigd van het 
verduisteren van een aantal inboedelgoederen. U begrijpt: dit 
ging vast niet over die paar spulletjes, maar was waarschijnlijk 
vooral een ontlading van een al jaren sluimerend calimero-
complex. Duidelijk was in ieder geval dat het ruimschoots te 
laat was voor het tv-programma Het Familiediner.
Zus één was al een jaar of zes niet meer bij moeder geweest, 
maar, zoals dat wel vaker gaat, verhinderde dat haar niet om 
direct na overlijden aan te kloppen voor haar deel van de nala-
tenschap. En ondanks haar lange afwezigheid wist zij natuurlijk 
absoluut zeker dat de betreff ende goederen er bij overlijden 
van moeder nog zouden moeten zijn.
‘Wie stelt, moet bewijzen’ zou ik zeggen, maar daar werd in 
deze uitzending aan voorbij gegaan. Wellicht was dat buiten 
de uitzending al onderzocht, maar men ging er inderdaad van-
uit dat de spulletjes er bij het overlijden nog waren. Lastiger 
was dat ze er even later niet meer waren!
Er waren overigens goede redenen voor de beschuldiging van 
verduistering, want zus twee was zekerheidshalve al bij een 
paragnost geweest en ook deze had duidelijk aangegeven dat 
zus drie niet te vertrouwen was. Bij dergelijk onomstotelijk 
bewijs heeft verder ontkennen natuurlijk ook eigenlijk nog 
maar weinig zin. Gelukkig werd hieraan in de uitspraak geen 
aandacht meer besteed. 

U zult zich overigens verbazen over hoe vaak het in de prak-
tijk voorkomt dat er spullen ‘verdwijnen’. Reden waarom ik 
ook altijd adviseer om nooit alleen het huis van een overle-
dene in te gaan; al was het maar om dit soort beschuldigin-
gen te voorkomen. 
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keurig rekening en verantwoording had afgelegd - toch 
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se nalatenschappen. Met name als er ‘gedoe’ is in de familie 
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gebeurt namelijk maar zelden dat de executeur het ieder-
een naar de zin kan maken. In deze toch al vaak emotionele 
fase van het leven van de erfgenamen kan elke kleine vonk 
het kruitvat doen ontploff en, en u begrijpt al wie dan over 
het algemeen de gebeten hond is. Als dat dan toch iemand 
moet zijn, dan misschien maar liever de notaris. 

Tekst: Jeroen te Lindert
Foto: Wim van Hof

van de notaris
De executeur

Mr. Jeroen te Lindert (45) is 
notaris te Doesburg. In zijn vrije 
tijd is hij zanger/pianist in een 
jaren 50 rock-‘n-rollband.
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‘Sponsoring wordt vaak gezien als geld geven aan een ver-
eniging en er niets voor terugkrijgen. Die tijd is bij HC ’03 al 
lang voorbij’, stelt Patrick Verheij. Al sinds 2005 is hij bij de 
voetbalvereniging eindverantwoordelijk voor de sponso-
ring binnen de club. Samen met Wim Fontein benadert hij 
lokale ondernemers om hun naam te verbinden aan de club. 
‘Natuurlijk hebben wij net als andere sportverenigingen de 
traditionele sponsormogelijkheden zoals een wedstrijdbal 
sponsoren of kleding sponsoren. Maar sinds we eind 2010 
met het magazine De Hessencombinatie zijn gestart, geven 
we onze sponsoren de mogelijkheid om met hun verhaal of 
advertentie onder de aandacht te komen bij 2.700 huishou-
dens. Dat is namelijk de oplage waarin het magazine wordt 

‘Sponsoring is een 
levensader van 
onze club’

verspreid in onze gemeenschap en bij de abonnees, zo’n 50 
inmiddels. Daarmee heb je als ondernemer de kans om je 
bedrijf vier keer per jaar te presenteren aan je doelgroep. Een 
enorm bereik en uniek voor een voetbalvereniging. De Hes-
sencombinatie is daarmee, dankzij alle vrijwilligers die zich 
daar elk kwartaal voor inzetten, het uithangbord geworden 
van onze club en ons grootste communicatiemiddel. De 
redactieleden, schrijvers, fotografen, vormgevers, bezorgers 
maar natuurlijk ook alle inwoners die mee hebben gewerkt 
aan een artikel over hun werk, gezin, hobby, vereniging 
of wat dan ook. Samen hebben we De Hessencombinatie 
gecreëerd en tot een groot succes gemaakt. Ik vind dat nog 
steeds heel bijzonder. Dat moeten we koesteren.’

Tekst: Ceciel Bremer
Foto’s: Wim van Hof

De Hessencombinatie is het uithangbord van de voetbalvereniging. Adverteren in het 
magazine geeft ondernemers de kans om zich vier keer per jaar te presenteren aan hun 
doelgroep. Welke andere sponsormogelijkheden biedt HC ’03 eigenlijk nog meer?   

Verbinden
Patrick Verheij werkte ruim 22 jaar als media-adviseur waar-
van de laatste 19 jaar als salesmanager  bij het grootste me-
diabedrijf van Nederland. ‘Het is voor mij daarom een logisch 
gevolg dat ik me binnen het bestuur van HC ’03 bezighoud 
met sponsoring. Het belangrijkste doel daarbij is om mensen 
te verbinden aan onze club en kansen te zien om onze ver-
eniging sterker te maken. Ik denk dat we naast de mogelijk-
heid om te adverteren in De Hessencombinatie voor iedere 
ondernemer, groot of klein, iets hebben. Je kunt bordspon-
sor worden langs het hoofdveld of op de tribune. Dan ver-
bind je je voor 3 jaar aan onze club. Je kunt een wedstrijdbal 
van het eerste elftal sponsoren. Dat kan eenmalig of vaker, 
net wat je zelf wilt. Na de wedstrijd blijft de bal bij de club en 
kunnen alle elftallen er gebruik van maken. Kledingsponsor 
worden is een andere optie om je naam te verbinden aan 
HC ’03. Je betaalt dan het tenue van het hele team en jouw 
bedrijfsnaam en logo komen dan voorop de shirts. Deze 
vorm van sponsoring doe je zolang als je zelf wilt. Gemiddeld 
gaan de tenues zo’n drie seizoenen mee.’ Sinds de huidige 
kleedkameraccommodatie is gerealiseerd, biedt de voet-
balvereniging ook de mogelijkheid om een kleedkamer te 
sponsoren. ‘Dat spreken we met de ondernemer voor vijf jaar 
af. Dan zorgen we voor twee reclameborden in de kleedka-
mer, op beide lange wanden, een bord op de toegangsdeur 
en nog een bord langs het hoofdveld. Een bijzondere manier 
van sponsoren en je komt meteen meerdere keren per week 
onder de aandacht bij spelers en toeschouwers.’

Club tv
Vorig jaar besloot het bestuur van HC ’03 over te gaan op 
het pakket van Sportlink. Dat bestaat uit club website, club 

mobiel en club tv. Midden in de kantine hangt een groot 
scherm dat op trainingsavonden en in het weekend aanstaat 
met allerlei informatie over de club. ‘De aankondiging van 
activiteiten die plaatsvinden, het wedstrijdprogramma van 
alle teams, uitslagen en nieuws. Ook op club tv is het moge-
lijk voor ondernemers om te adverteren of om een bedrijfs-
film te laten zien. Beeld trekt vaak op een andere manier de 
aandacht dan tekst’, weet Verheij uit ervaring. Daarnaast is 
het mogelijk om een banner of advertentie te plaatsen op 
de website van de club of in de app van HC ’03 waarover het 
merendeel van de leden beschikt. De meeste ondernemers 
die HC ’03 een warm hart toedragen kiezen uit deze spon-
sormogelijkheden maar eigenlijk is er van alles mogelijk, 
zegt de bestuurder. ‘We hebben een aantal vrienden van de 
jeugdafdeling zoals we ze noemen. Zij betalen jaarlijks een 
vast bedrag en dat geld gaat uitsluitend naar onze jeugd-
leden voor de aanschaf van nieuwe kleding bijvoorbeeld. 
Daarnaast is het uiteraard ook mogelijk om een evenement 
te sponsoren zoals ons jeugdkamp of het vliegerfeest. En 
als je zelf een ander idee hebt, dan is dat natuurlijk ook van 
harte welkom’, zegt Verheij. Samengevat komt het volgens 
hem hier op neer: ‘HC ’03 kan financieel draaien door de 
contributies, de omzet in de kantine en de sponsoren. Spon-
soring is daarmee een belangrijke levensader van de club. 
Als we alles goed blijven doen, kunnen we bestaan. Maar als 
een van die drie opdroogt, wordt het lastiger voor de andere 
twee om het gat te dichten.’  

Meer weten over onze sponsormogelijkheden? We vertellen je er 
graag meer over. 
Stuur een mail naar info@hc-03.nl of bel naar Patrick Verheij op 
telefoonnummer 06-20 44 38 10.
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Al langer wilde Peter de Reus zijn eigen bedrijf starten. 
Toen eind vorig jaar de bedrijfsruimte aan de Zomerweg 
vrijkwam, pakte hij die kans met beide handen aan en 
startte Spuiterij De Reus. Peters vrouw Marian neemt 
de administratieve werkzaamheden voor haar rekening. 
Peter: ‘In februari zijn we hier begonnen en dat bevalt 
zeer goed. Samen met mijn medewerker Daan verzorgen 

we spuitwerk voor bedrijven en particulieren. Dan moet 
je denken aan oude of nieuw op maat gemaakte keu-
kenkastjes, deuren, meubels, bedden en radiatoren. Voor 
bouwbedrijven gaat het vaak om het gronden, spuiten 
en afl akken van kozijnen, vensters en deuren. Verder 

spuiten we veel ijzerwerk voor machinefabrieken maar 
ook designmeubelen voor interieurontwerpers. De op-
drachtgevers en werkzaamheden zorgen voor voldoende 
variatie en uitdaging in ons werk. Daar houden we van!’ 
Spuiterij De Reus beschikt over een ruime spuitcabine 
maar kan ook op locatie spuiten. ‘Plafonds en muren 
worden weer als nieuw en super strak als wij ze hebben 
voorzien van een nieuwe verfl aag.’
Didammer Peter de Reus heeft al 25 jaar ervaring als spui-
ter en nog steeds evenveel liefde voor het vak. ‘Ik vind 
het geweldig om bijvoorbeeld een oude keuken weer als 
nieuw te maken. Om de laatste hand eraan te leggen met 
kleur of lak geeft mij veel voldoening. Iedere opdracht 
moet perfect zijn. Ik loop alles nauwkeurig na om te 
kijken of ik niets vergeten ben. Mijn werk is mijn visite-
kaartje dus dat moet goed zijn.’ Spuiterij De Reus maakt 

gebruik van diverse kleursystemen, 
waaronder RAL en PMS, en werkt 
met extreem krasvaste sneldrogende 
en UV-bestendige duurzame lakken. 
Demontage en haal- en brengser-
vice is in overleg mogelijk.  

Spuitwerk op maat bij 
Spuiterij De Reus

Spuiterij De Reus
Zomerweg 37C
6996 DP Drempt
T: 06-405 293 63
E: info@spuiterijdereus.nl
I: www.spuiterijdereus.nl 
` Volg ons op Facebook

advertorial

Wij spuiten in elke gewenste kleur, transparant 
of met een dekkende werking.

De laatste hand leggen aan een nieuw ontworpen meubelstuk of een oud product weer als 
nieuw maken, geeft spuiter Peter de Reus al jaren veel voldoening. Begin 2018 startte hij zijn 
eigen bedrijf en sindsdien is Achter-Drempt een ondernemer rijker.
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Samenstelling: redactie
Foto’s: Monique Eugelink, pr/archief VARIA

AED voor Eldrik
Een aantal inwoners van Eldrik heeft de koppen bij elkaar 
gestoken om in de directe omgeving over een AED te kunnen 
beschikken. Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is 
een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen 
bij hartfalen. De dichtstbijzijnde AED is aan de andere kant 
van de Oude IJssel maar als de brug open is, duurt het te 
lang om die te bereiken. Bijna alle inwoners van Eldrik waren 
bereid om bij te dragen aan een eigen exemplaar, dat aan de 
muur hangt bij Loonbedrijf Gebroeders Eugelink. 

De Stichting Buurtschap Eldrik is opgericht om er ook in de 
toekomst voor te zorgen dat het apparaat blijft functioneren 
en dat er mensen zijn die ermee kunnen reanimeren. 
Er is ook een WhatsApp groep waarmee ze elkaar snel 
kunnen bereiken. Het is mogelijk om ook zonder cursus 
de AED te bedienen, maar in een noodsituatie is het beter 
dat je weet hoe ermee om te gaan. Er zijn al een aantal 
reanimatiecursusavonden geweest waar ruim 25 vrijwilligers 
aan deelnamen. De Eldrikers zijn trots op dit resultaat!

Waar zijn de andere AED’s in Drempt, Hummelo en Keppel te 
vinden? 
In Laag-Keppel bij De Gouden Leeuw.
In Hoog-Keppel bij het Hessenbad, Zonnewater en de 
Hessenhal.
In Voor-Drempt bij het Dorpshuis.
In Achter-Drempt op het sportcomplex van HC ’03 en bij 
fietsenwinkel Seegers.
In Hummelo bij Hyndendael, bij De Gouden Karper (tijdens 
openingstijden) en bij motorsportvereniging TCD op de 
Heksenplas.

Koninklijke onderscheiding voor Piet Oudolf
Op 27 oktober jongstleden, op de laatste 
dag dat de privétuin aan de Broekstraat 
in Hummelo voor het publiek was 
opengesteld, werden Piet en Anja 
Oudolf verrast met een bezoek van 
burgemeester Marianne Besselink. Ze 
kwam niet alleen uit belangstelling; ze 
mocht Piet Oudolf de onderscheiding 
van Officier in de Orde van Oranje 
Nassau opspelden. 
Sinds het begin van de jaren 
tachtig heeft Oudolf een eigen stijl 
in de tuinaanleg ontwikkeld. Het 
kenmerkende is het gebruik van vaste 
planten en siergrassen die het hele 
seizoen de moeite waard zijn om te 
bekijken. In 1996 brak hij internationaal 
door met het ontwerp van Dream Park 
in Zweden. Daarna volgen opdrachten in Groot Brittannië, het tuinmekka, waar hij met zijn vernieuwende stijl doorbreekt 
en naam maakt. Het meest bekend is hij geworden met de ‘Gardens of Remembrance’, het monument voor de aanslag op de 
Twin Towers in New York , Verenigde Staten. Maar ook met High Lane Park, eveneens in New York, oogst hij veel waardering. 
In Nederland heeft hij onder andere tuinen aangelegd rondom Museum Voorlinden en bij het Singer Museum in Laren. 
De laatste jaren heeft Piet Oudolf uitsluitend tuinen ontworpen die voor iedereen toegankelijk zijn. De film ‘Five Seasons, 
the Gardens of Piet Oudolf’ wordt sinds medio 2018 in de grote theaters van de wereld vertoond, maar is helaas niet meer 
in Nederland te zien. De aard, duur, diversiteit, internationale uitstraling en maatschappelijke betekenis hebben tot deze 
welverdiende hoge Koninklijke onderscheiding geleid.

Al langer wilde Peter de Reus zijn eigen bedrijf starten. 
Toen eind vorig jaar de bedrijfsruimte aan de Zomerweg 
vrijkwam, pakte hij die kans met beide handen aan en 
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Schadeservice
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RegioRijschool Maarten Kolk
Van der Hardt Abersonlaan 10  -  6998 AX Laag-Keppel

T: 06 – 549 751 39  -  I: www.regiorijschool.nl

 Voor auto, motor, automaat en theorieopleiding 

 Voordeel-lespakketten, spoedopleiding mogelijk

 Vlotte rijopleiding: niet meer lessen dan nodig

Voordeel-les-pakketten

SPUITWERK

PROJECTBEGELEIDING WINKEL

SCHILDERWERKEN GLASWERK

BEHANGWERK

Leigraafseweg 25, 6983 BR Doesburg  ► T 0313 472 107   
www.alexkoenders.nl
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De Kastert genomineerd
Schildersbedrijf De Kastert uit Hummelo werd 
afgelopen najaar genomineerd voor de Nationale 
Schildersvakprijs 2018 en maakte kans op zowel 
de publieksprijs als de juryprijs. In de categorie 
onderhoud deed het Hummelose schildersbedrijf mee 
met het project De Goedenberg, een monumentale 
boerderij uit 1913, gelegen aan de Hessenweg in 
het dorp. Met wat tussenpozen heeft eigenaar Erwin 
Jansen samen met collega Eric Vriezen de boerderij 
en de monumentale schuur in twee jaar van binnen 
en van buiten in authentieke kleuren geschilderd. 
Erwin: ‘Voor de opdrachtgever was het belangrijk om 
de boerderij zijn oude allure terug te geven. Geen 
spuitwerk, geen hele gladde muren, wel netjes maar 
niet heel strak. Eigenlijk zoals het 100 jaar ook was. 
De kleuren aan de buitenkant zijn bepaald door 
Landgoed Keppel waartoe de boerderij behoort. Met 
de bewoners hebben we de kleuren voor binnen 
afgestemd waarbij elke ruimte een andere kleur 
heeft gekregen.’ Eind november werd de uitslag 
bekend gemaakt. Erwin: ‘Helaas hebben we geen prijs 
gewonnen. Maar we zijn ontzettend trots dat we zover 
zijn gekomen. Bij de laatste drie in onze categorie 
horen, zegt wel iets. Dat geeft ons nog meer motivatie 
om het volgend jaar weer net zo goed te doen.’

Nieuwjaarsconcert in kerk van Hummelo
Voor het tiende jaar wordt er op 
Nieuwjaarsdag een klassiek concert 
gegeven in de kerk van Hummelo. Deze 
keer geven cellist Pieter Wispelwey en 
Hans Eijsackers op piano een concert 
in de sprookjesachtig verlichte kerk 
op 1 januari, aanvang 15.30 uur. 
Hans Eijsackers heeft in een andere 
samenstelling ook al eerder in Hummelo 
opgetreden. De organisatie is al die 
jaren in handen van Henk en Fieke van 
Weeghel uit Hummelo, Johannes Arets 
uit Hoog-Keppel en Paul en Jacqueline 
Bloem uit Doetinchem. Zij weten elk jaar 
toppers te engageren en met hulp van 
sponsoren en de entreegelden van een 
volle of zelfs uitverkochte kerk lukt dat 
goed. In de afgelopen jaren zijn grote 
namen als het Matangi Kwartet, harpiste 

Lavinia Meijer en Fuse, het huisorkest van het tv-programma Podium Witteman, in Hummelo geweest. De solisten komen 
graag op deze bijzondere dag. 
Na afloop gaat iedereen mee om het nieuwe jaar traditiegetrouw in te luiden met een glas champagne en oliebollen in de 
grote zaal van De Gouden Karper. 
Kaarten voor het concert, de champagne en oliebollen zijn in de voorverkoop verkrijgbaar en kosten 20 euro per stuk. 
Bestellen kan via de website www.nieuwjaarsconcerthummelo.nl. Of door overmaking van het verschuldigde bedrag op 
bankrekening NL43 RABO 0152 2944 22 t.n.v. Stichting Nieuwjaarsconcert Hummelo, onder vermelding van naam, adres en 
e-mailadres. Voor meer informatie, bel met 0314-38 22 80 of 06-51 34 09 39.
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Strengsche Veld 25
6996 DK Drempt
T 06 - 12 99 60 05
E maurice@leisinkbouw.nl
I www.leisinkbouw.nl

M. LEISINK

www.reisburolensink.nl 
Al 20 jaar;vertrouwd-betrouwbaar-service-kennis  

 
zoek & boek online! 

 
Meipoortstraat 53, Doesburg 

Tel: 0313 472828 
Email: info@reisburolensink.nl 

 

 

 

 

 
 

www.vikingoutdoor.nl 
Beleef de gezelligste dag in Doesburg o.a.: 

 
City Games, Sloepvaren, Steppen, 

Abseilen Martini toren en veel meer! 
 

Meipoortstraat 55, Doesburg 
Tel: 0313 472828 

Email:info@vikingoutdoor.nl 
 

 
 

 

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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Activiteitenkalender Drempt,
Hummelo en Keppel t/m maart 2019 

Aanvullingen en wijzigingen kunnen worden doorgegeven via het e-mailadres watisertedoenindhk@gmail.com. Voor het 
maartnummer van De Hessencombinatie kan dit tot uiterlijk 8 februari 2019

december 2018
di  11 •  Inzameling van levensmiddelen voor de voedselbank 

Doetinchem, georganiseerd door diaconie Hummelo. 

Overdag bij de Spar; in de dorpskerk van 15.00-19.00 uur

wo 12 •  Maaltijd voor alleengaanden, Dorpshuis Voor-Drempt, 

17.00-19.00 uur 

 •  De Kunstbus, georganiseerd door Stichting Welzijn DH&K, 

rijdt naar Amphion voor de musical Evita, aanvang 

20.00 uur 

do 13 •  Dameskrans Hummelo, kerstmiddag in dorpshuis De 

Ruimte, 14.00-16.00 uur 

vr 14 •  Koffi  emorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en 

Oldenkeppel, Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

 •  Koffi  emorgen diaconie Hummelo, dorpshuis De Ruimte te 

Hummelo, 10.00-12.00 uur

 •  Kerstmarkt in Hummelo, in en rond de dorpskerk, 11.00-

17.00 uur

 •  Oliebollenactie muziekvereniging Hummelo en Keppel, 

huis-aan-huisverkoop in Hummelo, vanaf ca.18.30 uur

za 15 •  Oliebollenactie muziekvereniging Hummelo en Keppel, 

huis-aan-huisverkoop in Drempt en Keppel, vanaf 9.30 uur

 •  Vervolg Kerstmarkt in Hummelo, in en rond de dorpskerk 

van 11.00-16.00 uur

zo 16 •  Adventsproject kinderkerk, St. Joriskerk Voor-Drempt, 

10.00 uur

 •  Kerstsamenzang van de gezamenlijke koren m.m.v. 

muziekvereniging Hummelo en Keppel, St. Joriskerk 

Voor-Drempt, aanvang 20.00 uur, kerk open om 19.30 uur

ma 17 •  Kerstviering bs De Klimtoren waarbij ook ouders en 

inwoners welkom zijn, Dorpshuis Voor-Drempt

 •  Kerstviering Vrouwengroep Drempt, pastoriezaal Voor-

Drempt, aanvang 17.30 uur

wo 19 •  Eten wat de kerstpot schaft, FF naar Steef, Hummelo, 

18.03 uur

 •  Kerstviering Vrouwen van Nu, De Gouden Karper 

Hummelo, 19.45 uur

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

do 20 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef 

Hummelo, vanaf 9.00 uur

 •  Kerstmiddag Club 60+, Zaal FF naar Steef in Hummelo, 

14.00 uur

 •  Kerstviering m.m.v. koor Feeling, recreatiezaal 

zorgcentrum Hyndendael Hummelo, aanvang 15.00 uur, 

welkom vanaf 14.30 uur

 •  Eten wat de kerstpot schaft, FF naar Steef, Hummelo, 18.03 

uur
vr 21 •  De Kunstbus, georganiseerd door Stichting Welzijn DH&K, 

rijdt naar Amphion voor de musicalproductie A Christmas 

Carol, aanvang 20.00 uur  

zo 23 •  Adventsproject kinderkerk, dorpskerk Hoog-Keppel, 

10.00 uur

 •  Kerstconcert jeugdkoor de Ulftse Nachtegalen samen 

met vocaal ensemble Luscinia, dorpskerk Hoog-Keppel, 

aanvang 15.30 uur 

ma 24 •  Kinderkerk protestantse gemeente Hummelo, kerstfeest 

met herdertjestocht, start vanuit dorpshuis De Ruimte 

tussen 18.45 en 19.00 uur 

 •  Gezinskerstviering protestantse gemeente Drempt en 

Oldenkeppel, St. Joriskerk Voor-Drempt, 19.00 uur

 •  Kerstavondviering, H. Willibrordkerk Achter-Drempt, 

20.00 uur

wo 26 •  Eten wat de kerstpot schaft, FF naar Steef, Hummelo, 

18.03 uur

za 29 •  Tien over rood, biljarten in Café De Gouden Druif, 

Zomerweg 28, Achter-Drempt, vanaf 17.00 uur

ma 31 •  Het traditionele carbidschieten bij de Greff elinkallee in 

Hummelo, startschot om 11.00 uur

 •  Oudejaarsdienst in de dorpskerk Hummelo, m.m.v. de 

kopersectie muziekvereniging Hummelo en Keppel, 

aanvang 19.30 uur

januari 2019
di 1 •  2e lustrum van het traditionele nieuwjaarsconcert in de 

dorpskerk te Hummelo, dit jaar met cellist Pieter Wispelwey 

en op de vleugel Hans Eijsackers, aanvang 15.30 uur, kerk 

open om 15.00 uur

 •  Nieuwjaarsreceptie Hippisch Centrum Groot-Zande en 

Rijvereniging Hummelo, H.C. Groot-Zande, Rijksweg 124, 

Hummelo, aanvang 16.00 uur 

wo 2 •  Kinderfi lmhuis Hummelo, met Coco, dorpshuis De Ruimte, 

aanvang 14.30 uur, inloop vanaf 14.15 uur

do 3 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef 

Hummelo, vanaf 9.00 uur

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

1E, Hoog-Keppel, 9.30-12.00 uur

 •  Nieuwjaarsreceptie KBO-PCOB en bowlen voor 50-plussers, 

Dorpshuis Voor-Drempt, 14.00-15.00 uur

za 5 •  Pubquiz bij FF naar Steef, Hummelo, 20.30 uur

zo 6 •  Nieuwjaarsquiz en -receptie HC’03, ‘t Hessenhuus Achter-

Drempt, aanvang 13.30 uur

wo 9 •  Maaltijd voor alleengaanden, Dorpshuis Voor-Drempt, 

17.00-19.00 uur 

vr 11 •  Koffi  emorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en 

Oldenkeppel, Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00  uur

 •  Pubquiz, ‘t Hessenhuus Achter-Drempt, aanvang 20.00 uur

za 12 •  Potbiljarten in ‘t Hessenhuus Achter-Drempt

do 17 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef 

Hummelo, vanaf 9.00 uur

 •  Dameskrans Hummelo, jaarvergadering in dorpshuis De 

Ruimte, 14.00-16.00 uur

 •  Jaarvergadering en nieuwjaarsbijeenkomst Vrouwen van 

Nu, aanvang 19.45 uur

za 19 •  Dagschildercursus Landschappen o.l.v. Tjeerd Landman, 

atelier De Witte Hemel, Voor-Drempt

 •  Jeugdvereniging Drempt, bingo in twee leeftijdsgroepen, 

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

en 20.00 uur    

Samenstelling: Josée Postmaa
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Activiteitenkalender vervolg
 •  De Kunstbus, georganiseerd door Stichting Welzijn DH&K, 

rijdt naar Amphion voor de revue ‘Volk’ van Gewoon aans!, 

aanvang 20.00 uur 

wo 23 •  Club 60+, gezellige middag met een optreden van dialect-

groep de Olde Deerns, Dorpshuis Voor-Drempt, 14.00 uur

do 24 •  Theorieavond Snoeicursus nieuwe stijl, Tuincentrum 

Bloemendaal Voor-Drempt, 19.30-21.30 uur

vr 25 •  Pubquiz, ‘t Hessenhuus Achter-Drempt, aanvang 20.00 uur

 •  Filmhuis Hummelo, met The Godfather part 1, dorpshuis 

De Ruimte, aanvang 20.30 uur, inloop vanaf 20.00 uur

za 26 •  Dagcursus Portret in techniek Bougereau of Rembrandt o.l.v. 

Gerd Renshof, atelier De Witte Hemel, Voor-Drempt

 •  Praktijkdeel Snoeicursus nieuwe stijl, Tuincentrum 

Bloemendaal Voor-Drempt, 10.00-15.00 uur

 •  Darttoernooi HC’03, ‘t Hessenhuus Achter-Drempt, aanvang 

13.30 uur

di 29 •  Jaarvergadering Vrouwengroep Drempt, met aansluitend 

stamppottenbuff et, FF naar Steef in Hummelo, aanvang 

17.30 uur 

wo 30 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur

do 31 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef 

Hummelo, vanaf 9.00 uur 

februari 2019
za 2 •  Theaterconcert De Andersons in de dorpskerk Hummelo, 

aanvang 20.30 uur, inloop vanaf 19.45 uur

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

1E, Hoog-Keppel, 9.30-12.00 uur

 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, Dorpshuis Voor-Drempt, 

14.00-15.00 uur

 •  De Kunstbus, georganiseerd door Stichting Welzijn DH&K, 

rijdt naar Amphion voor de komische musical ´Charley´ van 

Jon van Eerd, aanvang 20.00 uur  

vr 8 •  Koffi  emorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en 

Oldenkeppel, Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

 •  Pubquiz, ‘t Hessenhuus Achter-Drempt, aanvang 20.00 uur

 •  Pubquiz bij FF naar Steef, Hummelo, 20.30 uur

za 9 •  Grote bruidsbeurs in de St. Joriskerk te Voor-Drempt, 11.00-

17.00 uur

di 12 •  Afdelingsavond Vrouwen van Nu, aanvang 19.45 uur 

wo 13 •  Maaltijd voor alleengaanden, Dorpshuis Voor-Drempt, 

17.00-19.00 uur 

do 14 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef 

Hummelo, vanaf 9.00 uur

za 16 •  Club 60+, een middag met een optreden van 

gezelligheidskoor Schouder aan Schouder, Zaal FF naar 

Steef Hummelo, 14.00 uur

zo 17 •  Dagschildercursus Koeien o.l.v. Ruud Spil, atelier De Witte 

Hemel, Voor-Drempt

di 19 •  Jeugdvereniging Drempt, jaarvergadering in Dorpshuis 

Voor-Drempt, aanvang 20.00 uur

do 21 •  Dameskrans Hummelo, lezing dhr. G. Sterringa over de 

Geschiedenis van de stoelgang en de potstoel, dorpshuis 

De Ruimte, 14.00-16.00 uur 

vr 22 •  Pubquiz, ‘t Hessenhuus Achter-Drempt, aanvang 20.00 uur

 •  Filmhuis Hummelo, met The Notebook, dorpshuis 

De Ruimte, aanvang 20.30 uur, inloop vanaf 20.00 uur

za 23 •  Jeugdvereniging Drempt, fi lmavond in twee 

leeftijdsgroepen, Dorpshuis Voor-Drempt, aanvang resp. 

18.15 uur en 20.00 uur   

ma 25 •  Bijeenkomst Vrouwengroep Drempt met als gast de 

hoofdredacteur van het blad Landleven, pastoriezaal 

Voor-Drempt, inloop vanaf 13.30 uur, aanvang 14.00 uur

wo 27 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur

do 28 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef 

Hummelo, vanaf 9.00 uur

 •  Theorieavond Plantvermeerderingscursus, Tuincentrum 

Bloemendaal Voor-Drempt, 19.30-21.30 uur

maart 2019
za 2 •  Praktijkdeel plantvermeerderingscursus: zaaien, stekken 

en afl eggen, Tuincentrum Bloemendaal Voor-Drempt, 

10.00-15.00 uur 

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

1E, Hoog-Keppel, 9.30-12.00 uur

 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, Dorpshuis Voor-Drempt, 

14.00-15.00 uur

vr 8 •  Koffi  emorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en 

Oldenkeppel, Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

za 9 •  Regionale slagwerkdag met deelname van o.a. 

muziekvereniging Hummelo en Keppel, locatie en 

aanvangstijd worden nog bekendgemaakt

wo 13 •  Maaltijd voor alleengaanden, Dorpshuis Voor-Drempt, 

17.00-19.00 uur 

do 14 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef 

Hummelo, vanaf 9.00 uur

 •  De Kunstbus, georganiseerd door Stichting Welzijn DH&K, 

rijdt naar Amphion voor de opera Barbier van Sevilla, 

aanvang 20.00 uur  

vr 15 •  Koffi  emorgen diaconie Hummelo, dorpshuis De Ruimte te 

Hummelo, 10.00-12.00 uur

 •  Filmhuis Hummelo, met Begin Again, dorpshuis De Ruimte, 

aanvang 20.30 uur, inloop vanaf 20.00 uur

wo 20 •  Provinciale Statenverkiezingen én waterschapsverkiezingen

do 21 •  Dameskrans Hummelo, videopresentatie Natuur en cultuur 

door Dick Bulten, dorpshuis De Ruimte, 14.00-16.00 uur

vr 22 •  Club 60+, een middag over Leer in het Verkeer, 

verzorgd door Rijschool Steintjes, Dorpshuis Voor-Drempt, 

14.00 uur

za 23 •  Dagschildercursus Tonaliteit in de vorm o.l.v. Simone Visser, 

atelier De Witte Hemel, Voor-Drempt

 •  Jeugdvereniging Drempt, houseparty in twee 

leeftijdsgroepen, ’t Hessenhuus in Achter-Drempt, aanvang 

resp. 18.30 uur en 20.00 uur   

ma 25 •  Bijeenkomst Vrouwengroep Drempt, burgemeester 

Marianne Besselink is te gast en vertelt over haar werk, 

pastoriezaal Voor-Drempt, inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 

20.00 uur

wo 27 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur

do 28 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef 

Hummelo, vanaf 9.00 uur

za 30 •  Snoeihout en takken wegbrengen voor het paasvuur, 

terrein Laarstraat in Hummelo, 9.00-16.00 uur

 •  Sterrit ‘t Hessenhuus Achter-Drempt, aanvang 18.00 uur

 •  Pubquiz bij FF naar Steef, Hummelo, 20.30 uur
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DremptDICHTERBIJ
DAN U DENKT!

Apeldoorn
± 30 min

Arnhem
± 20 min

Doetinchem
± 10 min

Zutphen
± 20 min
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Broekstraat 1a – 6999 DE Hummelo 
Tel: 0314-38 18 42 –  info@pelgrom.nl www.pelgrom.nl 

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

B.V.


