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InhoudVan de redactie 
Het was best spannend. Nummer 34 van ‘onze’ Hessencombinatie 
in een nieuwe eigentijdse opmaak. We waren dan ook erg blij met 
de diverse enthousiaste reacties op het resultaat. Via e-mail maar 
ook in persoonlijke contacten reageerden lezers positief. We zijn 
daar erg blij mee, maar geven ook graag de eer door aan het team 
van Opmerkers dat de opmaak en druk verzorgt. 

Spannend is ook telkens weer het aantrekkelijk en afwisselend 
samenstellen van het nieuwe nummer. We hopen u dit keer weer 
veel interessants te kunnen aanbieden. Zo maken we kennis met 
twee scouts die voor een grote internationale Jamboree naar 
Amerika gaan en vertellen we over de restauratie van de Houtloods 
in Hummelo waarbij de samenwerking van twee Hummelose aan-
nemers getuigt van goed Achterhoeks ‘naoberschap’. Ook krijgt u 
een inkijkje in de natuurwereld van de mezen en andere holen-
broeders in de Groene Bedstee in Hoog-Keppel en vertellen we over 
de zeldzame das in onze regio. Misschien dat u tijdens de speciale 
georganiseerde excursie de das nog echt gaat ontmoeten. Het bos-
beheer in ons land staat volop in de belangstelling en we vertellen 
u graag in dit en wellicht het volgende nummer over de situatie in 
Drempt, Hummelo en Keppel. Uiteraard valt er in deze editie nog 
veel meer te lezen en hebben onze vaste columnisten hun bijdrage 
ook weer geleverd.

De vakantietijd is ook elk jaar weer spannend. Waar gaan we heen, 
wat moet er allemaal mee, wat wordt het weer, hoe staat het met 
de files? In onze dialectrubriek lezen we over de vakantieperikelen 
van Greetje. Zij vindt het ‘allemaol maor niks’, of…?
De rubriek waarin zeven inwoners aan het woord komen, zorgt 
dit keer misschien ook wel voor enige ontspanning tijdens uw 
vakantie. Zeven medewerkers van ons magazine hebben een keus 
gemaakt uit hun boekenkast en geven u graag een hint voor een 
boeiend vakantieboek.

Wij wensen u veel leesplezier en een hele fijne vakantietijd.
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Colofon
De Hessencombinatie

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

Redactie 
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E-mail: dehessencombinatie@hc-03.nl, 
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Aan dit nummer werkten mee
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Fotografie
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Voor vragen of informatie:
06-20 44 38 10 (Patrick Verheij)

Vormgeving en druk 

Opmerkers, Doetinchem

Auteursrecht

Overname van artikelen (of delen ervan) 
uit deze uitgave is niet toegestaan zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever. Dat geldt ook voor 
vermenigvuldigen, kopiëren, publiceren op 
internet of opslaan in een databank.
Dit magazine wordt met grote 
zorgvuldigheid samengesteld. Ten aanzien 
van de juistheid van de inhoud kan echter 
geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

De Hessencombinatie is een uitgave van voetbalvereniging HC’03 en verschijnt 4 keer
per jaar, in een oplage van 2600 exemplaren, in het verspreidingsgebied: Voor-Drempt,
Achter-Drempt, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Eldrik, Hummelo, Langerak en een gedeelte
van Toldijk.

De volgende editie van De Hessencombinatie wordt verspreid rond 10 september 2019

Informatie of klachten over bezorging:

E-mail: dehessencombinatie@hc-03.nl of
telefoon: 0314-382533 (Josée Postmaa).

Abonnement 

Woont u buiten het bezorgingsgebied van De Hessencombinatie of wenst u het
magazine op naam per post te ontvangen, dan is een abonnement voor 20 euro per jaar 
mogelijk. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de redactie:
06-15445341 (Ceciel Bremer) of een e-mail sturen naar: dehessencombinatie@hc-03.nl.
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De praktijk voor uw gebitsprothese

• Gratis mondzorgplan

• Unieke 1-uurs reparatie service

• Geen verwijzing van uw tandarts nodig

• Contracten met alle zorgverzekeraars
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Het is vandaag 2 mei en ik zit rustig mijn koffie te drinken in de tuin, met uitzicht op het kasteel. Perfecte 

wereld. Dom dat je dan toch je mail gaat ‘checken’, want dan komt de wereld die zo ver weg leek snel bij 

je binnen. Helemaal jammer in dit geval. Want in de media ontwaar ik een polemiek over salarissen bij 

de publieke omroep. Het was gestart met een artikel in het AD, waarin ene Gert-Jan Hox, mediadirecteur 

van BNNVARA, een lans breekt voor het feit dat sommige personen in de mediawereld en werkzaam bij 

de publieke omroep meer moeten kunnen verdienen dan de balkenendenorm. Deze laatste bedraagt een 

bruto inkomen van 189.000 euro per jaar en is van toepassing op iedereen met een publiek beroep. Het 

gaat specifiek om Matthijs van Nieuwkerk, die van een salaris van bijna 5 ton nu stapsgewijs terug moet 

naar de balkenendenorm, en dat dit jaar doet via een tussenstop van ongeveer 3,5 ton. Gert-Jan vindt 

dit onredelijk en vraagt om in dit specifieke geval een uitzondering te maken, uit angst dat Matthijs van 

Nieuwkerk anders overstapt naar een commerciële zender. 

Vooropgesteld: 189.000 euro is een meelijwekkend getal waarbij de armoedegrens in zicht komt. Geluk-

kig zijn er dan nog wel alle schnabbels die dit proces vertragen, maar dat neemt de donkere wolken boven 

de existentiële vraag om te kunnen overleven niet geheel weg. Maar toch leidt deze redenering niet tot 

enige vorm van begrip. Bij mij dan.

Om te beginnen is betrokkene volgens mij minder gaan werken. In plaats van een vol jaar te werken (wat 

de meeste mensen doen), is Matthijs slechts een deel van het jaar gastheer. In ieder geval heeft hij een 

zodanig lang zomerverlof, dat zelfs leerkrachten daar jaloers naar zouden kijken. Minder werken is dus 

ook minder geld.

Daarnaast ademt het gehele verhaal van mijnheer Hox ook onmisbaarheid uit. Welnu, niemand is onmis-

baar. Als iemand dat uit de praktijk heeft geleerd, dan ben ik het wel. Van deze categorie onmisbaarheid 

is hier overigens geen sprake, want Matthijs gaat dan zijn kunstje ergens anders doen. Dus echt missen 

gaan we hem niet. Daarnaast heb ik geleerd dat er altijd anderen zijn die de rol kunnen over-

nemen. Mart Smeets werd Herman van der Zandt, Johan Cruijff werd Frenkie de Jong, 

Ard Schenk Sven Kramer en Toon Hermans Herman Finkers. 

Maar wat mij vooral ergert, is de grenzeloze overschatting van de eigen 

waarde. Een uurtje aan tafel thema’s aan elkaar praten en (door de re-

dactie samengestelde) vragen stellen, is misschien wel een moeilijk 

vak maar dat geldt ook voor de mantelzorger, de brandweerman, 

de metselaar en de leraar. Maar ik vind het vooral pijnlijk voor 

onze vrijwilligers. Iedere dag zien we mensen hun ziel en zalig-

heid geven om onze vereniging te laten bloeien, zonder vraag 

om waardering, aandacht of beloning. Ze doen het gewoon. 

Uit overtuiging, uit betrokkenheid en uit liefde. Beste mijnheer 

Hox, graag nodig ik u uit om eens een dag naar de Achterhoek 

te komen en een lesje onmisbaarheid in de praktijk te krijgen. 

Doen we voor niets.

Onmisbaar

Column

Iedere dag zien 
we mensen 
hun ziel en 
zaligheid 
geven om onze 
vereniging te 
laten bloeien, 
zonder vraag 
om waardering, 
aandacht of 
beloning.
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Mart de Kruif
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www.tuincentrumbloemendaal.com

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

Tuincentrum
• kamerplanten
• snijbloemen 
• gelegenheidsbloemwerk 
• potterie 
• diervoeders

Hoveniers
•  aanleg en  

onderhoud
• winterbeurten 
•  tuinonderhoud  

op contractbasis

Kwekerij
•  coniferen
• bomen 
•  laurier
• kerstbomen

Bloemisterij
•  violen
• zomerbloeiers 
• vaste planten
• bolchrysanten
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Tekst: redactie
Foto: Anne Marie Willemsen

Herman Pelgrom uit Hummelo overleden
Herman Pelgrom tijdens een van de vele IVN-excursies (2017)

Net voor het afsluiten van dit magazine bereikte ons het droeve bericht dat Herman 
Pelgrom te Hummelo toch nog onverwacht is overleden.

Herman Pelgrom, in 1942 geboren aan de Roomstraat in Drempt, schreef vrijwel vanaf 
de start van ons magazine in 2010 regelmatig bijdragen over diverse onderwerpen van 
en uit onze gemeenschap. Als neerlandicus was Herman zijn hele leven bezig met taal. 
Naast lesgeven was het schrijven van gedichten en sonnetten een grote passie. Zijn 
grote taalvaardigheid was natuurlijk ook zichtbaar in de bijdragen voor ons blad. De 
onderwerpen waren zeer divers waaruit zijn grote betrokkenheid op vele terreinen naar 
voren komt. Met name de natuur had zijn grote belangstelling.

In De Hessencombinatie werden van zijn 
hand de volgende bijdragen opgenomen: 
Het Hekenbroek (6/2012); Voortuinpoëzie 
(10/2013); Lentedromen op ‘de Warande’ 
(14/2014); Mietje van der Dussen. Ooit 
stukgelezen, nu totaal onbekend (15/2014); 
En die nacht… Een (bijna) waar gebeurd 
kerstverhaal (17/2014); Charles Naves uit 
Drempt is altijd op zoek naar vlinders 
(18/2015); Bed & Breakfast populairder dan 
ooit (23/2016); Jongeren en vrijwilligerswerk 
(25/2016); Vier studenten bouwkunde 
renoveren een school in Gambia (26/2017); 
Hellestraat en Slondeplas: een bijzondere 
natuurbeleving (27/2017) en Gaby Koenders, 
duurzame ster (30/2018).

Wij wensen Ria, zijn kinderen en 
kleinkinderen heel veel sterkte bij de 
verwerking van dit grote verlies.

het avondt: de vlammen doven, een laatste oogopslag van het bos
roeken vallen kakafonisch in de donkere kruinen
ik wacht de nieuwe dag; zijn oog lacht in de morgen
zijn kleed is groen en geel, zijn gouden ranken hangen los

Herman Pelgrom
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a d v e r t o r i a l a d v e r t o r i a l

Rechts van de oprijlaan en de boerderij heeft de oude perenboom gezelschap 
gekregen van een aantal fruitbomen. Sinds dit voorjaar staan in de ruime wei 
een linde, een magnolia, vier appelbomen, twee kersenbomen, twee perenbo-
men, twee pruimenbomen en twee notenbomen. Daarmee is de wens van Han 
en Saskia voor een boomgaard gerealiseerd. Maar het echtpaar heeft ook plan-
nen voor de rest van de 5 hectare grond rondom de boerderij die ze beheren, 
vertelt Han:
‘Links naast de boerderij ligt een groot weiland. Dat hebben we afgerasterd en 
laten we beweiden door een paar koeien van een boerderij op het landgoed. 
Het is een kruiden- en faunarijk grasland en dat blijft het op deze manier ook. 

‘Er grazen weer koeien
op De Goedenberg’
Van der Lans Antiek
Na bijna drie jaar renoveren, ziet de monumentale boerderij 
De Goedenberg aan de Hessenweg er van binnen en van buiten 
stralend uit. Maar daar bleef het niet bij. Han en Saskia van 
der Lans knapten ook de werkschuur op en gingen aan de slag 
met de erfbeplanting. ‘Het is nu bijna af.’

De strook grond naast de werkschuur 
hebben we al gereed gemaakt om er 
een vlindertuin aan te leggen. Er ko-
men vlinderstruiken en Verbena, een 
vaste kruidachtige bloeiende plant, en 
er wordt een wilde bloemenmengsel 
ingezaaid. Daardoor vliegen er hier 
straks hopelijk meer bijen, vlinders 
en andere insecten.’ Het erf van de 
boerderij biedt achterin ineens veel 
ruimte. Een klein restje puin is de eni-
ge herinnering aan de grote loods die 
hier tot voor kort nog stond. ‘Als het 
puin is afgevoerd, maken we de grond 
klaar voor de energietuin. We hebben 
24 zonnepanelen besteld die hier in 
een veldopstelling worden geplaatst. 
Dat is voldoende om De Goedenberg 
energieneutraal te maken.’

Professionele fotostudio
Het echtpaar Van der Lans is in amper drie jaar tijd voortvarend te werk gegaan 
in de renovatie van de boerderij en het beheer van de grond rondom hun woon- 
en werkplek. Han wijst naar de rietpluimen rechtsachter de pas aangeplante 
boomgaard. ‘In die poel daar zitten kikkers en salamanders. Aan het eind van 
de zomer laten we het riet gedeeltelijk weghalen om te voorkomen dat de poel 
dichtgroeit. Daarachter ligt een stiltegebied met reeën. En tussen dat stiltege-
bied en een grote akker ligt nog een groenstrook. Ook die strook omheinen we 
zodat we daar schapen op kunnen laten grazen. Het gebruik van zware machi-
nes op deze weides willen we zoveel mogelijk beperken. Zo zorgen we voor een 
natuurlijk beheer van dit beschermde natuurgebied.’ 
Ondertussen hebben Han en Saskia de verbouwing van de werkschuur al achter 
de rug. De stenen schuur met golfplaten is dit voorjaar bekleed met zwarte ra-
batdelen en dakpannen zodat hij beter past bij de boerderij en de oude schuur, 
aldus het stel. ‘In deze schuur staat onze werkvoorraad en maken we foto’s 

van onze kroonluchters. We wilden hier een andere indeling en een professio-
nele fotostudio. En dat is gelukt’, vat Saskia de verbouwing samen. De schuur 
is geïsoleerd en in tweeën verdeeld. Het grootste gedeelte dient als opslag.  Als 
je in de ruimte ernaast met een verlaagd plafond stapt, waan je je in een totaal 
andere ruimte. ‘Dit is onze fotostudio’, begint Han te vertellen, ‘waar we een 
huiskamersetting van hebben gemaakt. Op onze website kunnen we nu laten 
zien hoe de lampen een woonkamer verfraaien. Het online winkelen wordt bij 
ons zo steeds makkelijker.’ 

Kristallen kroonluchters
In de oude monumentale schuur hangen honderden oude en antieke kristal-
len kroonluchters. We hebben hier Italiaanse, Franse en Belgische exemplaren 
hangen, legt Han uit. In een aparte ruimte schitteren de wandlampen en pla-
fonnières aan de muren en het plafond. ‘Kijk, dit is de oudste kroonluchter die 
we in ons bezit hebben. Een Frans exemplaar uit circa 1860. De kristallen aan 

de lamp zijn op zich al ware kunst-
werkjes. Kristallen kroonluchters zijn 
ontstaan in het kaarsentijdperk. Ze 
hadden niet alleen een functioneel 
doel, licht geven, maar ze werden ook 
gemaakt om op te vallen. Bij hoog-
waardig kristal zie je heel veel kleuren 
als het licht erop schijnt. Zo’n schitte-
ring gaf een rijke uitstraling.’ Ook aan 
het hoge plafond op de deel schitteren 
kristallen kroonluchters in verschil-
lende stijlen. ‘Deze Franse kroonluch-
ter is rijkelijk versierd met sterren. Het 
is een hele elegante lamp met veel de-
tails en zou ook in een kerk niet mis-
staan’, legt Saskia uit terwijl ze een 
ster in haar handen pakt. Daarnaast 
hangt eveneens een grote kroonluch-
ter maar in een duidelijk andere stijl. 
‘Dit is een stoere lamp met dikke ar-
men en grote kristallen pegels. Deze 
lampen zijn gemaakt om mooi te zijn.’ 

Van der Lans Antiek 
Hessenweg 9
6999 BH Hummelo
T: 06-139 537 90
E: info@lansantiek.com
I: www.lansantiek.com
` Volg ons op Facebook

Lees ook deel 5  In het septembernummer leest u meer over lantaarns, plafonnières en de energietuin.

Bezoektijden
Op vrijdag en zaterdag van 10.00
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. 
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a d v e r t o r i a l a d v e r t o r i a l
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7021 CK Zelhem
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café - zaal- terras

~“Eten wat de pot schaft”Iedere woensdag en donderdag 18.03 uur, 2-gangen maaltijd à € 8,50 p.p. Reserveren gewenst.Zie menu iedere maandag op: www.� naarsteef.nl(een alternatief is bespreekbaar).~
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Gijs Jolink (48) 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.

Sinds de laat-
ste water-
schapsverkie-
zingen ben ik 

a m b a s s a d e u r 
van Water Na-

tuurlijk. Het Water-
schap lijkt voor veel 

mensen een schimmig 
gebeuren, een soort vrij-

metselarij gilde met termen 
als: dijkgraven, hoogheemraad-

schappen en waterboezems; het lijkt net 
een wereld vol hobbits, verzonnen door Tolkien. Het is een 
van de oudste nog bestaande bestuursorganen ter wereld, 
niet te verwarren trouwens met het oudste beroep ter we-
reld. Hoewel ik van wat ze precies deden zelf ook niet veel 
begreep, heb ik altijd een fascinatie voor water gehad. Hoe 
het stroomt, hoe het de grond inzakt of juist eruit opwelt 
en hoe het schoon of juist vuil wordt. Onze buurman in de 
Hummelse hei, Regelink van Kolde Peerkes, had in de ja-
ren 80 al een systeem uitgevonden dat rioolwater in schoon 
drinkwater om kon zetten. Om dat te bewijzen, haalde hij 
een pollepel met een hele lange steel door de laatste put, 
dronk die tot de laatste druppel leeg, keek dan veelbeteke-
nend naar zijn toehoorders en zei: ‘Hmm, heerlijk!’ Helaas 
leeft hij niet meer. Maar een aardige man was dat en zijn 
tijd vooruit.
 
Sinds ik er zelf deel van uitmaak, gaat er een wereld voor 
me open. Allereerst is het helemaal niet zo ingewikkeld. We 
moeten veilige dijken tegen overstromingen hebben en ge-
noeg zoet water voor de natuur, de landbouw en voor drink-
water uit onze kraan. Van de waterschapspartijen is Water 
Natuurlijk de meest duurzame, dus onze boodschap is om 
zuinig met water om te springen. Schoon water uit de kraan 
is niet vanzelfsprekend. We zijn met onze dijken een van de 
veiligste landen en we hebben zo ongeveer het beste drink-
water ter wereld, maar de ontwikkelingen nopen ons tot ver-

anderen. Onze schone zoetwatervoorraad neemt snel af. Het 
grondwaterpeil daalt al jaren en daardoor droogt onze bo-
dem uit. Het water dat we hebben, voeren we via de rivieren 
af naar de zee en daar zit nu juist al zat water in, zoveel zelfs 
dat overstromingen dreigen. Ondanks alle oproepen voeren 
we het meeste regenwater nog steeds af naar het riool; dit is 
zo zonde. In combinatie met de klimaatverandering (droog-
tes, bijvoorbeeld zoals vorig jaar, zullen steeds vaker gaan 
voorkomen) wordt zoet water steeds schaarser. Het weinige 
water dat we hebben, moet terug de grond in en niet de 
zee in. Iedereen kan hier iets in doen. Allereerst: koppel uw 
regenpijpen af van het riool. Neem regentonnen en laat het 
restant op de straat, in uw tuin - in een braakliggend stukje 
- of in een wadi lopen. Bij heftige regenval kan het zijn dat 
uw tuin of de straat een paar keer per jaar blank staat (ook 
de afvoer van de straat moet eigenlijk van het riool af, op 
de meeste plekken), maar dat regenwater is meestal binnen 
een paar uur weer weggezakt waar het in moet; de grond. 
Stort daarnaast uw tuin niet vol met meer beton en tegels. 
Tegels eruit, groen erin. Groen is koeler in de zomer, beter 
voor de natuur, het is gewoon mooier en het geeft dus de 
kans om het regenwater in de bodem te laten zakken. Woont 
u op een plek waar dat niet kan en waar een wadi ook on-
mogelijk is? Laat dan het regelwater via de regenpijp in de 
grond zakken met een infiltratiekrat; topsysteem. Maak uw 
regenton leeg voordat het gaat regenen door er de planten 
(ook binnen) mee water te geven, want elke liter die je niet 
uit de kraan hoeft te halen scheelt en elke liter die de grond 
in gaat in plaats van het riool idem dito. U kunt ook een he-
lofytenfilter aanleggen, zodat u helemaal niet meer op het 
riool hoeft te lozen, want water zuiveren is enorm duur en 
vooral chemicaliën en medicijnresten die er niet in horen, 
zijn er heel moeilijk en nooit helemaal uit te halen. U kunt 
zelfs een emmer water, een kan koffie of de overgebleven 
thee niet in de gootsteen gooien, maar in de tuin of aan de 
planten. Zo maken we er samen een mooiere wereld van. 
Natuurlijk. Water is het goud van de toekomst, verspil het 
zo weinig mogelijk.

Water Natuurlijk
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Tekst: Frans Stam en Hans Jansen
Foto’s: Lex Modderkolk en Fred van Daalen

Omdat het bosgebied van de Groene 
Bedstee nog jong is, bevat het maar weinig 
natuurlijke holen. Door het ophangen van 
nestkastjes wordt het aantal insecteneters 
uitgebreid met holenbroeders zoals mezen. 
Veel van deze vogels eten in de lente en 

zomer insecten. Zo helpen zij dat insecten-
plagen minder groot worden. Dit komt ten 
goede aan de bomen. Bovendien is nest-
kastonderzoek erg boeiend als men dit lang 
kan volhouden. Er komen vragen op als: 
welke holenbroeders komen en verdwijnen 
in de loop der jaren, gaan ze door de steeds 
warmere zomers en vroegere lentes eerder 
broeden?
Het onderzoek is destijds gestart door Rinus 
Rabeling, samen met zijn opgroeiende kin-
deren, mede ook uit educatief oogpunt. Het 
is voor jong en oud leuk eerst nestkastjes 
te bouwen, een geschikte plek te zoeken in 
het bos, ze op te hangen en in het voor-
jaar de kasten regelmatig te controleren. 
Welke vogel heeft een nestkast uitgekozen 
om er in te broeden, hoeveel eitjes legt hij 
en hoeveel jonge vogeltjes vliegen uit. Dit 
wordt precies bijgehouden op een lijst. In 
het najaar is er de verantwoordelijkheid 
de kasten schoon te maken en eventueel 
kapotte kasten te repareren. Over educatie 
gesproken! 
De Groene Bedstee behoorde in die tijd tot 
het landgoed Keppel-De Reuze en was in het 
bezit van de familie Mörzer Bruyns-Van Pal-
landt. Sinds 2009 is het landgoed Keppel-De 

Reuze weer een deel van het oorspronkelijke 
Landgoed Keppel. Keppel is nu een 592 hec-
tare groot landgoed. Samen met de Ulenpas, 
‘t Heekenbroek, Enghuizen en Hagen liggen 
de landgoederen op oude rivierstuifduinen
van de Oude IJssel. Deze zijn gevormd 
tijdens de laatste ijstijd, ongeveer 10.000 
jaar geleden. In die tijd was de rivier breed, 
onstuimig en niet ingedijkt. Door de heer-
sende zuidwestenwinden zijn de stuifduinen 
op de noord-oostoever ontstaan, soms tot 
‘grote hoogte’ zodat ze namen kregen als: 
Gibraltarbult, later genoemd Kabouterbult, 
en de Wrangebult. 
Via Trudy Woerdeman van De Warande in 
Laag-Keppel die aan de Groene Bedstee 
woont, vernamen de werkgroepleden hoe 
het bosgebied aan haar naam is gekomen. 
Trudy had de verklaring vernomen van 
mevrouw Mörzer Bruyns die lange tijd 
eigenaresse was van de Groene Bedstee. 
Zij vertelde: ‘In vroegere jaren bestond de 
ondergroei van het bosgebied vooral uit 
diverse grassoorten, die de bosbodem als 
een groene deken bedekten. Omdat het 
bos grensde aan de bebouwde kom, was de 
deken een uitdaging voor jonggeliefden. Op 
mooie zomeravonden gingen zij wande-

De mezen van de Groene Bedstee
De Groene Bedstee te Hummelo 
en Keppel is een bosperceel van 
ongeveer 32 hectare. Het terrein ligt 
tussen Hoog-Keppel en Laag-Keppel 
en wordt bijna geheel begrensd door 
de Hessenweg en de Rijksweg. Aan 
de noordzijde is er via de golfbaan 
binding met de bossen van het 
Heekenbroek en de Ulenpas. De 
Rijksweg aan de zuidzijde vormt een 
harde grens. Sinds 1988 hebben de 
leden van de Vogelwerkgroep van 
Stad en Ambt Doesborgh hier onge-
veer 50 kleine nestkasten hangen 
voor holenbroeders.

len en ‘rustten’ zij uit op het zachte tapijt van de Groene Bedstee.’ 
Inmiddels is de groene deken veranderd in braamstruweel en 
brandnetels die uitbundig gedijen door de stikstofrijke depositie van 
tegenwoordig.
Zoals te zien op het totaaloverzicht zijn het de laatste jaren vooral 
koolmezen en pimpelmezen die de kasten bewonen. De namen 
zijn kenmerkend: de koolmees heeft een koolzwarte schedel die 
mooi afsteekt tegen de witte wangen, de pimpelmees is blauw op 
zijn kop. Ze voeden zich bijna het gehele jaar met insecten, hun 
larven, poppen en eieren. De koolmees werkt graag op de grond, de 
pimpelmees zoekt zijn prooi tot aan het eind van de fijnste takjes. 
In de wintermaanden bezoeken zij beide graag de voertafel van de 
mensen die in de omgeving van de Groene Bedstee wonen in Hoog- 
en Laag-Keppel. De mezen hebben vet nodig om het kleine lichaam 
warm te houden. In de wintermaanden trekken de mezen graag in 
grote groepen rond. Ze blijven bij elkaar doordat zij voortdurend 
roepen: ‘siet, siet, siet’. Als er gevaar dreigt van bijvoorbeeld een 
sperwer hoor je: ‘tsji, terr, terr’, en de mezen stuiven uiteen! Op een 
smartphone kan men de geluiden prachtig beluisteren.

De boomklever vormt de laatste jaren een goede derde broedvogel 
in de nestkastjes. De boomklever is de ijsvogel van het bos. Hij is 
mooi oranje en blauw. Hij is een lust voor het oog als men hem de 
eiken en beuken op en neer ziet ‘draven’. Omhoog en omlaag, voor-
uit of achteruit, het gaat allemaal even gemakkelijk. Onophoudelijk 
klinkt zijn krachtige roep in het voorjaar door het bos van de Groene 
Bedstee. Zijn zang lijkt het meest op het geluid dat een steentje 
maakt, dat op het ijs is geworpen en ver weg rolt. De boomklever 
dankt zijn naam aan de gewoonte om de nestopening van zijn 
broedplaats zo ver dicht te smeren (kleven) met klei en speeksel dat 
hij er zelf wel door kan maar geen grotere eierrover.

Aantal legsels nestkastonderzoek in de Groene Bedstee van 1988 t/m 2018

jaar 1988 ’89 ’90 ’91 ’92 ’93 ’97 2000 ’02 ’05 ’10 ’11 ’12 ’15 ’16 ’18

koolmees 19 17 18 27 21 25 17 19 24 30 43 21 26 13 28 25
pimpelmees 7 8 5 12 5 8 10 7 10 5 5 13 11 6 13 12
glanskop 2 1 5 3 1 2 2 1 5 - 1 1 - - - -
matkop 1 1 - 1 1 - - - - - - - - - - -
zwarte mees - 2 1 3 3 2 4 - - 1 1 - - - - -
kuifmees - - - - 1 1 - - - - - - - - - -

boomkruiper - - 1 - - 2 1 1 1 - 1 - - - - -
boomklever 1 1 1 - 1 - 1 1 3 2 3 3 3 6 5 4
bonte vliegenvanger 11 6 7 5 6 3 5 1  1 4 6 - - 1 -
winterkoning nest - - nest 1 - - nest - - - - - - - -
roodborst - - 1 - - - - -  - -  - - - - -
gekraagde roodstaart - 1 2 - - - - -  - - - - - 1 -
spreeuw 3 2 2 1 - - - -  - - - - - - -
            
aantal legsels 44 39 43 52 40 43 40 30 43 39 32 44 40 25 47 41

Tabel nestkastonderzoek

Hoewel de nestkastjes alle jaren zijn gecontroleerd, zijn de gegevens van een aantal jaren niet in het overzicht opgenomen. De bewoning in 
de weggelaten jaren was niet opvallend anders. Op deze manier kunnen de gegevens op één pagina zodat het overzicht duidelijker is. Als de 
jaren niet chronologisch verlopen, is dit aangegeven met een dubbele lijn.

Pimpelmees

Koolmees
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Via Trudy Woerdeman van De Warande in 
Laag-Keppel die aan de Groene Bedstee 
woont, vernamen de werkgroepleden hoe 
het bosgebied aan haar naam is gekomen. 
Trudy had de verklaring vernomen van 
mevrouw Mörzer Bruyns die lange tijd 
eigenaresse was van de Groene Bedstee. 
Zij vertelde: ‘In vroegere jaren bestond de 
ondergroei van het bosgebied vooral uit 
diverse grassoorten, die de bosbodem als 
een groene deken bedekten. Omdat het 
bos grensde aan de bebouwde kom, was de 
deken een uitdaging voor jonggeliefden. Op 
mooie zomeravonden gingen zij wande-

De mezen van de Groene Bedstee
De Groene Bedstee te Hummelo 
en Keppel is een bosperceel van 
ongeveer 32 hectare. Het terrein ligt 
tussen Hoog-Keppel en Laag-Keppel 
en wordt bijna geheel begrensd door 
de Hessenweg en de Rijksweg. Aan 
de noordzijde is er via de golfbaan 
binding met de bossen van het 
Heekenbroek en de Ulenpas. De 
Rijksweg aan de zuidzijde vormt een 
harde grens. Sinds 1988 hebben de 
leden van de Vogelwerkgroep van 
Stad en Ambt Doesborgh hier onge-
veer 50 kleine nestkasten hangen 
voor holenbroeders.

len en ‘rustten’ zij uit op het zachte tapijt van de Groene Bedstee.’ 
Inmiddels is de groene deken veranderd in braamstruweel en 
brandnetels die uitbundig gedijen door de stikstofrijke depositie van 
tegenwoordig.
Zoals te zien op het totaaloverzicht zijn het de laatste jaren vooral 
koolmezen en pimpelmezen die de kasten bewonen. De namen 
zijn kenmerkend: de koolmees heeft een koolzwarte schedel die 
mooi afsteekt tegen de witte wangen, de pimpelmees is blauw op 
zijn kop. Ze voeden zich bijna het gehele jaar met insecten, hun 
larven, poppen en eieren. De koolmees werkt graag op de grond, de 
pimpelmees zoekt zijn prooi tot aan het eind van de fijnste takjes. 
In de wintermaanden bezoeken zij beide graag de voertafel van de 
mensen die in de omgeving van de Groene Bedstee wonen in Hoog- 
en Laag-Keppel. De mezen hebben vet nodig om het kleine lichaam 
warm te houden. In de wintermaanden trekken de mezen graag in 
grote groepen rond. Ze blijven bij elkaar doordat zij voortdurend 
roepen: ‘siet, siet, siet’. Als er gevaar dreigt van bijvoorbeeld een 
sperwer hoor je: ‘tsji, terr, terr’, en de mezen stuiven uiteen! Op een 
smartphone kan men de geluiden prachtig beluisteren.

De boomklever vormt de laatste jaren een goede derde broedvogel 
in de nestkastjes. De boomklever is de ijsvogel van het bos. Hij is 
mooi oranje en blauw. Hij is een lust voor het oog als men hem de 
eiken en beuken op en neer ziet ‘draven’. Omhoog en omlaag, voor-
uit of achteruit, het gaat allemaal even gemakkelijk. Onophoudelijk 
klinkt zijn krachtige roep in het voorjaar door het bos van de Groene 
Bedstee. Zijn zang lijkt het meest op het geluid dat een steentje 
maakt, dat op het ijs is geworpen en ver weg rolt. De boomklever 
dankt zijn naam aan de gewoonte om de nestopening van zijn 
broedplaats zo ver dicht te smeren (kleven) met klei en speeksel dat 
hij er zelf wel door kan maar geen grotere eierrover.

Aantal legsels nestkastonderzoek in de Groene Bedstee van 1988 t/m 2018

jaar 1988 ’89 ’90 ’91 ’92 ’93 ’97 2000 ’02 ’05 ’10 ’11 ’12 ’15 ’16 ’18

koolmees 19 17 18 27 21 25 17 19 24 30 43 21 26 13 28 25
pimpelmees 7 8 5 12 5 8 10 7 10 5 5 13 11 6 13 12
glanskop 2 1 5 3 1 2 2 1 5 - 1 1 - - - -
matkop 1 1 - 1 1 - - - - - - - - - - -
zwarte mees - 2 1 3 3 2 4 - - 1 1 - - - - -
kuifmees - - - - 1 1 - - - - - - - - - -

boomkruiper - - 1 - - 2 1 1 1 - 1 - - - - -
boomklever 1 1 1 - 1 - 1 1 3 2 3 3 3 6 5 4
bonte vliegenvanger 11 6 7 5 6 3 5 1  1 4 6 - - 1 -
winterkoning nest - - nest 1 - - nest - - - - - - - -
roodborst - - 1 - - - - -  - -  - - - - -
gekraagde roodstaart - 1 2 - - - - -  - - - - - 1 -
spreeuw 3 2 2 1 - - - -  - - - - - - -
            
aantal legsels 44 39 43 52 40 43 40 30 43 39 32 44 40 25 47 41

Tabel nestkastonderzoek

Hoewel de nestkastjes alle jaren zijn gecontroleerd, zijn de gegevens van een aantal jaren niet in het overzicht opgenomen. De bewoning in 
de weggelaten jaren was niet opvallend anders. Op deze manier kunnen de gegevens op één pagina zodat het overzicht duidelijker is. Als de 
jaren niet chronologisch verlopen, is dit aangegeven met een dubbele lijn.

Pimpelmees

Koolmees
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Opvallend is de terugloop van het aantal verschillende soorten 
holenbroeders. In 1988 waren er 7 soorten, in 1989 waren het 8 
soorten en in 1990 zelfs 10! 
De winterkoning en roodborst zijn geen echte holenbroeders. 
Zij kunnen op de gekste plaatsen broeden; in openstaande oude 
schuurtjes, in bloempotten en ook op de grond. Beide vogels zijn in 
de Groene Bedstee dan ook toevalstreffers. 
De boomkruiper heeft graag een nestkastje met de opening aan 
de zijkant van de kast dicht tegen de bast van de boom, zodat hij 
stiekem naar binnen kan glippen. Als zo’n kast niet voorhanden 
is, kiest hij vaak voor een ruimte die is ontstaan achter loszittend 
schors. Vaak werd hij aangetroffen in een oude acacia die op sterven 
na dood was vol holletjes en spleten. Hier vond hij broedruimte 
genoeg.
De glanskop en zwarte mees hebben het als broedvogel in de 
nestkasten volgehouden tot in 2010. De zwarte mees is net als de 
kuifmees een bewoner van een bos met vooral naaldhout. Veel 
naaldhout is in de Groene Bedstee verdwenen, het landgoed streeft 
er naar naaldhout te vervangen door loofbos. Dit komt ten goede 
aan de grondwaterstand want loofhout verliest in de winter zijn bla-
deren en heeft minder water nodig. Deze ‘verloofi ng’ kan de oorzaak 
zijn waarom de zwarte mees en de kuifmees zijn verdwenen. Vooral 

de kuifmees met zijn ‘macho’ kuif was een bijzondere holenbroeder 
voor de werkgroep; de kuif was al gauw te zien bij zijn jongen die 
nog in het nest zaten.

De bonte vliegvanger is een bewoner van een bos met veel ruimte. 
Lange tijd was hij een broedvogel in de Groene Bedstee met wel 6 
of 7 broedparen. Het aantal liep terug tot nog maar één in het jaar 
2000. Het bosgebied van de Groene Bedstee werd voor de vliegen-
vanger te dicht. Hij is namelijk een ‘oogjager’. Vanaf een hoge 
uitkijkpost vangt hij voorbijvliegende insecten en keert dan weer 
terug op zijn vaste stek. Open plekken in het bos zijn voor hem van 
levensbelang. Toen in de lente van 2009 de ‘woodprocessor’ in het 
bos verscheen en zorgde voor open ruimten was de bonte vliegen-
vanger in 2010 weer terug met 4 broedparen. 
De gekraagde roodstaart is net als de bonte vliegvanger een ‘Afrika-
ganger’. Het is altijd heel bijzonder dat zo’n kleine vogel heen en 
weer naar Afrika vliegt, duizenden kilometers, en weer kiest voor 
één van de Keppelse nestkasten. De gekraagde roodstaart is een 
bewoner van loofbos met een open structuur en overgangen naar 
boerenerven met veel grote insecten. Toen in 1989 mooie lichtblau-
we eieren werden aangetroffen in een nestkastje dachten de werk-
groepleden eerst dat het de eitjes waren van de bonte vliegenvanger 

die ook zulke blauwe eitjes heeft. Helemaal verrast was men dat hij 
in 1990 met twee broedparen aanwezig was. Daarna is hij niet meer 
aangetroffen tot er in 2016 toch weer een broedpaar aanwezig was. 
De gekraagde roodstaart overwintert in de Sahel. Grote droogte dáár 
kan tot enorme verliezen leiden.
De spreeuw wordt sinds 1992 in de nestkasten van de Groene 
Bedstee gemist. De spreeuw is toch eeuwen lang een doodgewone 
broedvogel in ons land. Hij werd zelfs gelokt te komen broeden in 
zogenaamde terracotta spreeuwenpotten. Voordat de vette jonge vo-
gels uitvlogen verdwenen ze in etenspotten van de eigenaar. Hoewel 
men in de herfst nog veel spreeuwen kan aantreffen zijn dit winter-
gasten en geen eigen broedvogels. Als broedvogel gaat de spreeuw 
achteruit in Nederland. Sinds 1990 is de broedpopulatie met onge-
veer 60% afgenomen. Mogelijke oorzaken zijn de vermindering van 
beweid grasland waardoor vermindering van voedselbeschikbaar-
heid en minder boerenerven waar altijd wel wat te eten was.

Uit het overzicht blijkt dat het broedseizoen 2015 heel weinig suc-
cesvolle legsels opleverde. Het seizoen begon voorspoedig, al gauw 
was 94% van de kasten bezet. De vogels bouwden hun nesten en 
legden eieren. Op 23 mei tijdens de derde controledag bleek het 
broedseizoen echter rampzalig te verlopen. Voor men kon constate-

ren welke vogel de eitjes had gelegd, werd het legsel verstoord door 
in de kast te ‘hengelen’ of zelfs het deksel van de kast te verwijde-
ren. Door het hengelen – via de invliegopening met een poot te 
voelen wat er in de kast zit – werden de nesten al of niet met eieren 
omgekeerd of zelfs helemaal naar buiten getrokken. De werkgroep-
leden telden op 23 mei 128 eieren op de kale bodem. Wie was de 
dader? Er is geen cameraval bij de kastjes dus het blijft gissen. Een 
eekhoorn, een hongerige kat van de bewoners die aan de Groene 
Bedstee wonen of een steenmarter, misschien zelfs een boom-
marter? Men verdenkt de steenmarter. In het boek ‘De steenmarter’ 
schrijft de Doesburgse bioloog Sim Broekhuizen: ‘Het is zuur als de 
goed bedoelde moeite van het ophangen van nestkastjes teniet gedaan 
wordt door een steenmarter die zich tegoed doet aan de eieren of  zelfs 
de broedende oudervogel van het nest plukt.’

Bij de schoonmaakronde op 22 juni 2016 rook men een aaslucht. 
Bij het openen van de kast zag men een koolmees in verregaande 
staat van ontbinding. Toen het lijkje werd verwijderd zag men op de 
bodem twee gewone doodgravers. Ze probeerden de koolmees te 
begraven wat natuurlijk niet meevalt in een nestkastje. De gewone 
doodgraver is tweekleurig, zwart en oranje. Ze worden zo genoemd 
omdat ze onder kleine kadavers de aarde weggraven waardoor deze 

Boomklever Roodborst

Winterkoning

Boomkruiper Kuifmees

Zwarte mees Bonte vliegenvanger
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soorten en in 1990 zelfs 10! 
De winterkoning en roodborst zijn geen echte holenbroeders. 
Zij kunnen op de gekste plaatsen broeden; in openstaande oude 
schuurtjes, in bloempotten en ook op de grond. Beide vogels zijn in 
de Groene Bedstee dan ook toevalstreffers. 
De boomkruiper heeft graag een nestkastje met de opening aan 
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nestkasten volgehouden tot in 2010. De zwarte mees is net als de 
kuifmees een bewoner van een bos met vooral naaldhout. Veel 
naaldhout is in de Groene Bedstee verdwenen, het landgoed streeft 
er naar naaldhout te vervangen door loofbos. Dit komt ten goede 
aan de grondwaterstand want loofhout verliest in de winter zijn bla-
deren en heeft minder water nodig. Deze ‘verloofi ng’ kan de oorzaak 
zijn waarom de zwarte mees en de kuifmees zijn verdwenen. Vooral 

de kuifmees met zijn ‘macho’ kuif was een bijzondere holenbroeder 
voor de werkgroep; de kuif was al gauw te zien bij zijn jongen die 
nog in het nest zaten.

De bonte vliegvanger is een bewoner van een bos met veel ruimte. 
Lange tijd was hij een broedvogel in de Groene Bedstee met wel 6 
of 7 broedparen. Het aantal liep terug tot nog maar één in het jaar 
2000. Het bosgebied van de Groene Bedstee werd voor de vliegen-
vanger te dicht. Hij is namelijk een ‘oogjager’. Vanaf een hoge 
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bos verscheen en zorgde voor open ruimten was de bonte vliegen-
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weer naar Afrika vliegt, duizenden kilometers, en weer kiest voor 
één van de Keppelse nestkasten. De gekraagde roodstaart is een 
bewoner van loofbos met een open structuur en overgangen naar 
boerenerven met veel grote insecten. Toen in 1989 mooie lichtblau-
we eieren werden aangetroffen in een nestkastje dachten de werk-
groepleden eerst dat het de eitjes waren van de bonte vliegenvanger 

die ook zulke blauwe eitjes heeft. Helemaal verrast was men dat hij 
in 1990 met twee broedparen aanwezig was. Daarna is hij niet meer 
aangetroffen tot er in 2016 toch weer een broedpaar aanwezig was. 
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eekhoorn, een hongerige kat van de bewoners die aan de Groene 
Bedstee wonen of een steenmarter, misschien zelfs een boom-
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begraven wat natuurlijk niet meevalt in een nestkastje. De gewone 
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a d v e r t o r i a l

Ontwerp, onderhoud, renovatie en advies. Van 
grondwerk en aanplanten tot aan het plaatsen 
van de verlichting en het aanleggen van het ter-
ras of een overkapping. AV Hovenier realiseert 
iedere tuinwens, vertelt Adne Veeneman. ‘Ik 
leg tuinen van 10 m² aan maar ook van 3000 
m². Vanwege toenemende drukte heb ik Frank 
Harenberg uit Hummelo aangenomen als vaste 
medewerker. ‘Ik houd van een groene tuin waar 
insecten en andere kleine dieren zoals egels de ruimte krijgen. Ik kijk naar 
variatie in planten, heesters en bomen en een mooie overgang in kleuren 
en vormen met in ieder seizoen iets bloeiends. En besluit de klant tijdens 
de aanleg dat de tuin er toch iets anders uit moet zien dan op het ontwerp, 
dan pas ik dat graag aan.  Een tuin moet een verlengstuk zijn van je huis 
en moet bij je passen. Heb je geen groene vingers? Dan zorg ik ervoor dat je 
een tuin krijgt die onderhoudsvriendelijk is.’

Dremptenaar Adne Veeneman begon tijdens zijn opleiding al 
als zelfstandig hovenier. Toen alleen nog op zaterdag en in 
de vakantieperiode. Inmiddels heeft Adne al twee jaar zijn 
hoveniersdiploma op zak en helpt hij dagelijks particulieren 
en bedrijven in de regio aan een tuin waar duurzaamheid de 
boventoon voert.

Nazorg 
AV Hovenier geeft de voorkeur aan 
duurzaamheid. Adne maakt daar-
om zoveel mogelijk gebruik van 
accugereedschap en let op duur-
zaamheid bij de materiaalkeuze. 
‘Betonstenen zijn tegenwoordig erg 
gewild voor een terras maar gebak-
ken stenen blijven langer mooi. Dat 
advies geef ik een klant graag mee.’ 
Geen nieuwe tuin nodig maar wel 
hulp bij het onderhoud? Dan kan 
AV Hovenier uw tuin periodiek of op 
contractbasis onderhouden. Advies 
nodig over de vijver of de indeling 
van de borders? Ook daarbij is Adne 
Veeneman u graag van dienst. ‘Na 
de aanleg van een tuin kom ik na 
twee à drie maanden altijd even kij-
ken of de planten er goed bij staan. 
Die nazorg vind ik belangrijk. Als ik 
over tien jaar langs een tuin rijd die 
ik heb aangelegd, wil ik nog steeds 
trots zijn op mijn werk.

AV Hovenier
Dreef 23, 6996 BA Drempt
T: 06 – 272 909 11
E: info@avhovenier.nl
I: www.avhovenier.nl

AV Hovenier realiseert 
iedere tuinwens

Verhuizing
In de loop van dit jaar verhuist 
AV Hovenier van Voor-Drempt 
naar Hoog-Keppel. Vanaf ons 
nieuwe adres kunnen wij nog 
beter inspelen op uw tuinwen-
sen en u vindt er volop inspiratie 
in sierbestrating, beplanting en 
overkappingen. Erkend Leerbedrijf

Wist je dat AV Hovenier een SBB 
erkend leerbedrijf is? Trots en 
met hart voor groen leiden wij 
gemotiveerde hoveniersstuden-
ten op. Enthousiasme voor het 
vak begint immers bij een leuke 
en leerzame stage. 
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langzaam in de aarde wegzakken. Hierna leggen ze in het lijkje hun 
eieren, de maden die hieruit komen vinden zo een gedekte tafel.
Het gebeurt geregeld dat er om een nestkastje wordt gestreden. 
In 2011 zag men bij de tweede controle 5 eitjes van een koolmees 
in de nestkast. Bij de derde ronde bleek het nest ingenomen door 
een boomklever. Hij had een nieuw nest gebouwd op het nest van 
de mees. De koolmees moest deze overname bekopen met haar 
leven, zij was verweven in het nestmateriaal. Strijd om broedruimte 
met dodelijke afl oop treffen we alleen aan tussen twee verschil-
lende soorten vogels, bijvoorbeeld tussen een pimpelmees en een 
koolmees of tussen een koolmees en een boomklever. Het lijkt erop 
dat ze elkaars ‘taal’ niet helemaal begrijpen en doorvechten tot het 
bittere einde.

Ook gebeurt het dat een nest wordt overgenomen zonder veel 
drukte. De nieuwe eigenaar neemt het nest over en gaat door met 
het leggen van haar eieren. Zo vond men een nest met 19 eitjes! 
Later vlogen 8 koolmeesjes en 11 pimpelmezen uit. Wat heeft dat 
stel mezen hard moeten werken.
Tijdens de loop van het nestkastonderzoek hebben veel leden van 
de werkgroep de kasten nagelopen, hersteld en schoongemaakt. 
Meestal vond men de jongste leden graag bereid dit werkje te doen. 
De laatste jaren hebben Alfons Kelderman met zijn zoon, Ingeborg 
Visser, Annie en Hans Jansen dit karwei geklaard. 
De dank van de werkgroep gaat uit naar de familie Van Lynden 
van Kasteel Keppel die toestemming verleende voor dit langlopend 
nestkastonderzoek.

Gekraagde roodstaart Spreeuw
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De bouwmarkt met vele specialiteiten.
- Persoonlijke bediening en goede service
- Wij denken met u mee en geven graag advies
- Ook uw adres voor propaangasvullingen

- Hout en Plaat op maat
- Vele artikelen per stuk/ per meter verkrijgbaar

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

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

BLOEMBINDER

BERT

| Bloemwerk

| Workshops

| Rouw- en trouwbloemwerk

| Duurzaam bloemist

| Bestellen via eigen website mogelijk

| Uniek inkoopsysteem voor bedrijven

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) 543202

•  vers boerenijs  •  koffie & thee  •  
•  terras & speeltuin  •

•   broekstraat 2, 6999DE, hummelo   •   www.ijsvandesteenoven.nl  •       

‘Het gras van vandaag, is het ijs van morgen’
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Tekst: Ceciel Bremer
Foto’s: Pieter Plass

Iedere derde maandag van september en 
de zondag ervoor houdt menig inwoner van 
Drempt zijn agenda vrij voor de kermis. ‘En 
vanaf dit jaar moet men ook de zaterdag-
avond ervoor afblokken,’ lacht Kees Bou-
meester. De inwoner van Achter-Drempt is 
bezig met de voorbereidingen van zijn zesde 
kermis als voorzitter van het organiserend 
comité. Door een toenemende vraag om de 
zaterdag erbij te betrekken als feestavond, 
heeft het kermiscomité besloten om dat 
vanaf september daadwerkelijk te gaan 

invoeren. Maar er zijn meerdere redenen 
om de opzet te wijzigen, legt de voorzitter 
uit. ‘De laatste jaren bouwen steeds meer 
tieners mee aan een wagen voor de optocht 
en dragen er zo aan bij om de kermis een 
stukje mooier te maken en aantrekkelijker 
voor publiek. Maar diezelfde jongeren kun-
nen op maandag vaak geen vrij vragen van 
school en missen zo een groot deel van de 
kermis. Zelfs als iemand op maandag een 
taak heeft zoals jeugdkoning of -jeugdkonin-
gin – die titel krijgt de winnaar of winnares 
van het jeugdvogelschieten dat op zaterdag-
avond wordt georganiseerd voor alle jongens 
en meiden die op de middelbare school 
zitten en nog geen 18 jaar zijn - hebben we 
gemerkt dat het tegenwoordig lastig is om 
vrij te vragen van school voor het jaarlijkse 
dorpsfeest. We willen de jeugd natuurlijk 
heel graag blijven binden aan ons mooie 
dorpsfeest en mede daarom komen we hen 
tegemoet. Daarnaast kwam de vraag naar 
de zaterdagavond ook naar voren uit onze 
enquête die we drie jaar geleden onder 
alle inwoners hebben gehouden. En op de 
vergaderingen waarop de nabetaling aan de 

wagenbouwers plaatsvindt was het ook een 
terugkerend onderwerp van gesprek. Veel 
volwassenen vinden het prettiger om op
zaterdag kermis te vieren dan op hun werk-
dag. En weet je, de kermis is een volksfeest. 
Dus we moeten iedereen de gelegenheid 
bieden om eraan mee te doen’, aldus voor-
zitter Kees. 

Zaterdagavond wordt feestavond

Toch ging het Kermiscomité niet over 
één nacht ijs. ‘Er was duidelijk een brede 
interesse om de activiteiten op de zaterdag-
avond uit te breiden. Maar in Steenderen 
wordt op vrijdag en zaterdag kermis gevierd 
en eens in de paar jaar valt dat gelijk met 
onze kermis. We hebben de Steenderense or-
ganisatie daarom verteld over onze plannen 
zodat ze op de hoogte zijn van de aanpas-
sing in ons programma’, legt de voorzitter 
uit. De zaterdagavond werd de laatste jaren 
al steeds meer bij aan de kermis getrokken 
dus de keuze is eigenlijk heel logisch, vertelt 
Sigrid Bremer, sinds dit jaar de nieuwe 
secretaris van het kermiscomité. ‘Drie jaar 
geleden hebben we het jeugdvogelschieten 

Al een paar jaar werd er over 
gesproken maar vanaf dit jaar gaat 
het echt gebeuren: de Dremptse 
kermis krijgt een nieuwe opzet. 
De zaterdagavond wordt een 
volwaardige feestavond met 
de Q Music Foute Party en op 
maandagochtend is er een ontbijt 
voor alle inwoners. Het lijkt een 
revolutionaire wijziging maar: 
‘Nieuwe tradities zijn zo geboren.’

‘Vaak bu-j te bange maar je moet het gewoon doen’

Dremptse kermis in nieuw jasje
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Zoek een activiteit

Zoek je informatie over bijvoorbeeld hulp bij 
vervoer, wonen met zorg, hulp in en om het huis, 
of vrijwilligerswerk? Of wil je een dagje uit met 
iemand voor wie jij mantelzorger bent? Kijk op  
de site en zoek wat je nodig hebt.

Meld je activiteit aan

Heb je een organisatie, vereniging, instelling of 
ben je inwoner? En heb je activiteiten voor onze 
doelgroep binnen de gemeente Bronckhorst? 
Maak dan gratis en eenvoudig een account aan 
op www.meedoeninbronckhorst.nl 

Meer info:
Niet gevonden wat je zocht? Of vragen?  

Mail Hanneke Kruissink: 
hanneke@meedoeninbronckhorst.nl

Het platform waar we mensen helpen mee  
te doen in de maatschappij. Door activiteiten  
te verzamelen en te delen op het gebied van:

Ontmoeting
Ondersteuning 

Zorg 
Welzijn 
Wonen

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!

www.rometron.nl
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ingevoerd voor de jongeren die de basis-
school hebben verlaten en nog geen 18 jaar 
zijn. Dat start om 18.30 uur. Aansluitend 
halen we de vogel op bij de vogelbouwer en 
daarna, rond 21.00 uur, arriveert de vogel op 
het kermisterrein. Vanaf dit jaar zijn ook alle 
attracties op zaterdagavond al open. Er is 
dus volop actie en muziek op het kermister-
rein waar jong en oud zich kunnen uitleven. 
In de feesttent bij Hoppenreijs wordt de Q 
Music Foute Party georganiseerd. Kaarten 
daarvoor zijn in de voorverkoop verkrijgbaar 
(zie kader, red.) dus zorg dat je op tijd bent. 
Zo wordt de zaterdagavond een volwaardige 
feestavond’, zegt de Dremptse. 

Dorpsontbijt op maandagochtend

Maar er gaat meer veranderen. Het Kermis-
comité heeft niet alleen aan de jeugd ge-
dacht maar ook aan de oudere inwoners van 
Drempt. Leo den Hoed, vicevoorzitter van 
het Kermiscomité: ‘Uit onze enquête kwam 
ook de vraag om meer te doen voor oude-
ren. Daar heeft ’t Hessenhuus inmiddels in-
vulling aangegeven maar we wilden dat zelf 
ook graag doen door de kermis op maan-
dag te starten met een groot dorpsontbijt. 
Daarmee hopen we ook nieuwe inwoners te 
betrekken bij de kermis. Het zou mooi zijn 
als zij naar het dorpsontbijt komen want er 
is toch geen leukere kennismaking met je 
dorp dan een kermis. We roepen daarom 
iedereen, jong en oud, op om samen met 
je oude of nieuwe buren, nieuwe of oude 
dorpsgenoten, naar het ontbijt te komen en 
van daaruit de kermismaandag te starten. 
Het dorpsontbijt begint om 09.15 uur in de 
feesttent. We zorgen voor tafels en banken 
maar ook voor stoelen. Aansluitend starten 
de spelletjes en activiteiten voor de school-
jeugd en het vogelschieten.’ Het Kermisco-
mité heeft voor de organisatie en aankleding 

van het ontbijt de hulp ingeroepen van de 
Dremptse Mariëtte Bot want, zegt Kees: 
‘Met ongeveer 40 vrijwilligers organiseren 
we samen ieder jaar dit dorpsfeest voor 600 
dorpsgenoten. Dat is een hele verantwoor-
delijkheid en dat willen we zo goed mogelijk 
doen want we denken echt dat zo’n ontbijt 
aanslaat.’  

Nieuwe tradities

Met de geplande wijzigingen wordt de 
traditie van de Dremptse kermis vanaf 
komende september dus enigszins doorbro-
ken. Kan dat zomaar? ‘Een volksfeest heeft 
altijd tradities. Maar je moet ook met je 
tijd meegaan. En nieuwe tradities zijn ook 
zo geboren. Want dit jaar hebben we maar 
liefst vijf bielevrouwen. En kijk naar het op-
halen van de vogel bij de vogelbouwer. Dat 
deden we eerder nooit maar sinds Maurice 
Leisink de vogel bouwt, halen we in optocht 
de vogel bij hem op. Dat is inmiddels al niet 

meer weg te denken uit ons programma’, 
redeneert Kees. Leo vult hem aan: ‘Vaak 
bu-j te bange om iets te veranderen maar je 
moet het gewoon doen. Ik heb tot 10 jaar 
geleden in Dieren gewoond. Toen we hier 
in het dorp kwamen wonen, ging ik naar de 
kermis in een blauw jasje. Ik werd meteen 
aangesproken door leden van het Kermisco-
mité in net zo’n blauw jasje: ‘Is dit een open 
sollicitatie?’, zeiden ze gekscherend. En in-
middels zit ik in de organisatie want ik vind 
het belangrijk om deel uit te maken van de 
gemeenschap. De kermis is bovendien een 
goede manier om mensen te leren kennen‘, 
vindt de vicevoorzitter. Sigrid heeft ook nog 
nooit een Dremptse kermis overgeslagen; ze 
is geboren en getogen aan de Zomerweg, pal 
naast het kermisterrein. ‘De saamhorigheid 
in het dorp is groot. Lekker ongedwongen, 
voor jong en oud. Het is ieder jaar weer een 
mooi feest.’ 

Q Music Foute Party

Kaarten voor de Q Music Foute Party zijn 
vanaf 14 juni in de voorverkoop à € 10,- 
verkrijgbaar bij: 
*  Achter-Drempt, bij de familie 

Hoppenreijs
* Voor-Drempt, bij het Dorpshuis
* Doesburg, bij Café Du Midi
* Angerlo, bij Garage Schel
* Hummelo, bij Café FF naar Steef
* Baak, bij Café Herfkens

Kaarten aan de kassa zijn verkrijgbaar 
voor € 15,- per stuk.

Voorzitter Kees Boumeester Vice-voorzitter Leo den Hoed

Jurgen Teunissen, schutterskoning 2019, met zijn echtgenote en kinderen.
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Tekst: Anke Goossens
Foto’s: Wim van Hof

John Leeuwerik,
nieuwe hoofdtrainer HC ’03
John en ik ontmoeten elkaar op een dins-
dagavond. Een van de trainingsavonden 
van het eerste elftal van voetbalvereniging 
Doetinchem, nu nog de huidige club van 
Leeuwerik. Hij traint eerder dan normaal, 
zodat spelers en staf de kwartfinale van de 
Champions League van Juventus tegen Ajax 
(uitslag 1-2, red.) kunnen zien. ‘We willen al-
lemaal die wedstrijd zien. Trainer zijn is veel 
meer dan alleen twee keer in de week een 
training geven en op zondag een wedstrijd 
begeleiden.‘ Een uitstekende aanleiding om 
te vragen hoe Leeuwerik zichzelf als trainer 

typeert. ‘Het belangrijkst vind ik om altijd 
eerlijk en duidelijk te zijn naar spelers, maar 
ook staf en andere nauw betrokkenen van 
de club. Alles is bespreekbaar. Ik vind het 
belangrijk dat je het vertrouwen van spelers 
hebt. Je werkt met spelers ergens naar toe, 
dus dan wil je weten welke weg je in moet 
slaan of hoe je een speler het beste feedback 
kunt geven. Bovendien vind ik dat spelers 
met een goed gevoel, maar vooral ook met 
plezier op trainingen moeten komen,’ vertelt 
Leeuwerik. Als ik vraag hoe hij dat probeert 
te waarborgen, geeft hij aan dat hij verant-

woording draagt voor twee goede trainingen 
waarin spelers vol aan de bak moeten. 
Bovendien wisselt hij veel af in trainings-
stof en geeft John aan dat zijn spelers altijd 
welkom bij hem zijn. ‘Als trainer moet je er 
altijd voor je spelers zijn.’

Werken en voetballen

Johns vrouw Maja en hun twee dochters 
zijn inmiddels meer dan gewend aan deze 
gepassioneerde mindset die John heeft. 
Een groot deel van Johns leven draait om 
voetbal. ‘Als kind begon ik met voetballen bij 
MvR in ’s Heerenberg, waar ik ben opge-
groeid en’, zegt hij lachend, ‘waar ik ook 
nooit ben weggegaan. Op mijn dertiende 
werd ik gescout voor De Graafschap. Na het 
doorlopen van de jeugdafdeling daar, heb 
ik tot mijn 33e in de eerste selectie gezeten.’ 

Menigeen koppelt de naam van John Leeuwerik aan De Graafschap. Na de 
zomer mag de naam ook gekoppeld worden aan de functie van hoofdtrainer 
bij HC ‘03. Een kennismaking met de 59-jarige ‘s Heerenbergenaar.

In de eerste paar jaren van zijn profcarrière 
contracteerde De Graafschap selectiespelers 
nog als ‘semiprofessioneel’. Dit komt neer op 
een combinatie van werken en voetballen. 
Leeuwerik werkte destijds in ’s Heerenberg 
bij een drukkerij waar hij na het beëindigen 
van zijn profcarrière, opnieuw zijn werk 
heeft gevonden. Er werd in die tijd tot half 
drie in de middag gewerkt, daarna werd er 
gevoetbald. Pas enkele jaren later ging De 
Graafschap spelers contracteren als ‘full-pro-
fessioneel’. ‘In die tijd heb ik mijn diploma’s 
gehaald. We begonnen in de ochtend met 
trainen tot meestal een uur of twaalf. Na de 
lunch had ik dan, totdat de middagtraining 
begon, mooi tijd om te studeren.’
 

Ambitie

Na het beëindigen van zijn profcarri-
ère heeft Leeuwerik een indrukwekkend 
voetbal-cv: 423 wedstrijden heeft hij voor 
De Graafschap gespeeld, waarin hij 113 
doelpunten heeft gemaakt. Als middenvel-
der zijn dat er veel. Daar is het qua voetbal 
echter niet bij gebleven. Leeuwerik is direct 
na het stoppen bij De Graafschap aan de 
slag gegaan als trainer. De eerste zeven jaar 
bij MvR waar hij naast trainer ook zelf speler 
van het eerste elftal was. Daarna is Leeu-
werik hoofdtrainer geweest bij VIOD, WVC 
(voorloper van de fusieclub FC Winterswijk), 

GSV ‘38, opnieuw MvR en momenteel maakt 
hij zijn laatste seizoen af bij Doetinchem. Bij 
elke club heeft Leeuwerik minstens drie jaar 
zijn functie als hoofdtrainer volbracht en is 
er altijd nacompetitie bereikt. Ik vraag hem 
of dat dit de lat voor HC ’03 hoog legt. ‘In 
eerste instantie heb ik ‘ja’ gezegd tegen 
HC ’03 omdat de club me aanspreekt. Er is 
altijd ontvangst. Iedereen is er hartelijk en 
de klik die je met mensen krijgt, de sfeer, 
dat maakt een heleboel. Daarnaast weet ik 
dat het team een goede mix is van wat oude-
re spelers en jongere spelers. In het team zit-
ten behoorlijk veel verschillende leeftijden, 
je werkt zo als trainer op een breed vlak. Dat 
spreekt me sociaal aan. Het is een uitdaging 
om daar een goedwerkend en voetballend 
team van te maken. Ik vind dat ik de lat voor 
mezelf als trainer best hoog mag leggen. De 
ambitie is ook zeker aanwezig. Ik wil graag 
het maximale uit spelers en uit het team 
halen, maar of het ook haalbaar is, dat moet 
blijken doordat we samen aan de slag gaan.’

Dat Leeuwerik verzot is van voetbal, dat is 
inmiddels wel duidelijk. Toch staat hij niet 
altijd als trainer langs de lijn. Met oud-
Graafschap spelers spelen ze zo’n zes keer 
per seizoen nog een wedstrijdje. Veelal 
tegen jubilerende clubs of vanwege andere 
bijzondere gelegenheden zoals op een 

van de foto’s met oud-Graafschap tegen 
een Spaanse ploeg. Dat John een gepas-
sioneerde, ervaren en ambitieuze trainer en 
voetballer is, belooft wellicht veel goeds voor 
de komende twee jaar. John, succes!

John Leeuwerik tijdens een wedstrijd van oud-
Graafschap spelers.
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Bart Schotman

Schotman Bouw | Beekstraat 16 | 7227 NC  Toldijk
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Mr. Jeroen te Lindert (46) is notaris te Doesburg. In zijn vrije
tijd is hij zanger/pianist in een jaren 50 rock-’n-rollband.

Joop’s boerderij moest plaatsmaken voor uitbreiding van een 
woonwijk en dus kreeg hij een flinke som geld mee van de ge-
meente op grond van een uitkoopregeling. Hij was inmiddels 
83 en had als gevolg van een spaarzaam leven dit vermogen 
bepaald niet meer nodig. Vervelender was echter dat Joop het 
de laatste jaren allemaal al niet meer zo helder zag en dus 
verhuisde Joop niet naar een nieuwe woning, maar naar een 
zorginstelling. 

Dat Joop goed werd verzorgd, vonden zijn kinderen heel pret-
tig. Minder prettig vonden zij dat Joop vanwege zijn kapitaal-
tje een flinke maandelijkse bijdrage verschuldigd was. Het zou 
nog een tijdje kunnen duren, maar dan zou zijn zuurverdien-
de spaarpotje als sneeuw voor de zon zijn verdwenen. Dat was 
op zich nog niet zo erg, als vader hiervan nog met volle teugen 
zou genieten, maar vader had geen idee meer. En dus kwamen 
de kinderen op kantoor met de vraag of er nog ’iets van de 
boerderij te redden viel.’ 

Wanneer iemand nog volledig compos mentis in de zorg te-
rechtkomt, kunnen we over het algemeen nog stappen on-
dernemen, bijvoorbeeld via het doen van schenkingen aan de 
kinderen. Dit kan dan wel Schenkingsrecht kosten, maar dat is 
over het algemeen niet zo erg als het lijkt. Het verschuldigde 
Schenkingsrecht komt namelijk in de plaats van Erfbelasting 
bij overlijden en is dus niet ’extra’, maar alleen enigszins naar 
voren gehaald. Als men daarmee vervolgens wel de maande-
lijkse hoge bijdrage voorkomt kan dit toch nog flinke bespa-
ringen opleveren. Dit kan zelfs oplopen tot ruim € 2.300 per 
maand!

Joop was echter niet meer in staat om de inhoud van een 
akte voldoende te overzien, en dus was een schenking niet 
meer mogelijk. Welke mogelijkheden zijn er dan nog? Eigen-
lijk kunnen we dan alleen nog naar de rechtbank voor een 
onderbewindstelling. Dat is hier dan ook gebeurd. Joop werd 
onder bewind gesteld en zijn kinderen werden aangewezen 
als bewindvoerders. Tot zo ver geen probleem, al moet een 

bewindvoerder wel ieder jaar rekening en verantwoording af-
leggen bij de rechtbank, hetgeen dus een flinke administra-
tieve last voor de kinderen kan opleveren. Vervolgens hebben 
de kinderen bij de rechtbank het verzoek ingediend om wat 
schenkingen te mogen doen namens Joop aan zijn kinderen 
en kleinkinderen. De rechtbank gaf vervolgens echter aan dat 
een bewindvoerder enkel ’handelingen mag doen in het be-
lang van de onderbewindgestelde’. Het doen van schenkingen 
is niet in het belang van Joop en dus werd de goedkeuring niet 
verleend.

Conclusie: Joop zit zijn vermogen op te souperen in de zorg, 
zonder dat hij dit zelf nog beseft, en niemand die er nog iets 
aan kan doen. 

Deze situatie is één van de hoofdredenen waarom het nota-
riaat momenteel zoveel levenstestamenten maakt. Had Joop 
(toen hij nog wel handelingsbekwaam was) een machtiging 
gegeven aan één of meer vertrouwenspersonen om namens 
hem te handelen in het geval hij dat zelf niet meer kan, dan 
had men de rechtbank niet nodig gehad en hadden nog stap-
pen kunnen worden genomen om iets van zijn bezit te redden. 
Denk eraan dat dit niet alleen speelt bij een langstlevende ou-
der: voor het doen van schenkingen is medewerking van beide 
ouders nodig. En dit geldt ook voor (bijvoorbeeld) verkoop van 
de eigen woning. Zodra één van beide ouders niet langer han-
delings- of wilsbekwaam is, zijn 
we dus al te laat.
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dwongen om op te stappen en grote broer Napoleon Bonaparte lijft 
Nederland in. Nederland is vanaf 1810 onderdeel van Frankrijk. En 
baron van Heeckeren van Enghuizen treedt in dienst van het Franse 
leger. Hij is er bij als Napoleon in 1812 de Russen de les wil lezen 
en daar uiteindelijk niet in slaagt. Wonder boven wonder keert Van 
Heeckeren levend en wel terug van de talrijke Europese slagvelden.

Follow the money

Na de militaire ellende in Franse dienst huwt baron van Heeckeren 
van Enghuizen in 1816 met de in Amsterdam geboren Elizabeth Wil-
liams Hope. De moeder van Elizabeth is een nicht van de schatrijke 
broers Hope, die in Amsterdam een uiterst florerende Handelsbank 
drijven. De vader van Elizabeth is John Williams, een Brit die op het 
kantoor van Hope & Co in Amsterdam werkt. De zeer vermogende, 
kinderloze Henry Hope behandelt hem als zijn zoon. En John wijzigt 
op zijn beurt zijn eigen naam in Williams Hope. Na het overlijden van 
Henry Hope belandt een deel van zijn gigantische vermogen via haar 
ouders bij Elizabeth Williams Hope. En door zijn huwelijk met Eliza-
beth is baron van Heeckeren een zeer vermogend man geworden. Het 
geld speelt geen grote rol in het huishoudboekje.

En dan nu naar de Houtloods

Er staat in 1843 een gloednieuw modern kasteel in Hummelo. Ont-
worpen door de Arnhemse architect Jacob Coers. Het park is ingericht 
door een beroemdheid in die tijd: Isaek Hendrik van Lunteren. En het 
echtpaar heeft ambities. Er wordt op het landgoed Enghuizen grond 
geschikt gemaakt voor de landbouw en de bedoeling is om op die 
gronden pachtboerderijen te realiseren. Kortom, bij de bouw van het 
nieuwe kasteel en het nastreven van de ambities zijn er in tegen-
woordige taal gesproken facilities nodig. Rond 1840 is er al het idee 
dat er voor de toekomst iets geregeld moet worden als het om bouw 
en onderhoud gaat. Mijn gesprekspartners over dit onderwerp zijn in 
eerste instantie twee jonge en enthousiaste architecten van WARC uit 
Steenderen, Ward van der Reijden en Marc de Gelder. En anderhalve 
week later bij een kop thee bij de Oranjerie van Enghuizen spreek ik 
met Graaf van Rechteren Limpurg en dr. Catharina van Groningen. 
Eerst maar eens naar Marc: ‘Je moet het zo zien. Het complex aan de 
Spalderkampseweg is in die tijd gerealiseerd als wat we in deze tijd 
tegenkomen als een gemeentewerf. En het is gebouwd met de typi-
sche stijl die in die tijd op het Landgoed Enghuizen werd toegepast. 
De gebouwen stralen aan de voorkant grandeur uit. Aan de achter-
kant is het daarentegen meest sober.’ Graaf van Rechteren Limpurg 
en dr. van Groningen beamen deze kijk van de WARC-architecten. ’Een 
aantal gebouwen op het landgoed Enghuizen is ontworpen in een 
stramien van 40 meter lang en 12 meter diep. Wij denken dat er door 
het driemanschap, bestaand uit baron van Heeckeren van Enghuizen, 
architect Coers en landschapsarchitect Van Lunteren zeer nauw is 
samengewerkt. Als het ware ’in einem Guss’ is tot in detail nagedacht 
over een grootse vormgeving van landschap en bouw in Hummelo. 
Van Heeckeren verzocht bijvoorbeeld Coers om naar Parijs te gaan 
om daar inspiratie op te doen. Van Heeckeren van Enghuizen kende 
de stad zelf goed en had meer van de wereld gezien.’

En het Kraanvogelhuis of beter: de Timmerschuur?

De architecten schieten in de lach: ’Die kraanvogel is een nepper 
hoor. Er heeft op dat punt een hele tijd een politiehondentrainings-
groep gezeten. Hoe het precies zit, weten wij niet zeker.’ Graaf van 
Rechteren Limpurg weet het antwoord precies. ’Er zijn ganzen en 
kraanvogels. En net als ganzen schijnen kraanvogels zeer waakzaam 

te zijn. In de schuur waar nu die kraanvogel op staat afgebeeld, zat 
eerder de afdeling ’de Kraanvogel’ van de Nederlandse Bond voor de 
Diensthond. Die Bond houdt zich bezig met de training van onder an-
dere politiehonden. Deze afdeling zat eerst in het rentmeestershuis, 
dat daar vlakbij staat. Maar toen die locatie te klein bleek, verkasten 
ze naar de Timmerschuur. De replica van de kraanvogel is in beton 
uitgevoerd en het is een aandenken aan die periode. En het bord Vos-
senplaats? Dat blijkt ook een nepper. De gevel is een keer gebruikt bij 
een openluchtspel en het bord is toen als gimmick blijven hangen. In 
het gesprek met Graaf van Rechteren Limpurg en dr. Van Groningen 
blijkt de juiste naam voor dit gebouw toch echt ’de Timmerschuur’ 
te zijn. Maar ja, de naam is ietwat misleidend want oorspronkelijk 
was dit gebouw… een hooiberg! En het behoorde tot het rentmees-
tershuis. Je ziet deze types in de oorspronkelijke vorm niet veel meer 
maar in de Broekstraat in Hummelo staat er nog eentje en ook in het 
Openluchtmuseum in Arnhem staat een mooi voorbeeld.

Waarom is de Timmerschuur niet meegerestaureerd?

In de gesprekken met betrokkenen blijkt dat cultuurhistorische 
waarde van dit gebouw vooral zit in het feit dat het onderdeel 
uitmaakte van het totale complex. Er bleken bij nadere inspectie bij-
zondere elementen in een gebint van dit gebouw, maar dat bleek pas 
achteraf. Te laat om nog mee te kunnen nemen in de restauratie van 
het complex. Uiteindelijk is toen de afweging gemaakt: laat dan maar 
staan. We gaan het niet slopen want je weet maar nooit. Dr. Van Gro-
ningen vult aan: ’Op een kadastrale hulpkaart van 1843 blijken zowel 
de Houtloods als de Melkerij al te bestaan. Op die hulpkaart is ook te 
zien dat er een gebouwtje en twee aanbouwsels zijn langs de muur 
die het complex omzoomt. Die muur is trouwens gebouwd op de 
oever van de beek. De loop van de beek is verlegd en de bedding van 
de beek is gedempt. In de loop van ruim anderhalve eeuw verzakte 
vervolgens de muur. Maar na de restauratie staat die muur er weer 
perfect bij.’ 

En was de Houtloods echt een Houtloods?

De architecten kijken elkaar eens aan en zeggen: ’Wij denken wel 
eens dat het nu gerestaureerde Rijksmonument oorspronkelijk mis-
schien een soort wagenschuur kan zijn geweest en dat het misschien 
werd gebruikt voor houtbewerking of opslag van hout. Maar zeker 
weten doen we het niet. Het is bijvoorbeeld bijzonder dat er een 
kelderruimte in het gebouw is, maar gezien de constructie denken 
wij dat die vooral dienst deed als een laadperron. Je kan het gebouw 

De Houtloods in Hummelo kan er 
minstens weer een eeuw tegen!

Eerst iets over de achtergrond

Menigeen vraagt zich af wat de functie van 
het gebouw aan de Spalderkampseweg is 
geweest. Om die vraag te kunnen beantwoor-
den moeten we eerst zo’n 180 jaar terug in 

de tijd. Bij Hummelo wordt in die tijd een 
splinternieuw kasteel gebouwd in Italiaanse 
stijl. Het nieuwe Enghuizen wordt op 22 
september 1843 na een bouwtijd van zeven 
jaar feestelijk in gebruik genomen door het 

echtpaar Van Heeckeren-Williams Hope. Het 
hele dorp feest mee!
H.J.C.J. baron van Heeckeren van Enghuizen 
heeft als beroepsmilitair op dat moment 
een indrukwekkende carrière achter de rug. 
In 1806 is hij als jonge officier net in dienst 
bij het Pruisische leger en hij maakt in 1806 
de Slag bij Jena mee. Dat zal hem rauw op 
het dak zijn gevallen, want bij Jena wordt 
de Pruisen een vreselijke nederlaag bezorgd 
door Napoleon. Van Heeckeren keert na dit 
militaire pak slaag terug naar Nederland en 
zet zijn militaire carrière hier voort onder 
Koning Lodewijk Napoleon, die dan in Ne-
derland de Franse scepter zwaait. 
In 1810 krijgen de broers Napoleon grote 
ruzie met elkaar: broer Lodewijk wordt ge-

De bouw van de Houtloods aan de Spalderkampseweg in Hummelo vond naar 
alle waarschijnlijkheid rond 1840 plaats. De laatste jaren leek het lot van dit 
Rijksmonument bezegeld: het dak was voor een deel ingestort. Nog een paar 
jaar en dan zou het gebouw niet meer te redden zijn. Maar toch bleek een 
oplossing nabij. Op bezoek bij de bouwers, de architecten, eigenaar Graaf van 
Rechteren Limpurg en dr. Catherina van Groningen, voor haar pensionering 
werkzaam voor de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed in Amersfoort. Met 
aandacht voor de vraag: wat is eigenlijk de naam van het gebouw: Houtloods, 
de Grote Schure, de Timmerschuur, Wagenloods of de Holtloze?
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dwongen om op te stappen en grote broer Napoleon Bonaparte lijft 
Nederland in. Nederland is vanaf 1810 onderdeel van Frankrijk. En 
baron van Heeckeren van Enghuizen treedt in dienst van het Franse 
leger. Hij is er bij als Napoleon in 1812 de Russen de les wil lezen 
en daar uiteindelijk niet in slaagt. Wonder boven wonder keert Van 
Heeckeren levend en wel terug van de talrijke Europese slagvelden.

Follow the money

Na de militaire ellende in Franse dienst huwt baron van Heeckeren 
van Enghuizen in 1816 met de in Amsterdam geboren Elizabeth Wil-
liams Hope. De moeder van Elizabeth is een nicht van de schatrijke 
broers Hope, die in Amsterdam een uiterst florerende Handelsbank 
drijven. De vader van Elizabeth is John Williams, een Brit die op het 
kantoor van Hope & Co in Amsterdam werkt. De zeer vermogende, 
kinderloze Henry Hope behandelt hem als zijn zoon. En John wijzigt 
op zijn beurt zijn eigen naam in Williams Hope. Na het overlijden van 
Henry Hope belandt een deel van zijn gigantische vermogen via haar 
ouders bij Elizabeth Williams Hope. En door zijn huwelijk met Eliza-
beth is baron van Heeckeren een zeer vermogend man geworden. Het 
geld speelt geen grote rol in het huishoudboekje.

En dan nu naar de Houtloods

Er staat in 1843 een gloednieuw modern kasteel in Hummelo. Ont-
worpen door de Arnhemse architect Jacob Coers. Het park is ingericht 
door een beroemdheid in die tijd: Isaek Hendrik van Lunteren. En het 
echtpaar heeft ambities. Er wordt op het landgoed Enghuizen grond 
geschikt gemaakt voor de landbouw en de bedoeling is om op die 
gronden pachtboerderijen te realiseren. Kortom, bij de bouw van het 
nieuwe kasteel en het nastreven van de ambities zijn er in tegen-
woordige taal gesproken facilities nodig. Rond 1840 is er al het idee 
dat er voor de toekomst iets geregeld moet worden als het om bouw 
en onderhoud gaat. Mijn gesprekspartners over dit onderwerp zijn in 
eerste instantie twee jonge en enthousiaste architecten van WARC uit 
Steenderen, Ward van der Reijden en Marc de Gelder. En anderhalve 
week later bij een kop thee bij de Oranjerie van Enghuizen spreek ik 
met Graaf van Rechteren Limpurg en dr. Catharina van Groningen. 
Eerst maar eens naar Marc: ‘Je moet het zo zien. Het complex aan de 
Spalderkampseweg is in die tijd gerealiseerd als wat we in deze tijd 
tegenkomen als een gemeentewerf. En het is gebouwd met de typi-
sche stijl die in die tijd op het Landgoed Enghuizen werd toegepast. 
De gebouwen stralen aan de voorkant grandeur uit. Aan de achter-
kant is het daarentegen meest sober.’ Graaf van Rechteren Limpurg 
en dr. van Groningen beamen deze kijk van de WARC-architecten. ’Een 
aantal gebouwen op het landgoed Enghuizen is ontworpen in een 
stramien van 40 meter lang en 12 meter diep. Wij denken dat er door 
het driemanschap, bestaand uit baron van Heeckeren van Enghuizen, 
architect Coers en landschapsarchitect Van Lunteren zeer nauw is 
samengewerkt. Als het ware ’in einem Guss’ is tot in detail nagedacht 
over een grootse vormgeving van landschap en bouw in Hummelo. 
Van Heeckeren verzocht bijvoorbeeld Coers om naar Parijs te gaan 
om daar inspiratie op te doen. Van Heeckeren van Enghuizen kende 
de stad zelf goed en had meer van de wereld gezien.’

En het Kraanvogelhuis of beter: de Timmerschuur?

De architecten schieten in de lach: ’Die kraanvogel is een nepper 
hoor. Er heeft op dat punt een hele tijd een politiehondentrainings-
groep gezeten. Hoe het precies zit, weten wij niet zeker.’ Graaf van 
Rechteren Limpurg weet het antwoord precies. ’Er zijn ganzen en 
kraanvogels. En net als ganzen schijnen kraanvogels zeer waakzaam 

te zijn. In de schuur waar nu die kraanvogel op staat afgebeeld, zat 
eerder de afdeling ’de Kraanvogel’ van de Nederlandse Bond voor de 
Diensthond. Die Bond houdt zich bezig met de training van onder an-
dere politiehonden. Deze afdeling zat eerst in het rentmeestershuis, 
dat daar vlakbij staat. Maar toen die locatie te klein bleek, verkasten 
ze naar de Timmerschuur. De replica van de kraanvogel is in beton 
uitgevoerd en het is een aandenken aan die periode. En het bord Vos-
senplaats? Dat blijkt ook een nepper. De gevel is een keer gebruikt bij 
een openluchtspel en het bord is toen als gimmick blijven hangen. In 
het gesprek met Graaf van Rechteren Limpurg en dr. Van Groningen 
blijkt de juiste naam voor dit gebouw toch echt ’de Timmerschuur’ 
te zijn. Maar ja, de naam is ietwat misleidend want oorspronkelijk 
was dit gebouw… een hooiberg! En het behoorde tot het rentmees-
tershuis. Je ziet deze types in de oorspronkelijke vorm niet veel meer 
maar in de Broekstraat in Hummelo staat er nog eentje en ook in het 
Openluchtmuseum in Arnhem staat een mooi voorbeeld.

Waarom is de Timmerschuur niet meegerestaureerd?

In de gesprekken met betrokkenen blijkt dat cultuurhistorische 
waarde van dit gebouw vooral zit in het feit dat het onderdeel 
uitmaakte van het totale complex. Er bleken bij nadere inspectie bij-
zondere elementen in een gebint van dit gebouw, maar dat bleek pas 
achteraf. Te laat om nog mee te kunnen nemen in de restauratie van 
het complex. Uiteindelijk is toen de afweging gemaakt: laat dan maar 
staan. We gaan het niet slopen want je weet maar nooit. Dr. Van Gro-
ningen vult aan: ’Op een kadastrale hulpkaart van 1843 blijken zowel 
de Houtloods als de Melkerij al te bestaan. Op die hulpkaart is ook te 
zien dat er een gebouwtje en twee aanbouwsels zijn langs de muur 
die het complex omzoomt. Die muur is trouwens gebouwd op de 
oever van de beek. De loop van de beek is verlegd en de bedding van 
de beek is gedempt. In de loop van ruim anderhalve eeuw verzakte 
vervolgens de muur. Maar na de restauratie staat die muur er weer 
perfect bij.’ 

En was de Houtloods echt een Houtloods?

De architecten kijken elkaar eens aan en zeggen: ’Wij denken wel 
eens dat het nu gerestaureerde Rijksmonument oorspronkelijk mis-
schien een soort wagenschuur kan zijn geweest en dat het misschien 
werd gebruikt voor houtbewerking of opslag van hout. Maar zeker 
weten doen we het niet. Het is bijvoorbeeld bijzonder dat er een 
kelderruimte in het gebouw is, maar gezien de constructie denken 
wij dat die vooral dienst deed als een laadperron. Je kan het gebouw 

De Houtloods in Hummelo kan er 
minstens weer een eeuw tegen!

Eerst iets over de achtergrond

Menigeen vraagt zich af wat de functie van 
het gebouw aan de Spalderkampseweg is 
geweest. Om die vraag te kunnen beantwoor-
den moeten we eerst zo’n 180 jaar terug in 

de tijd. Bij Hummelo wordt in die tijd een 
splinternieuw kasteel gebouwd in Italiaanse 
stijl. Het nieuwe Enghuizen wordt op 22 
september 1843 na een bouwtijd van zeven 
jaar feestelijk in gebruik genomen door het 

echtpaar Van Heeckeren-Williams Hope. Het 
hele dorp feest mee!
H.J.C.J. baron van Heeckeren van Enghuizen 
heeft als beroepsmilitair op dat moment 
een indrukwekkende carrière achter de rug. 
In 1806 is hij als jonge officier net in dienst 
bij het Pruisische leger en hij maakt in 1806 
de Slag bij Jena mee. Dat zal hem rauw op 
het dak zijn gevallen, want bij Jena wordt 
de Pruisen een vreselijke nederlaag bezorgd 
door Napoleon. Van Heeckeren keert na dit 
militaire pak slaag terug naar Nederland en 
zet zijn militaire carrière hier voort onder 
Koning Lodewijk Napoleon, die dan in Ne-
derland de Franse scepter zwaait. 
In 1810 krijgen de broers Napoleon grote 
ruzie met elkaar: broer Lodewijk wordt ge-

De bouw van de Houtloods aan de Spalderkampseweg in Hummelo vond naar 
alle waarschijnlijkheid rond 1840 plaats. De laatste jaren leek het lot van dit 
Rijksmonument bezegeld: het dak was voor een deel ingestort. Nog een paar 
jaar en dan zou het gebouw niet meer te redden zijn. Maar toch bleek een 
oplossing nabij. Op bezoek bij de bouwers, de architecten, eigenaar Graaf van 
Rechteren Limpurg en dr. Catherina van Groningen, voor haar pensionering 
werkzaam voor de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed in Amersfoort. Met 
aandacht voor de vraag: wat is eigenlijk de naam van het gebouw: Houtloods, 
de Grote Schure, de Timmerschuur, Wagenloods of de Holtloze?
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a d v e r t o r i a l

Frits Bloemen startte in 1985 zijn 
eigen autoschadeherstelbedrijf op 
industrieterrein Verheulsweide in 
Doetinchem. Inmiddels is het bedrijf 
een begrip in de regio. ‘Van begin 
af aan heeft mijn vader zich alleen 
beziggehouden met autoschade en 
ruitschade van personenauto’s en 

kleine bedrijfswagens. Daarmee heeft hij zich al snel kunnen specialise-
ren ’, vertelt dochter Esther die samen met collega Evert-Jan de leiding 
heeft over het bedrijf. ‘Als er hier een auto met schade binnenkomt, werkt 
ons team van zes medewerkers er samen aan om de schade te herstellen. 
Daarbij heeft iedere medewerker zijn eigen specialisme. Van demontage, 
uitdeuken en voorbewerken tot spuiten, montage en reinigen. Zo rouleert 
de auto langs alle medewerkers. Ondertussen bieden we de klant gratis 
vervangend vervoer aan en houden we hem op de hoogte van de herstel-
werkzaamheden waarbij we altijd zoeken naar duurzame oplossingen en 
we geen vervuilende bestanddelen gebruiken.’
Voor grote of kleine reparaties

Bij Autoschadeherstelbedrijf Frits Bloemen kan iedereen terecht, bena-
drukt Esther. ‘Het maakt niet uit waar je verzekerd bent, we kunnen je 
altijd helpen. Als je je schade telefonisch meldt bij je verzekeraar en je 

Hulp bij het invullen van het schadeformulier, gratis 
vervangend vervoer en natuurlijk een perfecte reparatie 
van de schade. Autoschadeherstelbedrijf Frits Bloemen is al 
jaren een vertrouwd adres voor ruit- en autoschade.

woont hier in de regio, dan wordt je 
vaak naar ons doorgestuurd. Verze-
keraars beoordelen periodiek ons 
complete werkproces en sturen 
aan de hand daarvan hun klanten 
naar ons door. Wij zorgen vervol-
gens voor de juiste berekening van 
de schade en helpen je eventueel 
bij het invullen van het schadefor-
mulier. Het maakt niet uit of het 
een paar krasjes zijn, een ster in de 
voorruit of een grote autoschade, 
wij repareren het voor je alsof er 
niets gebeurd is. Klanten gaan hier 
altijd blij weg met een auto die nog 
mooier is dan die al was’, zegt Es-
ther tevreden. 

Altijd bereikbaar
Wist u dat onze servicelijn 24 uur 
per dag bereikbaar is? Zo kunnen 
we u altijd snel van dienst zijn.

Autoschadeherstelbedrijf 
Frits Bloemen 
Fabriekstraat 20B
7005 AR Doetinchem 
T: 0314 – 34 06 37
E: info@fritsbloemen.nl
I: www.fritsbloemen.nl

‘Iedereen kan bij ons terecht’
Autoschadeherstelbedrijf
Frits Bloemen 

Uitdeuken zonder spuiten
Wist u dat wij ook kunnen uit-
deuken zonder spuiten? Dat is een 
stuk voordeliger. Informeer naar de 
mogelijkheden.
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aan de ene kant inrijden met paard en wagen en er aan de andere 
kant weer uitrijden. Wat ons ook heeft beziggehouden, is de vraag 
naar de functionaliteit van de enorme zolder die in de houtloods/
wagenschuur zit. Je kijkt je ogen uit en je denkt: wat moesten onze 
voorouders met zo’n grote zolder?’ 
Graaf van Rechteren Limpurg en dr. Catharina van Groningen hebben 
ook een idee over de oorspronkelijke functie van het gebouw. ’Je 
ziet dat je dwars door het gebouw kunt rijden met paard en wagen. 
Er zit een luik in de gevel dat gebruikt kon worden voor de opslag 
van hooi en stro voor bijvoorbeeld de werkpaarden. Want er was in 
de Houtloods ook plaats voor het onderbrengen van paarden. De 
omzomende buitenmuur diende voor beveiliging van het terrein 
maar was ook prima voor het kweken van lei-fruit. Het gebouw was 
duidelijk multifunctioneel voor alle mogelijke facilitaire activiteiten 
ten behoeve van het Landgoed Enghuizen. Het was het centrum voor 
bouw, opslag en onderhoud.’

Hoe kwam de restauratie uiteindelijk op gang?

De architecten van WARC wijzen op een langere voorgeschiedenis. 
Ward: ’Op enig moment is een begin gemaakt met een stuk van het 
dak. Maar het initiatief strandde door verschillende oorzaken. Er is 
toen een nieuw initiatief geweest van een aantal mensen uit Humme-
lo om het gebouw tot museum te restaureren. Op dat moment zijn 
wij er als architectenbureau bij betrokken geraakt. Bij dit initiatief 
werd ervan uitgegaan dat als dat plan zou doorgaan, er met een 
combinatie van de aannemersbedrijven uit Hummelo zou worden ge-
werkt: De Vries en Jolink. Het plan om het gebouw te restaureren tot 
een museum is uiteindelijk niet doorgegaan. Het Landgoed Enghui-
zen werd vervolgens zelf opdrachtgever en de bouw kon beginnen.’
       

Dus de handen uit de mouwen en rap een beetje

‘Ja, dat was een mooi moment’, beaamt Robert Kemink van aan-
nemersbedrijf De Vries. ’Maar het was enorm aanpoten om het werk 
binnen de tijd te realiseren. Het project werd voor een deel gesub-
sidieerd en zoals altijd bij subsidies: er hangt een heel woud aan 
voorschriften en tijdslimieten aan vast. Daarom moesten wij als aan-
nemers in duo een deel van het werk uitbesteden. Dat kon gewoon 
niet anders, maar onze vakmensen hadden het natuurlijk veel liever 
zelf willen doen. De gebinten en de pengatverbindingen zelf maken. 
Nu moest het noodgedwongen door de tijd worden uitbesteed aan 
Assinkhout Neede (inderdaad: familie van voormalig huisarts Erik 
Assink in Laag-Keppel). Assinkhout heeft er trouwens een prachtige 
constructie van gemaakt, dus alleen maar een compliment voor 
onze Needse vakbroeders.’ Robert Kemink: ’Voor mij was het leukste 
van het werk dat wij samen met de mensen van Jolink aan de slag 
gingen.’ Garrit Jan Jolink vult aan: ’Onze bedrijven hebben in een ver 
verleden wel eens vaker samengewerkt maar dat was ver voor mijn 
tijd. Ook voor ons was de samenwerking nieuw en het is heel goed 
gegaan. We hadden geen verdeling vooraf. Samen met de bouwbege-
leiding door de architecten, de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, 
de mensen van het Landgoed Enghuizen (Graaf van Rechteren Lim-
purg samen met zijn rentmeester) en de gemeente, werd alles in het 
werk tijdens de bouwvergaderingen in goed overleg afgestemd. We 
zijn er altijd goed en op een positieve manier uitgekomen.’ Robert: 
’Er zijn meerdere bedrijven actief geweest. En die leverden ieder voor 
zich een prima prestatie. Takkenkamp deed het voegwerk subliem, 
Koenders het schilderwerk en Sloot-Sessink deed het installatiewerk. 
Graaf van Rechteren Limpurg vult aan: ’Het smidswerk voor onder 
andere het herstel van het toegangshek in de muur werd uitgevoerd 

door smederij Bosman in Winterwijk en dat hebben ze heel goed 
gedaan.’ Robert Kemink: ’Het ging allemaal op zijn Achterhoeks in de 
positieve zin: met veel plezier nauw samenwerken en met de inzet 
van degelijk vakmanschap.’

Is alles precies in de oude staat teruggebracht?

De architecten van WARC: ’Heel veel wel maar niet alles. In de 
architectuur is het zo dat bij een restauratie de sporen van de tijd 
nog wel te zien moeten zijn. Het gaat echter ook om duurzaamheid 
en een gebouw moet na een grondige restauratie er natuurlijk weer 
lang tegen kunnen. Kijk, de mortel die is gebruikt door de metselaars 
is van de oude samenstelling dus kalkmortel zoals in 1840 ook werd 
gebruikt. Maar er zijn wel dakgoten aangebracht. En de kap is nu 
beschoten om de duurzaamheid te bevorderen en om in de toekomst 
meer functionaliteit te kunnen bieden. 
In de bouwvergaderingen hebben we het er over gehad dat het jam-
mer is dat zoveel archiefmateriaal uit de 19e eeuw verloren is gegaan, 
onder andere bij de brand in het kasteel nadat de Tweede Wereld-
oorlog was afgelopen. Je kunt dan een aantal elementen die bij de 
restauratie spelen niet meer helemaal zuiver terughalen.’ 
Dr. van Groningen relativeert: ’Ook al hadden we meer archief-
materiaal gehad, dan vraag ik mij af of we daarmee meer aan de 
weet zouden zijn gekomen over de functies van het totale complex 
en de specifieke functies van de Houtloods in dat totaal. Ik denk dat 
de Houtloods een multifunctioneel gebouw is geweest en dat het 
complex ten dienste stond voor het Landgoed Enghuizen.’

Robert Kemink en Garrit Jan Jolink

Ward van der Reijden en Marc de Gelder
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Openluchtspel Hummelo

L��N�k�i� wa� u�

Voorverkoopdressen (vanaf begin juli):
Hummelo: Spar, Huys 1810
Toldijk:   Welkoop ook online op: www.openluchtspel-hummelo.nl

teunissendrempt@gmail.com  -  Mob. 06 22149011

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

Ook op donderdagavond geopend!
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En de reacties?

Garrit Jan Jolink: ’We hebben heel veel 
positieve reacties gehad toen we aan het 
bouwen waren. Van bezoekers en passanten. 
Robert Kemink beaamt dat. ’Dat is ons ook 
opgevallen. En natuurlijk hebben we ook 
de keerzijde wel eens meegekregen. Niet 
iedereen vindt restauraties noodzakelijk . 
Maar het kan meespelen dat de Houtloods 
een beeldbepalend gebouw is in Hummelo 
en dat velen blij zijn dat het gebouw er weer 
goed bij staat.’ Ook WARC kreeg compli-
menten. Marc: ’Als onze vakgenoten zeggen 
dat de restauratie zorgvuldig is uitgevoerd, 
dan geldt dat als een compliment.’ Voor de 
bouwers, de architecten en alle andere be-
trokkenen was het een mooi moment dat zij 

allemaal door Graaf van Rechteren Limpurg 
werden uitgenodigd om in de gerestaureerde 
Houtloods de oplevering samen te vieren. 
In september 2018 was dat zover. Het vuur 
onder de barbecue werd opgestookt. En 
iedereen die op dat moment in de Houtloods 
aanwezig was, was vol lof over het project, 
de restauratie en de gepaste afsluiting.
 

Tot slot

De Houtloods staat bij het ter perse gaan 
van deze aflevering te huur. En nog iets 
moois: het Openluchtspel Hummelo mag 
zoals de afgelopen jaren ook in 2019 weer 
gebruik maken van het complex aan de 
Spalderkampseweg. Het stuk dat bij hen in 
de steigers staat is getiteld: ’Niks is wat ut lik’ 

en de voorstellingen zijn op 16, 17, 21, 23 en 
24 augustus. Kom kijken naar het spel in een 
prachtige Hummelse ambiance. Ruim ander-
halve eeuw historie kijkt met u mee!

Bronnen:

- gesprekken met de bouwers;
-  gesprek met de architecten van WARC in 

Steenderen;
-  gesprek met A.R.E.L. Graaf van Rechteren 

Limpurg en kunsthistorica dr. Catharina van 
Groningen;

-  scriptie Marije S. ten Zijthoff: Oorlog en 
Vrede in Hummelo (1999/2000 en proef-
druk heruitgave 2019).

De Hessencombinatie juni 2019   33



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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7 vrijwilligers over...
hun favoriete boek
De zomervakantie staat voor de deur. En dat betekent voor velen lekker lezen in de zon in de 
tuin, het balkon of op het strand. Wij vroegen zeven leesgrage vrijwilligers die meewerken aan De 
Hessencombinatie naar hun favoriete boek. Lees hier wat ze u aanbevelen.

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

Henk ten Zijthoff 

Philip Kerr - Berlijnse trilogie

‘Op mijn tafel liggen boeken die ik allemaal nog moet lezen. Soms voel ik me bij 
de aanblik daarvan als een hond die zijn bot verstopt omdat ‘t te lekker is om er 
meteen op te knagen. Net als die hond moet ik iets hebben om me op te verheu-
gen. Een mooie dag in de zon en dan niet wegdutten bij ’t lezen. Mijn tip is speciaal 
voor de liefhebbers van puike thrillers. KERR! Kerrs’ oeuvre wordt niet gerekend 
tot het genre van literaire thrillers, maar ze zijn subliem gecomponeerd en akelig 
nauwkeurig en historisch verantwoord gedocumenteerd. Berlijnse trilogie is het 
begin van een hele reeks die gewijd is aan de Berlijnse politieman Bernie Gunther in de jaren 30 en 40 tot 
in de jaren 60. Gunther is een uitstekend rechercheur en politieman in hart en nieren. Maar ja, zijn werk 
ondervindt natuurlijk de gevolgen van de sluipende nazificering. Gunther is geen nazi maar vanwege zijn 
kwaliteiten slagen figuren tot in de hoogste top van het Foute Duitsland om hem regelmatig voor hun kar 
te spannen. En zie je er dan maar uit te redden en er mee weg te komen. Gunther is een cynicus pur sang, 
heeft een geweldig gevoel voor humor. Kerrs grote voorbeeld was de hard-boiled traditie in de geest van 
Raymond Chandler met als hoofdpersoon private-eye Marlowe. Wie daar goede herinneringen aan heeft 
en Kerr nog niet kent, sla je slag. Met de hele reeks na de Berlijnse trilogie nog minstens een jaar subliem 
leesplezier van de allerbovenste plank.‘ 

Jeroen te Lindert 

Bart de Loo - Napoleon, de schaduw van de revolutie

‘Ik ben een fervent lezer. Dat is natuurlijk ook wel handig als notaris, al moet ik 
bekennen dat ik in mijn leven misschien maar een stuk of tien romans gelezen 
heb. Altijd overheerst toch het idee dat ik van een boek iets zou moeten opsteken, 
er ietsje wijzer uit zou moeten komen. Wat overigens niet wil zeggen dat je van een 
roman niets zou kunnen leren; ik begreep dat tallozen veel opgestoken hebben 
van een boek als Fifty Shades. Maar goed, romans lees ik dus (vrijwel) niet. Alle 
(niet-juridische) boeken die bij mij voorbij komen, zijn non-fictie boeken, vrijwel 
zonder uitzondering geschiedenisboeken waarin met name de Tweede Wereldoorlog oververtegenwoordigd 
is. Toch heb ik voor deze rubriek gekozen voor een boek over zo’n anderhalve eeuw daarvoor: Napoleon, De 
schaduw van de revolutie. Een boek uit 2014 van Bart de Loo.
Het boek vertelt het levensverhaal van Napoleon Bonaparte, wat niets bijzonders is zou u zeggen en dat is 
op zich juist. Er zijn al talloze boeken verschenen over het leven van de meest succesvolle Franse immigrant 
ooit, maar dit boek is toch anders. In de aanloop vertelt Bart de Loo uitgebreid over de situatie in Frank-
rijk van tijdens en net na de Franse Revolutie en over de opkomst van Napoleon. Vervolgens beschrijft hij 
de periode waarin Napoleon de machtigste man ter wereld is; zijn haastige uitstapje door Nederland, en 
enerzijds alle ontberingen van de manschappen onder zijn bevel, met name in hun veldtocht naar Rusland 
(en terug!), en anderzijds zijn private eigenaardigheden en de bijna kneuterige briefjes die hij ondertussen 
schreef aan zijn geliefde. En natuurlijk zijn uiteindelijke ondergang, eindigend op Sint Helena.
Napoleon was een figuur met twee gezichten. Hij laat een flinke nalatenschap na in de vorm van ons Burger-
lijk Wetboek, de Burgerlijke Stand en het kadaster. Anderzijds is hij ook verantwoordelijk voor een oneindige 
hoeveelheid leed in de vorm van miljoenen slachtoffers op de slagvelden, vanwege zijn onstilbare honger 
naar gebiedsuitbreiding. Hoe dan ook, het was een onvoorstelbaar vol en avontuurlijk leven. Het leven 
van een tiran volgens de één en dat van een grootheid volgens de ander. In dit boek gaat het niet om een 
eenvoudige opsomming van feiten en jaartallen: het is een vertelling van iemand die er elke dag bij geweest 
lijkt te zijn. Kortom, niet in de laatste plaats vanwege het uitzonderlijke verteltalent van de schrijver, naar 
mijn mening een geweldig boek.’
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Anke Goossens 

Laurent Binet - De zevende functie van taal

‘Wat betreft boeken, houd ik me niet per se vast aan een specifiek genre. Ik lees 
écht van alles. Als ik echter de boekhandel uit loop, heb ik vaak boeken op zak ge-
relateerd aan oorlog, geschiedenis of boeken met een kern van waarheid. Ook lees 
ik wel graag literaire thrillers, waarbij de een meer literatuur bevat dan de ander. 
Een goed voorbeeld van een thriller met literatuur vind ik De zevende functie van 
taal van Laurent Binet. Tevens ook een goed voorbeeld van een thriller met veel 
historische details. Binet, een Franse schrijver die bekend is geworden met ‘HhhH’ 
(Himmlers hersens heten Heydrich), vind ik enorm goed in het opbouwen van zijn verhaal. In De zevende 
functie van taal verweeft hij fictie en waarheid op zo’n manier dat je moet blijven lezen om te snappen wat 
er verteld wordt. Je wordt meegezogen in het oplossen van een misdaad, maar tegelijkertijd ook meegezo-

gen in de intellectuele geschiedenis van Parijs in de jaren 80. Binet gebruikt veel taal, historische details en filosofie, maar 
speelt ook enorm met het decor waarin het verhaal zich afspeelt. De hoeveelheid informatie blijft echter wel gestructu-
reerd omdat er niet te veel verhaallijnen zijn. Wat mij betreft is het boek echt een aanrader. Al is het maar omdat Binet 
taal als een krachtig, maar vooral mooi, voorwerp in zet om het verhaal fantastisch te onderbouwen en te versterken.’

Leo Tholhuijsen 

Sjolem Aleichem - Tevje de melkboer 

Rabbois machasjovois be - lev iesj - er zijn vele gedachten in ’s mensen hart - zo 
staat toch geschreven bij ons in de heilige Tora? U hoef  ik die passage niet uit te 
leggen, reb Sjolem Aleichem, maar in onze volkstaal, dat wil zeggen in gewoon 
Jiddisj betekent dit gezegde; het beste paard heeft wel eens een zweep nodig, de 
slimste mens goede raad. 
‘Dit zijn de eerste twee zinnen van de derde monoloog van Tevje de melkboer. 
Tevje spreekt tegen de schrijver van het boek Sjolem Aleichem. Tevje heeft het 
over een fout die hij heeft gemaakt. ‘Als God de mens wil straffen, ontneemt hij hem zijn verstand. Hoeveel 
maal heb ik niet tegen mezelf  gezegd: denk na, Tevje, jij ezelskop, je bent toch geen dwaas, hoe kon je je 
laten beetnemen en op zo’n stomme manier.’
Tevje de melkboer is het boek van schrijver Sjolem Aleichem, pseudoniem van Sjolem Rabinovitsj (1859-
1916), een Jiddische schrijver. In zeven monologen vertelt Tevje, een hardwerkende handelaar en vader 
van zeven huwbare dochters, over zijn wederwaardigheden. De monologen, de eerste dateert van 1895, 
staan aan de basis van de musical Anatevka, die in Nederland eind jaren 60 van de vorige eeuw werd 
opgevoerd, en van de film Fiddler on the roof. Het allerbekendste citaat uit de musical en film was Als ik 
toch eens rijk was/If  I was I rich man.
Thuis hadden we vroeger een lp van de Nederlandse Anatavka, met Lex Goudsmid als Tevje. Later zag ik 
de film en in 2017 zagen we in het Nieuwe Delamar in Amsterdam de uitvoering met Thomas Acda als 
Tevje. Alle drie erg de moeite van het beluisteren en bekijken waard. Maar ze halen het niet bij het oor-
spronkelijke werk, bij het boek Tevje de melkboer. De eenvoudige melkboer uit het Oost-Europese stadje 
Anatevka weet nu al een eeuw lang lezers in te palmen door zijn humor en onverbeterlijke optimisme. 
Hij had graag goede partners voor zijn dochters gezien, maar de ene na de andere loopt weg met een 
bruidegom die bij lange na niet voldoet aan wat de vader zich gewenst had. Tevje huilt en lacht, hij is 
realistisch, materialistisch en idealistisch tegelijk, wijs en zeer beperkt, vol melancholie en milde zelfspot. 
Bij alle incidentele opportunisme ontbreekt het hem noch aan trots, noch aan karakter, noch aan dee-
moed. Hij heeft de moed onder de galg te staan en te knipogen tegen de zon. Tevje de melkboer, staat 
in de omslag van het boek, geldt als de parel aan de kroon van de Jiddische vertelkunst. Ik had het al 
eerder gelezen, en doe het nu begin mei in Midden-Frankrijk, nog een keer. Het was een hard leven daar 
in Anatevka en het loopt uiteindelijk slecht af met het de Joodse bevolking van het dorpje. Maar dat laat 
onverlet dat ik weer heimwee krijg naar die plek in het toenmalige Rusland, waar ik alleen maar via Tevje 
de melkboer ben geweest.’ 

Gijs Jolink 

Voor elck wat wils…

‘Graag zou ik u een keuze willen laten maken. Houdt u van oorlogsboeken en/of 
heet u Karl Lusink? Het mooiste oorlogsboek dat ik ooit gelezen heb is Contra de 
Swastika van Charles L.J.F. Douw van der Krap, nota bene de opa van kameraad 
Steven uit Hummelo. Dit boek is een waargebeurde beschrijving van wat hij zelf 
heeft meegemaakt, wat een ijzervreter met de juiste principes! Dit boek zou ver-
filmd moeten worden. 
Houdt u van humor en vooral Achterhoekse humor? Dan raad ik het boek The 
Wild East van Robin Steentjes aan. Een boek over sprekken, omschreven in een roadtrip door d’n Achter-
hoek. Het is licht en heel geestig. 
Houdt u van tuinieren of wilt u wat leren over zelfvoorzienendheid? Dan is Duurzaam en Zelfvoorzie-
nend, het groene handboek voor de 21e eeuw van Dick & James Strawbridge een aanrader. Een praktische 
handgids met superveel goeie tips. 
Houdt u van wetenschap en verhalen over de wereld en hoe die beter te maken? Dan is Waarom de wereld 
niet naar de knoppen gaat van Maarten Boundry voor u een geweldig vakantieboek. Wetenschappelijk 
bewezen dat het steeds beter in plaats van slechter met de wereld gaat, mooi! 
Of wilt u tenslotte op feestjes iedereen omverblazen met kennis die er echt toe doet? Nee? Lees dan vooral 
niet het boek Een kleine geschiedenis van bijna alles van Bill Bryson. Deze laatste is mijn all time favourite, 
een geweldig boek. Het boek van onze voorzitter Mart de Kruif Zandhappen zou ik nog bijna vergeten 
verdomme. Nou, fijne vakantie!’

Esther de Kruif 

Elle Eggels - Het Huis van de zeven zusters

Mart de Kruif liet de aanbeveling van een boek over aan zijn echtgenote Esther die 
eveneens veel leest. 
‘Voor het geven van een leestip voor de aanstaande zomervakantie, of voor ieder 
ander vrij momentje, heb ik teruggegrepen naar een wat ouder boek. Het ligt vaak 
voor de hand een bekend of recent boek te tippen, een boek uit de top 10 of een 
boek aangeraden door DWDD. Jammer is dat andere, ook heel fijne boeken, hier-
door blijven liggen. Zo heb ik vorige week nog een boek gelezen dat lovende kri-
tieken kreeg, heel veel aandacht, maar het ligt nu bij de stapel oud papier. Ik wil het niet eens aan een 
ander geven. Maar goed, smaken verschillen uiteraard. Dat zal ook voor onderstaand boek gelden, maar ik 
vond het erg gezellig en denk er nog regelmatig aan terug. Het boek van Elle Eggels is vooral geschikt voor 

vrouwen geloof ik, hoewel maar de vraag is of je dit zo mag zeggen in 2019. Het boek Het huis van de zeven zusters is in 
heel veel landen uitgegeven. Erg succesvol destijds. Mogelijk dus dat u het al gelezen heeft. Zo niet, een prachtkans om dit 
alsnog te doen komende zomer. Het verhaal speelt zich af in Swalmen, Limburg. Zoals de titel al verklapt, gaat het over 
zeven zussen uit een bakkersgezin met Martha, de oudste, aan het roer sinds de moeder gestorven is. Martha voelt zich 
verantwoordelijk voor het wel en wee van haar zussen. De jaren waarin dit alles zich afspeelt worden zo smeuïg verteld, 
dat je het zo voor je ziet. Een roman om zalig bij weg te dromen. Maar pas op: u zult watertandend naar vlaaien gaan ver-
langen... Ik raad daarom het volgende aan: ga op vakantie naar Limburg, koop eerst een verse vlaai, begin dan te lezen.’

Maaike Harkink 

Edward St Aubyn - The Patrick Melrose Novels

‘Al ruim twee jaar zit ik bij een leesclub en dat is, behalve heel gezellig, ook nog eens 
blikverruimend en leerzaam. Omdat de boeken die je leest niet altijd je eigen keus 
zijn, stap je even uit je persoonlijke ‘bubbel’ om kennis te maken met schrijvers 
en onderwerpen die je misschien zelf niet had gekozen, of waar je nog nooit van 
had gehoord. Daarbij heb je een stok achter de deur om lekker aan het lezen te 
blijven. Als ik een boek met de leesclub uit heb, lees ik daarna vaak, als een soort 
cadeautje, een boek van mijn eigen keus. Vorige zomer was dat cadeau ‘The Patrick 
Melrose Novels’ van Edward St Aubyn. Een dikzak van een boek, vijf romans in één, met bijna 900 bladzijden. 
Heerlijk om mee te slepen naar je hangmat of strandbedje om er helemaal in te verdwijnen. Sterfgevallen, 
kindermisbruik, verslaving, depressie… poeh, het klinkt niet bepaald als een vrolijk, zomers leesboek, maar 

de zwartgallige (heel Britse) humor, houdt het toch luchtig en leesbaar. Regelmatig zat ik hardop te schateren. De zinnen 
zijn vlijmscherp en het gebruik van metaforen is fenomenaal. Je begeeft je in de romans in de upper-upperclass van 
Engeland, in landhuizen, in Buicks, tweede huizen in Frankrijk, aan zwembadranden en in de sjiekste hotelkamers, 
afgewisseld met crackhuizen, achterstraatjes en een psychiatrische inrichting. Wat een traktatie! De Nederlandse vertaling 
is van Nicolette Hoekmeijer die al eerder werk vertaalde van onder andere John Irving en Toni Morrison.’ 
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Anke Goossens 

Laurent Binet - De zevende functie van taal

‘Wat betreft boeken, houd ik me niet per se vast aan een specifiek genre. Ik lees 
écht van alles. Als ik echter de boekhandel uit loop, heb ik vaak boeken op zak ge-
relateerd aan oorlog, geschiedenis of boeken met een kern van waarheid. Ook lees 
ik wel graag literaire thrillers, waarbij de een meer literatuur bevat dan de ander. 
Een goed voorbeeld van een thriller met literatuur vind ik De zevende functie van 
taal van Laurent Binet. Tevens ook een goed voorbeeld van een thriller met veel 
historische details. Binet, een Franse schrijver die bekend is geworden met ‘HhhH’ 
(Himmlers hersens heten Heydrich), vind ik enorm goed in het opbouwen van zijn verhaal. In De zevende 
functie van taal verweeft hij fictie en waarheid op zo’n manier dat je moet blijven lezen om te snappen wat 
er verteld wordt. Je wordt meegezogen in het oplossen van een misdaad, maar tegelijkertijd ook meegezo-

gen in de intellectuele geschiedenis van Parijs in de jaren 80. Binet gebruikt veel taal, historische details en filosofie, maar 
speelt ook enorm met het decor waarin het verhaal zich afspeelt. De hoeveelheid informatie blijft echter wel gestructu-
reerd omdat er niet te veel verhaallijnen zijn. Wat mij betreft is het boek echt een aanrader. Al is het maar omdat Binet 
taal als een krachtig, maar vooral mooi, voorwerp in zet om het verhaal fantastisch te onderbouwen en te versterken.’

Leo Tholhuijsen 

Sjolem Aleichem - Tevje de melkboer 

Rabbois machasjovois be - lev iesj - er zijn vele gedachten in ’s mensen hart - zo 
staat toch geschreven bij ons in de heilige Tora? U hoef  ik die passage niet uit te 
leggen, reb Sjolem Aleichem, maar in onze volkstaal, dat wil zeggen in gewoon 
Jiddisj betekent dit gezegde; het beste paard heeft wel eens een zweep nodig, de 
slimste mens goede raad. 
‘Dit zijn de eerste twee zinnen van de derde monoloog van Tevje de melkboer. 
Tevje spreekt tegen de schrijver van het boek Sjolem Aleichem. Tevje heeft het 
over een fout die hij heeft gemaakt. ‘Als God de mens wil straffen, ontneemt hij hem zijn verstand. Hoeveel 
maal heb ik niet tegen mezelf  gezegd: denk na, Tevje, jij ezelskop, je bent toch geen dwaas, hoe kon je je 
laten beetnemen en op zo’n stomme manier.’
Tevje de melkboer is het boek van schrijver Sjolem Aleichem, pseudoniem van Sjolem Rabinovitsj (1859-
1916), een Jiddische schrijver. In zeven monologen vertelt Tevje, een hardwerkende handelaar en vader 
van zeven huwbare dochters, over zijn wederwaardigheden. De monologen, de eerste dateert van 1895, 
staan aan de basis van de musical Anatevka, die in Nederland eind jaren 60 van de vorige eeuw werd 
opgevoerd, en van de film Fiddler on the roof. Het allerbekendste citaat uit de musical en film was Als ik 
toch eens rijk was/If  I was I rich man.
Thuis hadden we vroeger een lp van de Nederlandse Anatavka, met Lex Goudsmid als Tevje. Later zag ik 
de film en in 2017 zagen we in het Nieuwe Delamar in Amsterdam de uitvoering met Thomas Acda als 
Tevje. Alle drie erg de moeite van het beluisteren en bekijken waard. Maar ze halen het niet bij het oor-
spronkelijke werk, bij het boek Tevje de melkboer. De eenvoudige melkboer uit het Oost-Europese stadje 
Anatevka weet nu al een eeuw lang lezers in te palmen door zijn humor en onverbeterlijke optimisme. 
Hij had graag goede partners voor zijn dochters gezien, maar de ene na de andere loopt weg met een 
bruidegom die bij lange na niet voldoet aan wat de vader zich gewenst had. Tevje huilt en lacht, hij is 
realistisch, materialistisch en idealistisch tegelijk, wijs en zeer beperkt, vol melancholie en milde zelfspot. 
Bij alle incidentele opportunisme ontbreekt het hem noch aan trots, noch aan karakter, noch aan dee-
moed. Hij heeft de moed onder de galg te staan en te knipogen tegen de zon. Tevje de melkboer, staat 
in de omslag van het boek, geldt als de parel aan de kroon van de Jiddische vertelkunst. Ik had het al 
eerder gelezen, en doe het nu begin mei in Midden-Frankrijk, nog een keer. Het was een hard leven daar 
in Anatevka en het loopt uiteindelijk slecht af met het de Joodse bevolking van het dorpje. Maar dat laat 
onverlet dat ik weer heimwee krijg naar die plek in het toenmalige Rusland, waar ik alleen maar via Tevje 
de melkboer ben geweest.’ 

Gijs Jolink 

Voor elck wat wils…

‘Graag zou ik u een keuze willen laten maken. Houdt u van oorlogsboeken en/of 
heet u Karl Lusink? Het mooiste oorlogsboek dat ik ooit gelezen heb is Contra de 
Swastika van Charles L.J.F. Douw van der Krap, nota bene de opa van kameraad 
Steven uit Hummelo. Dit boek is een waargebeurde beschrijving van wat hij zelf 
heeft meegemaakt, wat een ijzervreter met de juiste principes! Dit boek zou ver-
filmd moeten worden. 
Houdt u van humor en vooral Achterhoekse humor? Dan raad ik het boek The 
Wild East van Robin Steentjes aan. Een boek over sprekken, omschreven in een roadtrip door d’n Achter-
hoek. Het is licht en heel geestig. 
Houdt u van tuinieren of wilt u wat leren over zelfvoorzienendheid? Dan is Duurzaam en Zelfvoorzie-
nend, het groene handboek voor de 21e eeuw van Dick & James Strawbridge een aanrader. Een praktische 
handgids met superveel goeie tips. 
Houdt u van wetenschap en verhalen over de wereld en hoe die beter te maken? Dan is Waarom de wereld 
niet naar de knoppen gaat van Maarten Boundry voor u een geweldig vakantieboek. Wetenschappelijk 
bewezen dat het steeds beter in plaats van slechter met de wereld gaat, mooi! 
Of wilt u tenslotte op feestjes iedereen omverblazen met kennis die er echt toe doet? Nee? Lees dan vooral 
niet het boek Een kleine geschiedenis van bijna alles van Bill Bryson. Deze laatste is mijn all time favourite, 
een geweldig boek. Het boek van onze voorzitter Mart de Kruif Zandhappen zou ik nog bijna vergeten 
verdomme. Nou, fijne vakantie!’

Esther de Kruif 

Elle Eggels - Het Huis van de zeven zusters

Mart de Kruif liet de aanbeveling van een boek over aan zijn echtgenote Esther die 
eveneens veel leest. 
‘Voor het geven van een leestip voor de aanstaande zomervakantie, of voor ieder 
ander vrij momentje, heb ik teruggegrepen naar een wat ouder boek. Het ligt vaak 
voor de hand een bekend of recent boek te tippen, een boek uit de top 10 of een 
boek aangeraden door DWDD. Jammer is dat andere, ook heel fijne boeken, hier-
door blijven liggen. Zo heb ik vorige week nog een boek gelezen dat lovende kri-
tieken kreeg, heel veel aandacht, maar het ligt nu bij de stapel oud papier. Ik wil het niet eens aan een 
ander geven. Maar goed, smaken verschillen uiteraard. Dat zal ook voor onderstaand boek gelden, maar ik 
vond het erg gezellig en denk er nog regelmatig aan terug. Het boek van Elle Eggels is vooral geschikt voor 

vrouwen geloof ik, hoewel maar de vraag is of je dit zo mag zeggen in 2019. Het boek Het huis van de zeven zusters is in 
heel veel landen uitgegeven. Erg succesvol destijds. Mogelijk dus dat u het al gelezen heeft. Zo niet, een prachtkans om dit 
alsnog te doen komende zomer. Het verhaal speelt zich af in Swalmen, Limburg. Zoals de titel al verklapt, gaat het over 
zeven zussen uit een bakkersgezin met Martha, de oudste, aan het roer sinds de moeder gestorven is. Martha voelt zich 
verantwoordelijk voor het wel en wee van haar zussen. De jaren waarin dit alles zich afspeelt worden zo smeuïg verteld, 
dat je het zo voor je ziet. Een roman om zalig bij weg te dromen. Maar pas op: u zult watertandend naar vlaaien gaan ver-
langen... Ik raad daarom het volgende aan: ga op vakantie naar Limburg, koop eerst een verse vlaai, begin dan te lezen.’

Maaike Harkink 

Edward St Aubyn - The Patrick Melrose Novels

‘Al ruim twee jaar zit ik bij een leesclub en dat is, behalve heel gezellig, ook nog eens 
blikverruimend en leerzaam. Omdat de boeken die je leest niet altijd je eigen keus 
zijn, stap je even uit je persoonlijke ‘bubbel’ om kennis te maken met schrijvers 
en onderwerpen die je misschien zelf niet had gekozen, of waar je nog nooit van 
had gehoord. Daarbij heb je een stok achter de deur om lekker aan het lezen te 
blijven. Als ik een boek met de leesclub uit heb, lees ik daarna vaak, als een soort 
cadeautje, een boek van mijn eigen keus. Vorige zomer was dat cadeau ‘The Patrick 
Melrose Novels’ van Edward St Aubyn. Een dikzak van een boek, vijf romans in één, met bijna 900 bladzijden. 
Heerlijk om mee te slepen naar je hangmat of strandbedje om er helemaal in te verdwijnen. Sterfgevallen, 
kindermisbruik, verslaving, depressie… poeh, het klinkt niet bepaald als een vrolijk, zomers leesboek, maar 

de zwartgallige (heel Britse) humor, houdt het toch luchtig en leesbaar. Regelmatig zat ik hardop te schateren. De zinnen 
zijn vlijmscherp en het gebruik van metaforen is fenomenaal. Je begeeft je in de romans in de upper-upperclass van 
Engeland, in landhuizen, in Buicks, tweede huizen in Frankrijk, aan zwembadranden en in de sjiekste hotelkamers, 
afgewisseld met crackhuizen, achterstraatjes en een psychiatrische inrichting. Wat een traktatie! De Nederlandse vertaling 
is van Nicolette Hoekmeijer die al eerder werk vertaalde van onder andere John Irving en Toni Morrison.’ 
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a d v e r t o r i a l

Bij zijn werkgever schilderde Erwin 
veel kastelen en huizen die tot de 
landgoederen behoren. ‘Kasteel Vor-
den en Kasteel Roozendaal. Daar 
heb ik de oude technieken geleerd. 
Verf handmatig afkrabben en raam-
kozijnen met stopverf behandelen, 
dat soort dingen. Want voor mo-
numenten schilderen bestaat geen 
opleiding. Dat leer je in de praktijk. 

Een monument heeft uitstraling. Dat 
geeft zo veel voldoening als zo’n klus 
is geklaard’, legt Erwin uit. De kers-
verse inwoner van de Dorpsstraat 
in Laag-Keppel kan in zijn nieuwe 
woonplaats zijn hart ophalen; de 
omgeving kent veel monumentale 
panden. ‘Landgoed Keppel is bezig 
met het renoveren van een aantal 
woningen. Bij de woningen aan het 
begin van de straat was ik betrokken 
bij het schilderwerk. Dat was mooi 
om te doen. Schilders van nu moe-
ten vooral duurzaam werken. En dat 
is goed maar ik hecht ook wel aan de 
uitstraling van oude panden.’

Geen uitdaging te groot
Schildersbedrijf De Kastert bestaat 
pas drie jaar maar was vorig jaar 
al genomineerd voor de Nationale 
Schildersvakprijs 2018. De Kastert 
werd uiteindelijk tweede met het 
project De Goedenberg aan de Hes-
senweg.  Erwin schilderde samen 
met zijn collega Eric de boerderij uit 
1915 en de oude schuur in twee jaar 

van binnen en van buiten in authen-
tieke kleuren. ‘Een monument schil-
deren is kostbaar. Vaak moet je eerst 
meerdere verflagen afkrabben en 
kaal schuren voordat je pas aan het 
schilderen kunt beginnen. Maar je 
krijgt alleen een mooi eindresultaat 
als je het goed voorbewerkt. Je kunt 
het maar één keer goed doen want 
verven kan iedereen, maar schil-
deren is echt een vak.’ Ook al greep 
Erwin net naast de hoofdprijs, een 
van de sponsoren van de Nationale 
Schildersvakprijs prees zijn project 
als ‘een van de mooiste dingen die ze 
ooit hadden gezien.’ Hij ontving als 
dank daarvoor twee machines die 
hem naar eigen zeggen uren werk 
gaan schelen. Maar benadrukt  Er-
win: ‘Dat is mooi maar ik ga sowieso 
geen uitdaging uit de weg.’

Erwin Jansen uit Halle 
werkte ruim 20 jaar bij een 
schildersbedrijf in Vorden.
Drie jaar geleden besloot 
hij dat het tijd werd om 
voor zichzelf te beginnen. 
Sindsdien heeft de inwoner 
van Laag-Keppel zich met 
Schildersbedrijf De Kastert - 
vernoemd naar zijn oudershuis 
- gespecialiseerd in het 
schilderen van monumenten.

Schildersbedrijf De Kastert
Dorpsstraat 27, Laag-Keppel
T: 06 – 363 235 78
E: info@kastert.nl
I: www.dekastert.nl

‘Verven kan iedereen,
schilderen is een vak’
Schildersbedrijf De Kastert 
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Ons dialect moeten we zo veel mogelijk koesteren. Het is een onder-

deel van onze (cultuur)historie, in gesproken en geschreven woord. 

Het geeft eigenheid aan de streek en versterkt in hoge mate de saamhorigheid. Deze rubriek wordt gevuld met bijdragen 

in de streektaal. Soms van gastschrijvers, die per aflevering door de redactie worden benaderd, of met verhalen uit het 

verleden van onze plattelandsgemeenschap. 

Dit keer een verhaaltje over ernstige vakantieperikelen bij Greetje… Misschien bij sommigen van ons herkenbaar?

Greetje vindt ’t helemaol niks, nou geet ’t 
al weer aover de vekantie. Op school hef de 
juffrouw ‘t al weaken aover de vekantietied. 
Allemaol mochen ze vertellen woor ’t hen 
zol gaon. De een ging nog wieter weg as de 
ander, Duutsland, Spanje, Turkije, jao ene 
ging d’r zelfs helemaol naor Bangladesh… 
Jao, toen was Greetje natuurlijk ok an de 
beurte, ze wol helemaol niet op vekantie. 
Ze wol ’t liefste thuus blieven. Maor de juf-
frouw had al geheurd dat Greetje met heur 
olders en twee bruurkes naor Frankriek 
zol gaon. Door mo’j toch bli-j um zun, zei 
de juffrouw. ‘Bli-j?’, dich Greetje, net of op 
vekantie gaon zo leuk is. Zi-j blif ’t liefste 
thuus, lekker met eur eigen spöllekes. Geen 
gedoe met vremde blage en animatie-
programma’s…

Greetje is bli-j dat ’t gesprek op school 
hieraover veurbi-j is. Maor de andere dag 
begint heur moeder ook al aover de vekan-
tie. ‘Greetje’, zeg ze, ‘gaoj ’n betjen naoden-

ken wa’j allemaol an spölgoed en knuffels 
naor Frankriek met wilt nemmen? Geleuf 
mien maor, i-j zölt ’t hartstikke leuk vinden 
door.’ Greetje kik moeder ’n betjen veralde-
reerd an. ‘Wat is t’r now leuk an Frankriek? 
I-j könt die leu niet ens verstaon.’

As moeder ’s aoves thuus kump en op 
Greetjes slaopkamer geet kieken zöt ze door 
twee kabiezen, vief deuzen en twee plestiek 
vuulniszakken. Allemaol afgelaje vol!
Moeder wödt ’n betjen mies op Greetje. ‘Dat 
geet zo niet Greetje. I-j mot kiezen, i-j könt 
niet alles metnemmen.’ Greetje wödt now 
ook ’n betjen hellig. ‘Ik kan niet kiezen. As 
ik mot kiezen wi’k in Frankriek natuurlek 
spöllen met iets wa’k niet bi-j mien heb en 
dan vervael ik mien. A’k de beer metnem 
wi’k met de poppen spöllen en nem ik al-
leen de poppen met dan wi’k misschien wel 
puzelen. Wa’k mo’k dan kiezen?’ Mama wet 
ook geen oplossing. ‘Ik wil helemaol niet 
naor dat stomme Frankriek’, zeg Greetje.

De volgende margen as Greetje is opge-
staon, geet ze samen met moeder al heur 
spölgerei nog ’s bekieken. Ze halen alles 
weer uut de koffers, deuzen en zakken. 
Samen maken ze now ’n koffer veur in 
de caravan en ’n kleine koffer woor ze 
onderweg met kan spöllen. As ze door zo 
met gangs bunt, vertelt moeder van alles 
aover de caravan en de warme zon door in 
Frankriek. Ze vertelt aover de blauwe zee 
woor Greetje in mag zwemmen met heur 
ni-je zwembandjes. En natuurlek aover al 
die butenlandse kinderen woor ze met kan 
spöllen. 
As alles wat ze now hebt uutgezocht, is in-
gepakt, belaoft moeder dat ze in Frankriek 
een mooie zwembril krig woor a’j met 
onder water könt kieken.

Greetje vindt ’t nog steeds ’n betjen eng en 
spannend um helemaol naor Frankriek te 
gaon. Ze zal de kinder van school en uut de 
buurt erg missen. Maor ja, misschien völt 
‘t toch nog met! Lao’w maor ’t beste van 
haopen en maken. Vekantie veurpret is niet 
altied leuk! 
In ieder geval veur jullie allemaol ’n zon-
nige vekantie en kom goed weer thuus. 
Door is ’t altied gezellig!

Tekst: Rinus G.M. Rabeling
Foto’s: PR

Vekantie? Greetje blif veul liever thuus...!

In het dialect

a d v e r t o r i a l
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als je het goed voorbewerkt. Je kunt 
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deren is echt een vak.’ Ook al greep 
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Tekst: Rinus G.M. Rabeling
Foto: Fred van Daalen

De zomer staat weer voor de deur…

Dit keer een fraaie zomerse foto van de Korte Broekstraat aan de 
noordoostkant van onze voormalige gemeente. De naam broek (in 
middeleeuwse teksten broick of bruch) geeft aan dat we hier te 

 
maken hebben met een laaggelegen gebied dat in de winter-
maanden regelmatig onder water kwam te staan. Veroorzaakt 
door overstroming van de Grote of Hummelose Beek die in vorige 

eeuwen enigszins ‘ontembaar’ was. Nu is de waterhuishouding 
helemaal gereguleerd en is er van overlast geen sprake meer. Aan de 
Broekstraat vinden we nu nog enkele boerderijen waarvan de namen 

teruggaan naar oudere voorgangers: Groote Slag (1654, 1689, 1710), 
Hoge Elmte (1616, 1629, 1665, 1698), ’t Elsholt (1620, 1632, 1756), Oud 
Wissink (1703, 1756, 1780) en de Heekhorst (1632, 1654, 1677, 1728).
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Tekst: Gerard van der Kamp en Peter van Nistelrooij
Foto’s: Bastiaan Willemsen

Voor de eindopdracht van de IVN natuurgidsenopleiding hebben wij ons verdiept in de das 
en zijn leefomgeving met een bijpassende activiteit: Een fietstocht rond Hummelo en Keppel 
met als onderwerp ‘dassen in de gemeente Bronckhorst’. Vervolgens gaan we op een avond 
op bezoek bij het dassenobservatiepunt ‘De Kattenpol’ in Vorden. In deze bijdrage willen 
wij er het een en het ander over vertellen en u enthousiast maken voor excursies in juli en 
augustus.

Dassenburchten

Dassen wonen al vele eeuwen op de stuwwallen, rivier- en stuifduinen en terrasranden van 
rivier- en beekdalen. Op landkaarten kom je dan ook namen tegen die daarnaar verwijzen 

De das en zijn biotoop
Nog maar heel weinig mensen heb-
ben een das in levende lijve gezien. 
Dat komt enerzijds omdat hij vooral 
’s nachts actief is en anderzijds ook 
omdat de populatie zwaar te leiden 
heeft gehad onder bestrijding en de 
toenemende drukte van het verkeer. 
Gelukkig is de soort weer op de weg 
omhoog en zijn er circa zesduizend 
exemplaren in ons land.

zoals Dassenbuske, Dassenlaar of Dassenboomse Allee, maar ook 
Pijpenstraatje, Grevenbelt en Wrangebult. ‘Wrang’ is de Achterhoekse 
aanduiding voor burcht en ‘greven’ is oud Gronings voor das. Som-
mige burchten zijn al honderden jaren oud.
De das leeft in allerlei soorten biotopen met een voorkeur voor het 
kleinschalige agrarisch landschap met bosjes, heggen en houtwallen. 
Het type landschap dat we veel vinden in en rondom Hummelo en 
Keppel.

Een dassenburcht wordt zorgvuldig uitgekozen in hooggelegen 
terrein of op hellingen en altijd in de buurt van gras- of akkerland 
en water. Ze wordt soms ook door andere dieren – zoals konijnen 
en vossen – gebruikt en kent vele toegangspijpen. Het ondergronds 
tunnelstelsel leidt naar rotondes en voert naar kamers (woonketels) 
verspreid over meerdere etages. Deze holen worden bekleed met 
droog gras, mos, bladeren, varens en dennennaalden. Het materi-
aal moet vers en geurig zijn en wordt dan achterwaarts het hol in 
gesleept, geklemd tussen buik en voorpoten. Dassen zijn zeer schone 
dieren en het nestmateriaal wordt dan ook regelmatig verschoond. 
Ze leven in sociale groepen of ‘clans’ van gemiddeld drie tot vier 
beesten. Verscheidene mannetjes en wijfjes kunnen in dezelfde clan 
eenzelfde burcht delen of zich binnen het territorium over verschil-
lende burchten verspreiden. Vreemden worden geweerd.

Sporen rondom de burcht

Op onze fietstocht verkennen we met een kleine groep op een 
respectvolle wijze de omgeving van een dassenburcht. De meest 
voorkomende observaties bij de burcht zijn: de toegangspijpen, de 
sporen of prenten, de mestputjes, wroetsporen, haren, krabplekken, 
nestmateriaal, speelplekken en wissels. Behalve de duidelijk herken-
bare toegangspijpen met mooie glijsporen vinden we hopen zand 
want de das is een ras graver.
Tegen de schemering als de dassen naar buiten komen om te 
foerageren, wordt er eerst flink geschud zodat het zand alle kanten 
opvliegt. De jonge dieren spelen graag en rennen achter elkaar aan 
en houden schijngevechten.
Eveneens in de omgeving van de burcht vind je een krabboom: 
een boom die door de das wordt gebruikt om de klauwen aan te 

scherpen of schoon te krabben. Gemakkelijk te herkennen aan de 
vele krabsporen op de bast. Ze doen dit rechtopstaand op hun ach-
terpoten, zodat de modder- en klauwsporen tot een meter boven de 
grond zichtbaar zijn.

Zoals gezegd zijn dassen zeer schone dieren en hun uitwerpselen 
worden dan ook in ondiepe kuiltjes in de omgeving van de burcht 
gelegd, de zogenaamde mestputjes. Dit soort putjes wordt ook 
gebruikt als markering van hun voedselterritorium langs bosranden, 
heggen en slootranden.

Het foerageergebied

Dassen verplaatsen zich langs vaste routes van de burcht naar het 
foerageergebied, de ‘dassenwissels’. Het zijn duidelijk herkenbare 
paadjes in de bodemstructuur. De dieren herkennen de paden aan 
de geursporen die ze met hun uitstekend reukvermogen moeiteloos 
weten te vinden. Ook andere dieren maken van deze wissels gebruik. 
Het zijn dan ook plekken waar je prenten of haren kan vinden.
De das is een alleseter. Het dier voedt zich met een grote verschei-
denheid aan dierlijk en plantaardig voedsel. Regenwormen zijn het 
meest geliefde en belangrijkste voedsel, die ’s nachts in weilanden 
en open gebieden worden opgespoord. Per nacht kunnen wel 200 
wormen worden verorberd. 
Dassen graven naar lekkere brokjes zoals larven van meikevers. 
Daartoe maken ze met hun snoet ronde kuiltjes; ook flatsen van 
koeien verschuiven ze op zoek naar kevertjes of andere insecten. In 
het vroege voorjaar eten ze ook kikkers en padden of net ontwaakte 
egeltjes. De belangrijkste plantaardige voedingsstoffen zijn bos-
vruchten, afgevallen fruit, noten en eikels, knollen, maïs en andere 
graansoorten.

Verkeersslachtoffer

Door toedoen van de Vereniging Das & Boom is de daling van de po-
pulatie in de tachtiger en negentiger jaren een halt toegeroepen en 
zijn er nu weer ongeveer 6.000 dieren. Er is heel hard gewerkt aan 
talloze maatregelen om de neergang van de diersoort om te buigen: 
verlagen verkeersterfte, aanleggen tunnels, plaatsen raster, plano-
logische bescherming en veel publieksacties. In Nederland komen 
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Tekst: Gerard van der Kamp en Peter van Nistelrooij
Foto’s: Bastiaan Willemsen

Voor de eindopdracht van de IVN natuurgidsenopleiding hebben wij ons verdiept in de das 
en zijn leefomgeving met een bijpassende activiteit: Een fietstocht rond Hummelo en Keppel 
met als onderwerp ‘dassen in de gemeente Bronckhorst’. Vervolgens gaan we op een avond 
op bezoek bij het dassenobservatiepunt ‘De Kattenpol’ in Vorden. In deze bijdrage willen 
wij er het een en het ander over vertellen en u enthousiast maken voor excursies in juli en 
augustus.

Dassenburchten

Dassen wonen al vele eeuwen op de stuwwallen, rivier- en stuifduinen en terrasranden van 
rivier- en beekdalen. Op landkaarten kom je dan ook namen tegen die daarnaar verwijzen 

De das en zijn biotoop
Nog maar heel weinig mensen heb-
ben een das in levende lijve gezien. 
Dat komt enerzijds omdat hij vooral 
’s nachts actief is en anderzijds ook 
omdat de populatie zwaar te leiden 
heeft gehad onder bestrijding en de 
toenemende drukte van het verkeer. 
Gelukkig is de soort weer op de weg 
omhoog en zijn er circa zesduizend 
exemplaren in ons land.
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de geursporen die ze met hun uitstekend reukvermogen moeiteloos 
weten te vinden. Ook andere dieren maken van deze wissels gebruik. 
Het zijn dan ook plekken waar je prenten of haren kan vinden.
De das is een alleseter. Het dier voedt zich met een grote verschei-
denheid aan dierlijk en plantaardig voedsel. Regenwormen zijn het 
meest geliefde en belangrijkste voedsel, die ’s nachts in weilanden 
en open gebieden worden opgespoord. Per nacht kunnen wel 200 
wormen worden verorberd. 
Dassen graven naar lekkere brokjes zoals larven van meikevers. 
Daartoe maken ze met hun snoet ronde kuiltjes; ook flatsen van 
koeien verschuiven ze op zoek naar kevertjes of andere insecten. In 
het vroege voorjaar eten ze ook kikkers en padden of net ontwaakte 
egeltjes. De belangrijkste plantaardige voedingsstoffen zijn bos-
vruchten, afgevallen fruit, noten en eikels, knollen, maïs en andere 
graansoorten.

Verkeersslachtoffer

Door toedoen van de Vereniging Das & Boom is de daling van de po-
pulatie in de tachtiger en negentiger jaren een halt toegeroepen en 
zijn er nu weer ongeveer 6.000 dieren. Er is heel hard gewerkt aan 
talloze maatregelen om de neergang van de diersoort om te buigen: 
verlagen verkeersterfte, aanleggen tunnels, plaatsen raster, plano-
logische bescherming en veel publieksacties. In Nederland komen 
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helaas nog steeds veel dassen om in het verkeer ondanks de genomen voorzieningen. 
Op onze fietsroute komen we rasters en een tunnel tegen om de dieren een veilige 
route te bieden van en naar hun leefgebied. In een rapport van de Zoogdierver-
eniging (Hollander & La Haye, 2014) wordt geconstateerd dat in de Achterhoek en 
Twente het aantal bewoonde burchten nog gering is. Door actieve herintroductie 
leeft een kleine populatie in deze regio die naar verwachting in de komende jaren 
verder zal gaan toenemen.

Een fietstocht en een avondexcursie

Op één of meerdere zondagmiddagen in juli en augustus organiseert de werkgroep 
Graafschap van IVN De Oude IJsselstreek een fietstocht rondom Hummelo en Keppel 
met als thema ‘Dassen in de gemeente Bronckhorst’. We starten in Toldijk met een 
korte presentatie over de das. Daarna fietsen we naar Het Heekenbroek voor een 
korte stop en informatie over het gebied. Vervolgens rijden we naar Hummelo en 
gaan op zoek naar sporen van de das langs de Hessenweg. Via ‘Het Wapen van Hee-
keren’ met de karakteristieke doorrijdschuur fietsen we naar de Broekstraat en weer 
op Toldijk aan. Hier krijgen de deelnemers een folder met gegevens over de das en 
wordt de avondexcursie naar het dassenobservatiepunt in Vorden besproken.

Dassen gluren bij de ‘De Kattenpol’

Wat zou het mooi zijn als we de prachtige zwart-witte kop, de grote neus, de kleine 
oortjes en het grote plompe lijf van de das echt zouden kunnen zien. Die kans biedt 
het observatiepunt van Natuurmonumenten in de buurt van kasteel Hackfort in 
Vorden.
Voor de avondexcursie verzamelen we ruim voor zonsondergang bij de parkeerplaats 
van het kasteel en lopen gezamenlijk naar het scherm met uitzicht op een groot 
weiland en het bosschage waarin de dassenburcht zich bevindt. In absolute stilte 
wachtend op mogelijk een of meerdere dassen die op strooptocht gaan.
Maar… succes is niet gegarandeerd.

Zie voor actuele informatie: www.ivn.nl/afdeling/de-oude-ijsselstreek

Over IVN De Oude IJsselstreek

Het IVN is een landelijke vereniging die is 
opgebouwd uit regionale afdelingen. De afdeling 
heet De Oude IJsselstreek. De grens van het 
werkgebied loopt ongeveer van Westervoort en 
Doesburg in het westen via Hummelo, Zelhem 
en Ulft naar Dinxperlo in het oosten. Ook het 
Montferland is onderdeel van de afdeling.

 IVN De Oude IJsselstreek heeft ruim 350 
leden en ongeveer 100 donateurs die zich 
enthousiast inzetten voor de educatie op het 
gebied van natuur, milieu en landschap. Zij doen 
dat op allerlei manieren en doen dat vooral 
laagdrempelig. Iedereen kan meedoen. Ook u!
Als u eenmaal met de afdeling meedoet dan 
leert de ervaring dat u graag meer wilt weten 
over de leefomgeving en wat daarin groeit en 
bloeit. Dan zijn er allerlei cursussen om aan die 
behoefte tegemoet te komen. Uiteraard is dat 
alles op vrijwillige basis; niets moet; het mag en 
het kan!

Ook de vos maakt gebruik van de burcht.
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Tekst: Leo Tholhuijsen
Foto’s: Wim van Hof

Aan de Remmelinkweg in Achter-Drempt woont nu zo’n drieënhalf 
jaar Sam Turner. Ze is daar neergestreken en valt uitdrukkelijk in de 
categorie ‘import’. Als dochter van een Engelse vader en Nederlandse 
moeder groeide ze op in Noordwijkerhout. Na haar studie in Wage-
ningen woonde ze achtereenvolgens in Westervoort en Dieren.
‘Ik zocht iets buitenaf, ergens waar ik met mijn twee honden terecht 
zou kunnen. Niet per se Drempt of zelfs Achter-Drempt, maar op een 
gegeven moment kwam een vriendin aanzetten met een piepklein 
advertentietje van woonruimte aan de Remmelinkweg. Daar ben ik 
gaan kijken en nu woon ik er met mijn twee honden.’
Wie nu op Google Remmelinkweg 11A intikt, ziet op de kaart Paws-
4Fun staan, de naam van het bedrijf waarin Sam haar hondentrain-
activiteiten heeft ondergebracht. Dat zijn nog steeds de cursussen 
voor hond en baas, vooral cursussen voor puppy’s en honden in de 
puberteit, maar inmiddels is de nadruk van het cursusprogramma 
verschoven naar trainingen of cursussen voor hondenprofessionals, 
zoals Sam ze noemt. Het gaat om mensen die beroepsmatig met 
honden bezig zijn, zeg maar instructeurs. Behalve dat ze thuis op de 
Remmelinkweg lessen geeft en ’s winters in ‘t Hessenhuus in Achter-
Drempt, geeft ze les op de Martin Gaus Academie in Lelystad en op 
het Annorlunda Kynologisch Kenniscentrum in Apeldoorn, dat ook 
hondeninstructeurs opleidt. Verder reist Sam met enige regelmaat 
naar het buitenland om daar te spreken over haar vakgebied. Voor 
2019 staan in haar agenda conferenties en seminars in Melbourne 
en Perth in Australië, Krakow in Polen, Glasgow in Schotland, Lely-
stad in Nederland, Vilnius in Litouwen en tenslotte Denemarken. 

Het gaat in de cursussen en lezingen om balans- en coördinatie-
training, de ontwikkeling van pups, de invloed van hormonen in de 
puberteit en hoe je honden het best kunt voorbereiden op de sport. 

‘Ik ben daar geleidelijk in terecht gekomen. Na de middelbare school 
heb ik in Wageningen op de landbouwuniversiteit Veehouderij gestu-
deerd, specialisatie ethologie en fysiologie van landbouwhuisdieren. 
Daar heb ik uiteindelijk niet veel mee gedaan. Wel nog 6 maanden 
bij het onderzoeksinstituut De Schothorst in Lelystad gewerkt, maar 
daar voelde ik me niet thuis. Daar ging het me teveel over het 
opzoeken van grenzen van houderijsystemen tot wat qua dierenwel-
zijn nog net kan. Ik ben na De Schothorst aan het werk geweest als 
intercedent, toen dierenartsassistent en daarna als office manager 
in Hoevelaken. Honden was toen nog een hobby. Ik heb ook nog les 
gegeven als instructeur bij een hondenschool in Huissen. Eigenlijk 
vanaf 2006 kwam het bij elkaar. Toen ben ik met mijn hondenschool 
Paws4fun voor mezelf begonnen. Ik had graag een Nederlandse 
naam bedacht, maar het is toch deze Engelse geworden. Pootjes 
voor plezier, in het Nederlands. In wat ik nu doe, komt de honden-
hobby en wat ik in Wageningen geleerd heb bij elkaar.’
Door op verschillende fronten honden, hondeneigenaren en in 
toenemende mate instructeurs te trainen is Sam Turner intussen een 
gevestigde naam in de kynologische wereld. Temeer omdat ze samen 
met osteopaat Martine Burgers uit Spankeren intussen vier boe-
ken heeft geschreven; een over puppy’s, een over de puberteit van 
honden, seniorhonden en tenslotte een over de hond als atleet. Het 
gaat om de delen 1 t/m 4 van de serie ‘Een hondenleven lang fysiek 
en mentaal in balans.’

Een centraal begrip in het werk van Sam is proprioception training. 
Wat is dat? ‘Proprioception is in één woord lichaamsbewustzijn. 
Weten waar je lijf is, waar je lichaamsdelen zijn. Wij weten waar 
we zijn, wanneer onze handen iets net wel of net niet raken. Dat is 
bij honden net als bij mensen. Niet iedereen heeft het van nature 

Hoe vergaat het ‘import’ in Drempt, Hummelo en Keppel? Hoe vergaat 
het westerling Sam Turner, die nu drieënhalf jaar aan de Remmelinkweg 
in Achter-Drempt woont. ‘Goed’, zegt ze. ‘Ik heb niet het idee dat ik hier 
in the middle of nowhere zit. Het enige wat ik hier mis, is de zee.’

‘Het enige wat ik hier 
mis, is de zee’
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Tekst: Leo Tholhuijsen
Foto’s: Wim van Hof
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hondeninstructeurs opleidt. Verder reist Sam met enige regelmaat 
naar het buitenland om daar te spreken over haar vakgebied. Voor 
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Het gaat in de cursussen en lezingen om balans- en coördinatie-
training, de ontwikkeling van pups, de invloed van hormonen in de 
puberteit en hoe je honden het best kunt voorbereiden op de sport. 
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naam bedacht, maar het is toch deze Engelse geworden. Pootjes 
voor plezier, in het Nederlands. In wat ik nu doe, komt de honden-
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Door op verschillende fronten honden, hondeneigenaren en in 
toenemende mate instructeurs te trainen is Sam Turner intussen een 
gevestigde naam in de kynologische wereld. Temeer omdat ze samen 
met osteopaat Martine Burgers uit Spankeren intussen vier boe-
ken heeft geschreven; een over puppy’s, een over de puberteit van 
honden, seniorhonden en tenslotte een over de hond als atleet. Het 
gaat om de delen 1 t/m 4 van de serie ‘Een hondenleven lang fysiek 
en mentaal in balans.’

Een centraal begrip in het werk van Sam is proprioception training. 
Wat is dat? ‘Proprioception is in één woord lichaamsbewustzijn. 
Weten waar je lijf is, waar je lichaamsdelen zijn. Wij weten waar 
we zijn, wanneer onze handen iets net wel of net niet raken. Dat is 
bij honden net als bij mensen. Niet iedereen heeft het van nature 

Hoe vergaat het ‘import’ in Drempt, Hummelo en Keppel? Hoe vergaat 
het westerling Sam Turner, die nu drieënhalf jaar aan de Remmelinkweg 
in Achter-Drempt woont. ‘Goed’, zegt ze. ‘Ik heb niet het idee dat ik hier 
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evenveel. Je hebt bijvoorbeeld mensen die bukken als ze een lage 
parkeergarage inrijden met de auto. Dat is raar, omdat het onnodig 
is natuurlijk. Dat lichaamsbewust zijn kun je trainen. Het tegenover-
gestelde van een groter ontwikkeld lichaamsbewustheid is lomp-
heid. Soms zie je honden die lomp tegen dingen of andere honden 
aanbotsen.’
Hoe dat werken aan een beter lichaamsbewustzijn eruit ziet, is – 
uitgezonderd de wintermaanden - te zien aan de Remmelinkweg. 
Op het trainingsveldje langs de weg zie je Sam Turner en cursisten 
regelmatig in de weer met allerlei grotere en kleinere ballen en 
andere opgeblazen objecten, waarop honden meer of minder staan 
te wiebelen. ‘Als je dat opbouwt, kunnen ze op een gegeven moment 
stilstaan op een opgeblazen bal. Maar van dichtbij zie je allerlei 
spiertjes voortdurend aanspannen en ontspannen.’

Vraag is nu hoe het als westerling is om bij toeval in een plattelands-
gemeenschap als die van Achter-Drempt terecht te zijn gekomen. 
‘Wat ik leuk vind is de gemoedelijkheid, het zijn gemakkelijke 
mensen om me heen. Langzamerhand begin ik meer gezichten te 
kennen, ook doordat ik ’s winters in ‘t Hessenhuus werk. Schiet ook 
niet weer heel snel op, doordat we in Drempt geen winkel hebben 
waar je elkaar tegenkomt. Misschien nu af en toe in Doesburg, maar 
ik ben ook weer niet iemand die zomaar mensen aanspreekt. Ik heb 
geen buurt gemaakt, maar ik heb niet het idee dat dat een groot 
probleem is. Misschien dat het een rol speelt dat er hier toch nogal 
veel import is; meer import dan echte autochtonen op de Remme-
linkweg en Gientjesweg. En er is ook wel import op de Zomerweg.’

‘Ik hou van de bossen in de buurt, de rivier dichtbij, dat ik van me af 
kan kijken. Ik heb niet het idee dat ik hier in the middle of  nowhere 
zit. Afgezien van Doesburg zijn ook Doetinchem, Zutphen en Arnhem 
dichtbij. Het enige wat ik hier mis, is de zee. Ik ben opgegroeid naast 
de zee. Ik ben altijd veel op het strand geweest. Van wandelen op 
het strand kom ik tot rust. Ik vind het heerlijk, ook als het stormt. 
Maar waar ik hier weer heel, heel erg blij mee ben, is de bonbon-
zaak in Doesburg.‘ 
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a d v e r t o r i a l a d v e r t o r i a l

Alles lijkt nog zoals het was: de hildes in de grote zaal staan nog vol met oude 
landbouwwerktuigen en attributen en ook aan het donkere houten interieur 
is niets gewijzigd. Maar toch is er wel degelijk een verandering in gang gezet, 
vertellen Marien van den Ekart en Lisanne Uenk die sinds 1 december 2018 de 
nieuwe bedrijfsleiders zijn van het restaurant aan de Eekstraat. ‘Voorheen was 
De IJsselhoeve een partycentrum met veel grote partijen en themafeesten. Wij 
zien dat de vraag naar grote feesten afneemt en richten ons op het restaurant 
en op kleine partijen. De nostalgische sfeer van De IJsselhoeve willen we be-
houden maar we gaan het interieur later nog wel veranderen. We zijn dagelijks 

geopend vanaf 10 uur en we hebben 
een uitgebreide lunch en dinerkaart 
voor iedereen’, benadrukt Marien. 
Lisanne vult hem aan: ‘We hebben 
allebei hetzelfde doel voor ogen: ie-
dereen die hier komt, laten genieten 
van ons heerlijke eten en een pret-
tige middag of avond bezorgen. Dat 
vinden we allebei heel belangrijk.’

Dagelijks geopend
Marien werkte acht jaar lang tij-
dens de winterseizoenen als chef-
kok in een hotel in Oostenrijk. Daar 
leerde de Brabander de Doesburgse 
Lisanne kennen die er drie seizoe-
nen in de bediening werkte. Samen 
hadden ze de droom om eenmaal 
terug in Nederland iets voor zich-
zelf te beginnen. Toen De IJsselhoe-
ve op hun pad kwam, viel alles op 
z’n plek, vertelt Lisanne. ‘Ik ben hier 

‘Wij hebben een
uitgebreide lunch- en 
dinerkaart voor iedereen’
Restaurant De IJsselhoeve

Marien van den Ekart en Lisanne Uenk leerden elkaar kennen 
tijdens hun werk in Oostenrijk. Ze hadden een droom om ooit 
samen een horecaonderneming te starten. Sinds 1 december is 
die droom werkelijkheid geworden en runnen ze Restaurant De 
IJsselhoeve met een geheel nieuw concept.

dichtbij geboren. Mijn oudershuis 
staat bij Camping IJsselstrand. Daar 
staan ook mijn paarden. Voor mij is 
dit bekend terrein.’ Met hun team 
medewerkers zijn Lisanne en Marien 
vanaf april dagelijks geopend voor ie-
dereen. ‘Voor campinggasten, fietsers, 
wandelaars, mensen uit de buurt die 
hier een hapje willen komen eten. We 
zijn er echt voor iedereen. Het restau-
rant biedt plaats aan 120 personen. In 

onze kleine zaal hebben we plek voor 130 personen en in de 
Waterput is plek voor maximaal 50 personen. Kinderen die 
hier komen eten, hebben bovendien gratis toegang tot Speel-
paradijs Binkie waar ze zich urenlang kunnen vermaken. De 
IJsselhoeve biedt zoveel mogelijkheden’, vat Lisanne samen.

Lunchen en dineren
De keuken is het domein van chefkok Marien. Hij stelde een nieuwe lunchkaart 
en dinerkaart samen met toegankelijke gerechten en elk seizoen wat nieuws. 
Marien: ‘Je kunt van 11.00 tot 16.00 uur bij ons lunchen. We hebben warme 
en koude gerechten, uiteenlopend van een broodje gerookte zalm of carpac-
cio tot een uitsmijter ham/kaas en een broodje hamburger met friet. Daarna, 
van 16.00 tot 21.00 uur, kun je hier heerlijk dineren. We hebben huisgemaakte 
schnitzels, een stoofpotje van rundvlees op Vlaamse wijze bereid, spareribs en 
nog veel meer. We bieden altijd keuze in vlees, vis of vegetarisch. En voor wie 
een keer wat anders wil eten, hebben we ook een specialiteitenkaart met bij-
voorbeeld asperges of wild, afhankelijk van het seizoen. Zo kunnen we al onze 
gasten een lekkere lunch of een heerlijk diner aanbieden.‘ 

Lokale samenwerking
Waar mogelijk zoeken Marien en Lisanne de samenwerking met lokale on-
dernemers. Zo bieden ze bij Binkie ijs van IJsboerderij De Steenoven uit Hum-

melo aan en is in het 
restaurant bier verkrijg-
baar van de Bronckhor-
ster Brewing Company 
uit Rha. Daarnaast biedt 
De IJsselhoeve ook bij-
zonder Brabants bier. 
‘Mijn vader heeft een ei-
gen brouwerij. Hij brouwt 
speciaal bier: wit, dub-
bel, honingbier, stout en 
enkel. Allemaal op basis 

van spelt. Zijn bier is hier natuurlijk 
ook verkrijgbaar’, vertelt Marien. Met 
het zomerseizoen voor de boeg zien 
de nieuwe bedrijfsleiders van De IJs-
selhoeve hun eerste jaar vol vertrou-
wen tegemoet, vertelt Lisanne. ‘We 
houden deze zomer regelmatig een 
pubquiz en hebben veel live muziek. 
Daarmee nodigen we iedereen in de 
omgeving uit om bij ons te komen 
eten en kennis te maken.’ 

Openingstijden
Wij zijn elke dag vanaf 10.00 
uur geopend. Wil je een hapje 
komen eten? Onze keuken is 
dagelijks van 11.00 tot 21.00 voor 
je geopend.

Restaurant De IJsselhoeve
Eekstraat 15
6984 AG Doesburg
T: 0313 – 47 44 44
E: info@ijsselhoeve.nl
I: www.ijsselhoeve.nl
Volg ons op Facebook en Instagram

Agenda
Zin in een leuke avond? Kom ook 
naar onze activiteiten deze zomer.

Pubquiz - 20 juni om 20.30 uur
Pubquiz - 15 juli om 20.30 uur
Pubquiz - 6 augustus om 20.30 uur
Pubquiz - 19 augustus om 20.30 uur 
Pubquiz  - 19 oktober om 20.30 uur
Deelname: € 2,- euro per team.

Personeel gevraagd
Ben je 16 jaar of ouder en zoek je een leuke baan in de 
horeca? Kom dan bij ons werken. Wij zijn op zoek naar 
medewerkers voor de bediening en in de keuken. 
Bel of mail ons direct! 

Heeft u een voedselallergie of dieetwensen? Laat het ons weten.
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HOVO A&L organiseert  

in Doetinchem cursussen 

in collegevorm, gericht 

op mensen vanaf 50 jaar. 

HOVO Achterhoek en 

Liemers is onderdeel  

van Iselinge Hogeschool  

te Doetinchem.

Voor uitgebreide 

informatie en inschrijven, 

zie de website  

www.hovo-al.nl

Het cursusprogramma voor het cursusjaar 
2019-2020 omvat de volgende vakgebieden:

Amerikaanse geschiedenis

Biologie

Chinese geschiedenis

Economie

Egyptologie

Europakunde

Filosofie

Geologie

Geschiedenis van het christendom

Het Midden-Oosten

Klassieke literatuur

Kunstgeschiedenis

Muziek

Neuropsychologie

Religiewetenschappen

Ruslandkunde

Sociale geschiedenis 

Zomerweg 21, 6996 DP Drempt, Tel.: 0313 - 472 722

Internet: www.seegersdrempt.nl / E-mail: info@seegersdrempt.nl

C. SEEGERS

Rijwielen

Skelters

E-Classic heren /dames € 1250,-

Trampoline’s

Voor kwaliteit
groot of klein

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

tel: 0615428204
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Tekst: Marian Oosterink
Foto’s: Marian Oosterink

Ze zijn twee van de 800 Nederlandse scouts 
die naar dit wereldwijde evenement gaan 
waar maar liefst 40.000 scouts uit 160 lan-
den aan deelnemen. Het thema is ‘Unlock a 
new world’. Rutger en Steven zitten samen 
met andere scouts uit de Achterhoek in de 
troep met de naam ‘Stroopwafels’, 36 deel-
nemers en vier stafleden. Elke troep heeft 
een naam die genoemd is naar Nederlandse 
lekkernijen. 
Rutger en Steven hebben dit jaar al vier 
voorbereidingskampen gehad. In Vorden 
en Winterswijk en een clusterweekend met 
drie andere troepen uit Twente en Utrecht. 
Tot slot is er in mei een contingentskamp in 
Ommen geweest waarbij alle Nederlandse 
deelnemers present waren. 
Steven: ‘Het is wel slim om met alle kampen 
mee te gaan, zo leer je elkaar kennen want 
je zit straks ruim twee weken bij elkaar in de 
groep. Ook moet je weten wat de bedoe-
ling is in Amerika en wat je wel en niet kan 
doen.’ Rutger vult aan: ‘Je kunt wel ‘hello’ 
zeggen, maar handgebaren mogen niet. Je 
weet niet wat dat in een andere cultuur kan 
betekenen. Handen geven doen scouts altijd 
met links, omdat je hart links zit. Dus dan 
zit je altijd goed. Bovendien zijn de kosten 
van alle kampen bij het bedrag van de reis 
inbegrepen.’ Over kosten gesproken, die zijn 
€ 4.500 per scout. Dit bedrag sparen ze zelf 
bij elkaar met hun bijbanen en dat gaat ze 
lukken. Ze zijn er heel druk mee, maar ze 
weten precies wat ze willen.

Na een lange bus- en vliegreis via Frankfurt 
en Washington komen ze aan in het nieuwe 
tentendorp in de staat Virginia. ‘Het is wel zo 
groot als de stad Utrecht!’ Rutger is onder de 
indruk. Het is een heuvelachtig scoutingter-
rein met goede wifi-faciliteiten. Contact met 
het thuisfront zal dus prima gaan. Ze heb-
ben zich via de app al opgegeven voor een 
aantal activiteiten, onder andere voor de 
tokkelbaan van 1,2 km! Andere activiteiten 
zijn boogschieten, raften/kanoën, klimmen, 

Scouts Rutger en Steven naar 
World Scout Jamboree
Rutger Bilderbeek (16) en Steven Willems (15) nemen van 22 juli t/m 4 
augustus 2019 deel aan de World Scout Jamboree in Virginia in de Verenigde 
Staten. Dit grote scoutingkamp vindt één keer in de vier jaar plaats en voor 
beide leden van scouting Sweder van Voorst een uitgelezen kans op een 
mooi avontuur. 

Rutger Bilderbeek (boven) en Steven Willems.
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Na bijna 28 jaar keerden Nank van der Boon 
en haar man Deodaat, voormalig dominee, 
vanuit Wassenaar terug naar Hummelo. In hun 
nieuwe woning aan De Zuylenkamp zet ze haar 
pedicurepraktijk, die ze in haar vorige woonplaats 
opstartte, verder voort. 

‘Ik kom op voor de voet’
Pied-à-terre
Voetzorg
Hummelo

Nank van der Boon is pedicure en 
medisch pedicure. Daarmee kan 
ze heel veel mensen van hun voet-
klachten afhelpen, in haar praktijk 
en aan huis. En dat is precies haar 
doel. ‘Ik volg jaarlijks veel cursus-
sen om zoveel mogelijk mensen te 
kunnen helpen. Maar ook om goed 
mijn eigen grenzen te leren ken-
nen; iemand met een klacht die ik 
niet kan behandelen, stuur ik door. 
Momenteel ben ik bezig met een 

cursus dermatologie om nog meer 
ziektebeelden te herkennen. Weet  
je, ik werk met levend materiaal. 
Als mensen met klachten regelma-
tig komen, zie ik hun voeten beter 
worden. Dat is zo mooi.‘ 

Voeten zijn kwetsbaar
Naast pedicure is Nank ook mani-
cure. ‘Een pedicurebehandeling is 
ontspannend. Waarom zou je dan 
niet meteen even je handen laten 
verzorgen met een oliebadje. Of 
geniet van een voet- en onderbeen-
massage. Heel fijn als je een staand 
beroep hebt.’ De Hummelose pe-
dicure pleit voor goed schoeisel. 
‘Mensen met krappe schoenen heb-
ben vaak klachten. Hoge hakken 
is misschien mooi maar je kunt je 
voet dan niet afrollen. Als je jong 
veel op hakken hebt gelopen, krijg 

je later vaak brede voeten. Ik moet 
daarom opkomen voor de voet’, 
lacht Nank. De boog onder je voet 
zakt door naarmate je ouder wordt. 
Ook neemt het vet en de eeltpro-
ductie onder je voeten af als je 
ouder wordt. ‘Dat maakt je voeten 
kwetsbaar. Geef ze daarom wat 
extra verzorging.’ Kalk- of schim-
melnagels kunnen hardnekkig zijn 
maar ook daarvoor heeft Nank een 
oplossing bij consequent gebruik. 
‘Er zijn vrouwen die na mijn behan-
deling weer open schoenen dragen. 
Dat maakt me blij.’ 

Actie
Maak kennis met Pied-à-terre en 
profiteer van het speciale actietarief 
van 27 euro voor uw eerste 
behandeling. Actie geldt tot en met 
31 december 2019.

Pied-à-terre
Voetzorg Hummelo
De Zuylenkamp 34
6999 CD  Hummelo
T: 06-445 007 99
E: info@aanbevolenpraktijk.nl
I: www.aanbevolenpraktijk.nl

Pied-à-terre is aangesloten bij Provoet, 
de brancheorganisatie voor pedicures.

Gratis voet-apk
Vraagt je werk veel van je voeten? 
Dan is het extra belangrijk ze goed 
te onderhouden. Kom langs voor een 
gratis voet-apk. Maak een afspraak 
op voetapk.nl. 

Ruime openingstijden
Pied-à-terre is 6 dagen per week voor u geopend van 09.00 tot 12.00 en van 
14.00 tot 17.30 uur. Liever een afspraak op een ander moment of bij u thuis? 
Bel of mail gerust. In overleg is er veel mogelijk.

54



paintball en schieten. Het is ook de bedoeling om kennis te maken 
met elkaars culturen. Zo gaan ze voor elkaar gerechten koken die 
typisch voor dat land zijn. Ook hebben ze pins (speldjes) en insignes 
gekocht om uit te delen en om te ruilen. En verder zullen er ook wel 
wat stroopwafels in de koffer meegaan.
Engels is de voertaal, maar Rutger verwacht geen problemen: ‘Ik had 
vorig jaar een 8 op mijn mavo-examen gehaald.’ En met het Engels 
van Steven zit het ook wel goed: ‘Het is niet geweldig, maar ik red 
me er wel mee.’ 
Aansluitend aan de Jamboree maken de Nederlandse jongeren 
een nareis van vijf dagen door de staat Virginia en brengen ze een 
bezoek aan Washington. Hier verblijven ze in tweepersoonsstuden-
tenkamers op een college. ‘Dat is best luxe’, zegt Steven. Daarna 
gaan ze twee dagen naar New York waar ze in een hostel verblijven 
in het noorden van Manhattan. Van daaruit vliegen ze weer terug 
naar Frankfurt en met de bus weer naar huis. Van heimwee zullen 
ze geen last krijgen. ‘Daar hebben we helemaal geen tijd voor,’ lacht 
Rutger. Steven: ‘Heel misschien mijn gameboy soms.’ Ze hebben er 
duidelijk heel veel zin in, in hun nieuwe avontuur. 

Beiden zijn ze al sinds 2007 lid van de scouting groep Sweder van 
Voorst en ze hebben alle ‘speltakken’ (leeftijdsgroepen) doorlopen 
vanaf de bevers, welpen, scouts en nu explorers. Rutger: ‘Het leuke 
aan scouting is dat je jezelf kunt zijn. Dit is anders dan bij een 
teamsport, als je je daar niet aanpast, val je al snel buiten de groep. 
Bij de explorers hebben we veel eigen inbreng bij de activiteiten 
die we doen. Laatst heb ik met ons groepje gelast en met metaal 
gewerkt. En met de stofzuiger er extra lucht ingeblazen, dat stookt 
het vuur lekker op! Dat is echt mijn ding.’ Steven: ‘Je kunt hier een 
buitenbeentje zijn. Dat is oké. Je doet het samen en je helpt elkaar.’ 
Vader Richard Willems vult aan: ‘Ze zijn veel buiten en er is hier 
geen prestatiedrang. Door de zelfredzaamheid en het samenwer-
ken verleggen ze hun grenzen. En ook de ouders doen mee als er 
ouderweekenden zijn.’ Richard laat een filmpje zien: ‘Ik stond boven-
aan een tokkelbaan en dacht: dat ga ik echt niet doen in een tuigje 
hangend aan een kabelbaan naar beneden. Als je dan toch gaat, is 
dat echt zó gaaf!’

Pionieren - met houten palen en touw een installatie of bouwwerk 
maken (concreet een reuzenrad) -  of een vuur aanleggen, koken 
op open vuur, niet te verwarren met barbecueën. Roeten - een 
wandeltocht/hike met opdrachten met behulp van kompas en gps - 
knooptechnieken met touw, tent opzetten enzovoort. Een greep uit 
de activiteiten die zich buiten en binnen afspelen. Ze zijn niet avers 
tegen computeren, want er is ook elk jaar een JOTI (Jamboree On 
The Internet)-hunt, een soort vossenjacht waarbij je online creatieve 
opdrachten moet uitvoeren en dat gedurende 30 uur lang! 
De scoutingwereld kent een eigen terminologie zoals hiervoor al 
duidelijk werd. En een serie activiteiten op één dag heet bij scouting 
een ‘opkomst’. De opkomsten bij Sweder van Voorst zijn veelal op 
vrijdagavond en op zaterdagochtend.
Vanaf 2003 is de scouting Sweder van Voorst ondergebracht op het 
voormalige melkveebedrijf van de familie Van Zadelhoff aan de 
Torenallee in Hummelo. Hier heeft elke speltak (leeftijdsgroep) een 
eigen ruimte ter beschikking. Deze ruime en mooie landelijke plek 
ligt centraal in het gebied, want naast Drempt, Hummelo en Keppel 
worden ook Toldijk en Steenderen bediend. De groep heeft momen-
teel zo’n 30 leden. 

Nog een ruime maand en dan begint het avontuur van Rutger en 
Steven. In ons septembernummer lezen we wat ze hebben meege-
maakt tijdens deze World Scout Jamboree in Amerika. Ze houden 
voor ons een dagboek bij en ze zorgen voor bijbehorende foto’s.

CV Rutger Bilderbeek

Geboren 27 oktober 2002 te Drempt
Gezin  vader Marinus, moeder Simone, broer Floris, 

zus Judith 
Woont in Drempt, Binnenweg
Opleiding AOC Oost Groen Lyceum leerjaar 4
Komend schooljaar  stagelopen bij Pelgrom landbouwmechanisa-

tie en daarna Landbouwtechniek op Aventus 
Apeldoorn

Bijbanen   auto’s wassen bij Coffee Fresh op zaterdag en 
medewerker bij Verhey in Toldijk in vakan-
ties

Bij scouting sinds 2007
Andere hobby’s  Oldtimer trekker opknappen en naar de keet 

of naar feesten gaan 
Social media WhatsApp en Instagram

CV Steven Willems

Geboren 5 augustus 2003 te Doesburg
Gezin  vader Richard, moeder Cecile, zus Araya, 

broer Ivar 
Woont in Hummelo, Torenallee     
Opleiding 4e klas havo Ludger College 
Komend schooljaar  diploma halen en daarna Bouwkunde op de 

HAN      
Bijbanen  afwassen bij De Gouden Karper op zaterdag, 

ijs scheppen bij IJsboerderij De Steenoven op 
zondag en in vakanties

Bij scouting sinds 2007
Andere hobby’s drummen
Social media Instagram 
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Aan het woord is Marcel Teunissen (50) uit Achter-Drempt. Ook wel bekend als Teuntje. 
(‘Sommigen kennen mij niet anders.’) Marcel is vrachtwagenchauffeur bij Rotra in Doesburg. 
Hij is, zegt hij, vrachtwagenchauffeur in hart en nieren. ‘Ik ben een echte chauffeur. Het is 
me met de paplepel ingegoten. Mijn opa was boer en had een vrachtwagen waarmee hij vee 
en tractoren reed. Mijn vader heeft dit op zeer jonge leeftijd (hij was toen 17) overgenomen 
toen mijn opa overleed. Mijn vader ging later alleen door in het veetransport, varkens maar 
ook koeien. Mijn broer Jurgen heeft dat nu weer over genomen van mijn vader. Mijn vader 
was doordeweeks veel aan het rijden en regelen. Als hij tijd had, leerde hij mij rijden, maar 
hij leerde me ook de wagens te onderhouden. Het wassen hoorde daar natuurlijk ook bij. Ik 
ging mee naar de boeren en naar de markt en als ik onderweg een bord van een restaurant 
zag, zei ik altijd tegen mijn vader: ‘Pa, mes en vork!’. Dan moest er gegeten worden. Daar 

Tekst: Leo Tholhuijsen
Foto’s: Wim van Hof

hebben mijn vader en moeder het nu nog over. Dat ik niet thuis in 
het bedrijf zit, is om een paar redenen. Ik ben wat allergisch voor 
stof waar je bij het varkens laden en lossen altijd mee te maken 
hebt. En door een ongeval aan mijn oog. Wat er ook bij kwam dat 
toen overname op een gegeven moment aan de orde was, het ook 
wel duidelijk was dat op een bedrijf met vier auto’s geen plaats was 
voor twee ondernemers. Ik was al buiten de deur aan het werk, 
en dat is zo gebleven. Maar ik heb vroeger ook wel met koeien en 
varkens gereden, hoor.’

Voor Rotra rijdt Marcel nu vier dagen per week. Dat doet hij al een 
paar jaar. Iedere vrijdag is hij vrij en dat bevalt hem prima. Hij rijdt 
in de regel in de Benelux en Duitsland. Voor de lange ritten naar 
verre buitenlandse bestemmingen heeft Rotra naast eigen Neder-
landse chauffeurs ook de Roemeense dochteronderneming Truck 
Supply Europe (TSE) met Roemeense chauffeurs.
‘Ik rij tussen 200 en 700 kilometer per dag, Bijvoorbeeld op maan-
dag rijd ik om 05.00 u weg richting Karlsruhe in Duitsland, dat is 
ongeveer 450 kilometer. In Frankfurt begin ik dan te lossen op twee 
plaatsen, dan naar de volgende plaats en zo verder tot ik leeg ben. 
Dan vervolgens weer terugladen op enkele plaatsen en dan weer 
deze kant op. Of met 200 fietsen van Gazelle in Dieren naar Emstek 
achter Osnabrück, en dan groupage terugladen op verschillende 
adressen in de omgeving van Oldenzaal, dan zit je op 400 kilometer. 
In België gaat het naar Gent, Antwerpen, Brussel. Of trailers van de 

Bahn in Keulen halen en ook een- of tweedaagse Ruhe-ritten. Alles 
bij elkaar bijna 100.000 km per jaar. Er zijn weken dat ik thuis slaap 
maar soms ben ik één nacht van huis, soms twee. Ik doe tegenwoor-
dig ook veel Nederland. Evenzogoed maak je wel lange dagen. Tot 15 
werkuren per dag, 10 daarvan mag je rijden. Ik moet me ook hou-
den aan de rij- en rusturen. Daarom ben ik blij dat ik nu vier dagen 
per week werk. Voorheen had ik weken van 70 uur, mijn vrouw en 
ik zagen elkaar weinig toen. Ook belangrijk om de kinderen te zien 
opgroeien, die zijn nog jong.’

‘Het chauffeursvak is me 
met de paplepel ingegoten’

Al enkele jaren is er een groeiend tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Steeds 

meer transportbedrijven, in bijna alle regio’s van Nederland, hebben te maken 

met een krappe tot zeer krappe arbeidsmarkt voor vrachtwagenchauffeurs. 

Ook in de Achterhoek is sprake van een groot tekort.

Dit jaar brengen we daarom vier portretten van vrachtwagenchauffeurs uit ons verspreidingsgebied. In dit nummer komt 

internationaal chauffeur Marcel Teunissen uit Achter-Drempt aan bod.

Truckers

‘Vanaf drie uur in de middag zie 
je de parkeerplaatsen langs de 
snelwegen vollopen. Eerst met de 
vrachtwagens met witte kentekens, 
de Oostblokkers. ’s Avonds staan ze 
zo vol dat je er haast niet meer bij 
kunt. Maar sowieso overnacht ik 
niet graag op die overvolle par-
keerplaatsen tussen chauffeurs die 
maanden van huis zijn. De sani-
taire voorzieningen zijn er vaak 
onvoldoende, je kunt je voorstellen 
wat dat betekent. Dit is dan in Bel-
gië. In Duitsland is het prima door 
de toiletjuffen of betaalde toilet-
ten. Maar afgezien daarvan zijn ze 
soms zo vol dat je er simpelweg 
niet meer bij kunt. Als het echt 
tegen zit, moet je in het donker 
achteruit weer terug de snelweg op 
om eraf te komen.
Ik kies dan liever een betaalde par-
keerplaats bij een wegrestaurant. 
Kost in principe geld, maar dat 
krijg je dan weer terug als je er eet. 
Die Oostblokkers geven daar geen 
geld aan uit. Je ziet ze daar ook 
wel, maar ze koken meestal zelf.’ 

Marcel Teunissen rijdt op een Scania S410. S staat voor de hoogte van de cabine met een geheel vlakke vloer. Vermogen is 410 pk. Deze is van april 
2018 en staat een jaar na dato op 90.000 km. Volautomatische versnellingsbak. ‘Zeer stille auto, zeer hoge zit, niet te vergelijken met de vorige, 
alsof  je in een touringcar zit. Mijn vorige auto had 1,4 miljoen kilometer gereden, die heb ik 9 jaar gehad. Niet alle kilometers zelf  gereden, hoor.’

Marcel Teunissen (rechts) met in het midden zijn broer Jurgen en links 
zijn vader Antoon.
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Aan het woord is Marcel Teunissen (50) uit Achter-Drempt. Ook wel bekend als Teuntje. 
(‘Sommigen kennen mij niet anders.’) Marcel is vrachtwagenchauffeur bij Rotra in Doesburg. 
Hij is, zegt hij, vrachtwagenchauffeur in hart en nieren. ‘Ik ben een echte chauffeur. Het is 
me met de paplepel ingegoten. Mijn opa was boer en had een vrachtwagen waarmee hij vee 
en tractoren reed. Mijn vader heeft dit op zeer jonge leeftijd (hij was toen 17) overgenomen 
toen mijn opa overleed. Mijn vader ging later alleen door in het veetransport, varkens maar 
ook koeien. Mijn broer Jurgen heeft dat nu weer over genomen van mijn vader. Mijn vader 
was doordeweeks veel aan het rijden en regelen. Als hij tijd had, leerde hij mij rijden, maar 
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zag, zei ik altijd tegen mijn vader: ‘Pa, mes en vork!’. Dan moest er gegeten worden. Daar 
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hebben mijn vader en moeder het nu nog over. Dat ik niet thuis in 
het bedrijf zit, is om een paar redenen. Ik ben wat allergisch voor 
stof waar je bij het varkens laden en lossen altijd mee te maken 
hebt. En door een ongeval aan mijn oog. Wat er ook bij kwam dat 
toen overname op een gegeven moment aan de orde was, het ook 
wel duidelijk was dat op een bedrijf met vier auto’s geen plaats was 
voor twee ondernemers. Ik was al buiten de deur aan het werk, 
en dat is zo gebleven. Maar ik heb vroeger ook wel met koeien en 
varkens gereden, hoor.’

Voor Rotra rijdt Marcel nu vier dagen per week. Dat doet hij al een 
paar jaar. Iedere vrijdag is hij vrij en dat bevalt hem prima. Hij rijdt 
in de regel in de Benelux en Duitsland. Voor de lange ritten naar 
verre buitenlandse bestemmingen heeft Rotra naast eigen Neder-
landse chauffeurs ook de Roemeense dochteronderneming Truck 
Supply Europe (TSE) met Roemeense chauffeurs.
‘Ik rij tussen 200 en 700 kilometer per dag, Bijvoorbeeld op maan-
dag rijd ik om 05.00 u weg richting Karlsruhe in Duitsland, dat is 
ongeveer 450 kilometer. In Frankfurt begin ik dan te lossen op twee 
plaatsen, dan naar de volgende plaats en zo verder tot ik leeg ben. 
Dan vervolgens weer terugladen op enkele plaatsen en dan weer 
deze kant op. Of met 200 fietsen van Gazelle in Dieren naar Emstek 
achter Osnabrück, en dan groupage terugladen op verschillende 
adressen in de omgeving van Oldenzaal, dan zit je op 400 kilometer. 
In België gaat het naar Gent, Antwerpen, Brussel. Of trailers van de 

Bahn in Keulen halen en ook een- of tweedaagse Ruhe-ritten. Alles 
bij elkaar bijna 100.000 km per jaar. Er zijn weken dat ik thuis slaap 
maar soms ben ik één nacht van huis, soms twee. Ik doe tegenwoor-
dig ook veel Nederland. Evenzogoed maak je wel lange dagen. Tot 15 
werkuren per dag, 10 daarvan mag je rijden. Ik moet me ook hou-
den aan de rij- en rusturen. Daarom ben ik blij dat ik nu vier dagen 
per week werk. Voorheen had ik weken van 70 uur, mijn vrouw en 
ik zagen elkaar weinig toen. Ook belangrijk om de kinderen te zien 
opgroeien, die zijn nog jong.’

‘Het chauffeursvak is me 
met de paplepel ingegoten’

Al enkele jaren is er een groeiend tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Steeds 

meer transportbedrijven, in bijna alle regio’s van Nederland, hebben te maken 

met een krappe tot zeer krappe arbeidsmarkt voor vrachtwagenchauffeurs. 

Ook in de Achterhoek is sprake van een groot tekort.

Dit jaar brengen we daarom vier portretten van vrachtwagenchauffeurs uit ons verspreidingsgebied. In dit nummer komt 

internationaal chauffeur Marcel Teunissen uit Achter-Drempt aan bod.

Truckers

‘Vanaf drie uur in de middag zie 
je de parkeerplaatsen langs de 
snelwegen vollopen. Eerst met de 
vrachtwagens met witte kentekens, 
de Oostblokkers. ’s Avonds staan ze 
zo vol dat je er haast niet meer bij 
kunt. Maar sowieso overnacht ik 
niet graag op die overvolle par-
keerplaatsen tussen chauffeurs die 
maanden van huis zijn. De sani-
taire voorzieningen zijn er vaak 
onvoldoende, je kunt je voorstellen 
wat dat betekent. Dit is dan in Bel-
gië. In Duitsland is het prima door 
de toiletjuffen of betaalde toilet-
ten. Maar afgezien daarvan zijn ze 
soms zo vol dat je er simpelweg 
niet meer bij kunt. Als het echt 
tegen zit, moet je in het donker 
achteruit weer terug de snelweg op 
om eraf te komen.
Ik kies dan liever een betaalde par-
keerplaats bij een wegrestaurant. 
Kost in principe geld, maar dat 
krijg je dan weer terug als je er eet. 
Die Oostblokkers geven daar geen 
geld aan uit. Je ziet ze daar ook 
wel, maar ze koken meestal zelf.’ 

Marcel Teunissen rijdt op een Scania S410. S staat voor de hoogte van de cabine met een geheel vlakke vloer. Vermogen is 410 pk. Deze is van april 
2018 en staat een jaar na dato op 90.000 km. Volautomatische versnellingsbak. ‘Zeer stille auto, zeer hoge zit, niet te vergelijken met de vorige, 
alsof  je in een touringcar zit. Mijn vorige auto had 1,4 miljoen kilometer gereden, die heb ik 9 jaar gehad. Niet alle kilometers zelf  gereden, hoor.’

Marcel Teunissen (rechts) met in het midden zijn broer Jurgen en links 
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SPUITWERK

PROJECTBEGELEIDING WINKEL

SCHILDERWERKEN GLASWERK

BEHANGWERK

Leigraafseweg 25, 6983 BR Doesburg  ► T 0313 472 107   
www.alexkoenders.nl

Kaarsenmakerij 
Bronkhorst

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

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

www.kaarsenmakerijbronkhorst.nl

Uilenhoek 1, Bronkhorst

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

 
zoek & boek online! 

 
Meipoortstraat 53, Doesburg 

Tel: 0313 472828 
Email: info@reisburolensink.nl 

 

 

 

 

 
 

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

 
City Games, Sloepvaren, Steppen, 

Abseilen Martini toren en veel meer! 
 

Meipoortstraat 55, Doesburg 
Tel: 0313 472828 

Email:info@vikingoutdoor.nl 
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Vroeger reed Marcel ook wel naar Frankrijk, 
Spanje, Italië maar door een ongeval aan 
zijn linkeroog is dit op een laag pitje komen 
te staan. Hij heeft bijna één jaar moeten 
revalideren en is blij dat hij weer aan het 
rijden is gekomen. Hij heeft wel goede 
herinneringen aan die ritten naar Frankrijk, 
Spanje en Italië. ’Gezellige avonden als je in 
Italië met chauffeurs bij elkaar zat. Ook met 
Bertie Jansen hier uit Drempt. Sowieso is 
het chauffeurswerk aan het veranderen. Er 
wordt strakker gepland, er is minder ruimte 
voor contact onderweg, ook bij klanten is 
het anders geworden, minder gezelligheid 
en je komt ook niet overal meer binnen in 
verband met de veiligheid. Dan moet je in 
je truck wachten tot ze klaar zijn met laden 
en lossen. Via een GPS-tracker weet men 
precies waar je op elk moment bent. Ik 
begrijp dat het in verband met stelen nodig 
is om voortdurend te weten waar een trailer 
met lading is. Ze kunnen vanuit Doesburg 
precies zien waar je zit, je privacy is in dat 
opzicht weg. Ik probeer er maar niet te veel 
aan te denken. Het chauffeursvak is aan het 
veranderen. Ik spreek onderweg minder col-
lega’s. Chauffeurscafé’s worden wel minder 
in Nederland, gelukkig weet ik de goeie nog 
wel te vinden en anders via Google Maps. 
Ik kom vaak in de Rotterdamse haven en 
wordt regelmatig als chauffeur als een hond 
behandeld. Vaak is er een hoop gedoe als er 
iets niet klopt. Je moet er wel tegen kunnen. 

Het is niet altijd prettig.’
Aan de andere kant vindt Marcel dat hij bij 
Rotra goed zit. Hij is er trots op dat hij in 
1989 nog door een Roelofsen persoonlijk 
is aangenomen. Hij heeft daar eerst stage 
gelopen. ’Bij Rotra is het goed geregeld. Als 
ik vrij wil hebben, doen ze hun best om het 
te regelen. Je geld is iedere maand op tijd, 
een keer per twee jaar een personeelsfeest. 
Een collega die drie maanden geleden is 
weggegaan, komt nu weer terug…’

Of daarmee gezegd is dat Marcel tot aan zijn 
pensioen bij Rotra blijft, is niet automatisch 
gezegd. Dat zijn nog heel wat jaren. Niet dat 
hij met concrete plannen rondloopt, maar 
of zijn lichaam die lange dagen en het zware 
werk kan volhouden, is nog maar de vraag. 
Wat dat betreft, ben ik blij dat ik niet in de 
distributie zit met 20 tot soms 30 adressen 
per dag. 
Maar hoe dan ook, Marcel Teunissen kan 
zich niet voorstellen dat hij wat anders is 
dan chauffeur. ‘Ik ben bij wijze van spreken 
met het stuurtje in mijn handen geboren. Ik 
vind het nog steeds een fantastische baan.’

Rotra

Familiebedrijf Koninklijke Rotra in 
Doesburg werd in 1909 opgericht en 
bestaat daarmee al 110 jaar. Deze 
one-stop-logistics-shop verzorgt, met 
925 medewerkers verspreid over 7 
vestigingen in de Benelux, transport 
over de weg, per spoor, wereldwijde 
lucht- en zeevracht en de volledige 
supply chain voor meer dan 10.000 
klanten. Rotra heeft de beschikking over 
bijna 200 trucks en zo’n 350 trailers. 
Ondertussen rijden 24 auto’s op gas 
(LNG, Liquified Natural Gas) voor minder 
milieubelasting.
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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

DE 
KAARSENSTUDIO

BRENGT BINNEN 
NAAR BUITEN

SAMEN MET 

RUSTIK LYS

COTTON BALLS
LIGHT

EN

STOREFACTORY

E V E N T  C A T E R I N G

HOOGWAARDIGE  •  EVENEMENTENCATERING 
FESTIVALCATERING  •  PARTYCATERING

met advies
& service
voor uw

event

T E L .  0 6  2 0  2 7  9 7  1 7  •  W W W . K E R M E X . N L

Kermex Adv staand 137x94 FC.indd   1 25-11-2014   9:45:48
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Anouk Mast (48) is parttime huisarts in Doetinchem,
met echtgenoot Jeroen en hun vier kinderen woont ze in Laag-Keppel.

Iets voor acht uur ben ik op de praktijk. Ik lees de bin-
nengekomen brieven met bijzonderheden van de 
nacht. Mijn eerste patiënt van vandaag zat al te 
wachten op het bankje buiten. Zij heeft een rot-
nacht achter de rug en hoopte door vroeg te ko-
men als eerste gezien te kunnen worden op mijn 
inloopspreekuur. Ze heeft de laatste tijd last 
van hartkloppingen. Het is een drukke inloop. 
De volgende patiënt is een vader met zijn acht-
jarige dochter. Ze huppelt voor hem uit. Vader 
komt met spuugbak achter haar aan. Ook een 
nare nacht achter de rug, buikpijn en spugen. 
Een huppelend kind stelt mij in ieder geval al 
gerust, een hoop diagnoses kan ik schrappen. Het 
onderzoek begint voor ons al bij het ophalen uit de 
wachtkamer. Een man komt met de vraag even zijn 
bloeddruk te controleren. Ik kijk in zijn dossier en zie 
het woord CVRM: cardio vasculair risico management. Ja 
ja, wij managen een praktijk en we managen zorgproblemen 
en uw gezondheid. Even een bloeddruk meten is onderschat. Meet 
je een mooie bloeddruk, dan is dat fijn. Maar een bloeddruk is één ding. 
Hoe is het met het cholesterol? Rookt de patiënt? Zijn er gezinsleden met hart en 
vaatziekten voor hun zestigste levensjaar? We stellen een risicoprofiel op en dat bepaalt onze koers. We geven een zorgadvies en 
stemmen dit af met de patiënt, die soms een heel andere koers voor ogen heeft. Leg dat maar eens uit in een paar minuten. Ik leg 
de man uit dat zijn vraag niet voor het inloopspreekuur is, dat hij graag teruggezien wordt door mijn praktijkondersteuner. Een 
meneer meldt zich met een medicatievraag. Hij krijgt altijd twee medicijnen gecombineerd in één pil. Heel handig. ‘Nu hebben die 
hufters van de apotheek deze pillen niet meer.’ Ik denk aan de nieuwsberichten recent over agressie tegen hulpverleners.

Ik doe mijn reguliere spreekuur. Daarna rijd ik naar een dame van achter in de tachtig. Ze heeft recent slecht nieuws gehad. Ze is 
uitbehandeld. ‘Doe mij maar een spuit,’ zegt ze als ik naast haar kom zitten. ‘Ja toch, het is op, het is mooi geweest.’ Ze brengt het 
zo makkelijk, alsof ik de spuit kant en klaar in mijn tas heb zitten en tussen twee visites door wel even kan geven. Klant is koning. Er 
volgt een lang gesprek. Ik denk aan het artikel wat ik van mijn collega doorgestuurd heb gekregen en waar vandaag in het nieuws 
ook aandacht voor was: ‘Vogelvrij na euthanasie’. Het betreft het verhaal van een huisarts die volgens de regels euthanasie verricht 
na consultatie van twee SCEN-artsen die akkoord waren. De huisarts wordt aan een justitieel onderzoek onderworpen. Hij vertelt 
zijn verhaal als waarschuwing voor zijn collega’s. 
In de middag trek ik aan een vinger van een wielrenner die gevallen is. De vinger is uit de kom geschoten. Een dankbaar werkje, de 
vinger staat weer recht en de pijn is met één handeling nagenoeg weg. Ik plaats een spiraal bij een jonge dame van 20 jaar. Het is 
een hormoonspiraal. De leeftijd van de dames die een spiraal aanvragen verschuift. Ze worden steeds jonger. Veel meiden vragen 
het aan om hun menstruatie te reguleren, niet zozeer als anticonceptie. Met de hormoonspiraal bloeden ze een stuk minder, soms 
blijft de bloeding helemaal uit. De luxe kant van de geneeskunde. 

Ik beweeg mee van buik naar rug, van oor naar teen, van kop tot kont, van baby tot 90-plus, van Syriër tot Soedanees, het komt 
allemaal voorbij. Aan het eind van de dag fiets ik naar huis. Even de kop leeg maken. Ik heb lekker gewerkt. Ik ben tevreden!

Zomaar een dag
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Tekst: Henk ten Zijthoff
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Hoe merk je die aandacht André?

‘Ik loop gelukkig nog altijd heel veel in bossen voor mijn werk en ik 
neem het liefst de mensen mee die vragen hebben over ons beleid. 
Ik kan ze dan ter plekke laten zien waar we mee bezig zijn en hoe 
er in de praktijk wordt omgegaan met onze visie. Ik merk dat dat 
hard nodig is, maar het is vooral ook dankbaar werk. Gisteren ben 
ik bijvoorbeeld op pad geweest met mensen van de Bomenstichting 
Achterhoek. Deze mensen zijn kritisch en houden de vinger stevig 
aan de pols. Ze stellen goede vragen en aan mij de taak om daar de 
juiste antwoorden op te geven. Soms zijn die vragen vanuit de bos-
bouwtechniek en de kennis van het gebied goed te beantwoorden 
omdat we gelukkig precies weten waar we mee bezig zijn. Maar er 
zijn natuurlijk onderwerpen in de bosbouw waarover je van mening 
kunt verschillen.’

Hoe typeer je het gebied waar we nu lopen?

André legt uit dat de bossen in de Kruisberg geen natuurlijk bos is. 
‘Oerbos is trouwens nergens meer in Nederland te vinden. Het is dus 
allemaal aangelegd bos. Oudere inwoners van Hummelo en Keppel 
herinneren zich vermoedelijk nog dat de aangelegde bossen in de 
Kruisberg tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog uit nood vrij 
massaal zijn gekapt. Daarna is in het gebied weer aan herbebossing 
gedaan. Het meeste bos is dus nu ruim 70 jaar oud.’
Kenmerkend voor de Kruisberg zijn de rivierduinen. Die zijn daar 
terecht gekomen in de laatste ijstijd door de wind, die het zand deed 
uitstuiven uit drooggevallen rivierbeddingen. Deze periode staat ook 
bekend als het Weichselien. Bijzonderheid van die rivierduinen is 
dat ze uit puur zand bestaan. Op die zandlaag is door bebossing in 
de loop van de tijd een niet al te dikke laag humus ontstaan. Deze 
specifieke omstandigheden zorgen voor de flora en fauna, die weer 
anders is voor bossen elders in de Achterhoek. Als je niets zou doen, 
dan is dit gebied dus gort- en gortdroog. André: ‘Keer een emmer 
water in een zandbak om en het water zakt meteen weg. Zo zou het 
hier ook gaan. Rond 1850 bestond dit gebied dan ook meest uit hei 
en niet uit bos. Bebossing vond pas halverwege de 19e eeuw plaats.
Onze taak als GLK is dus om in dit gebied te waken voor een al te 
grote verdroging. Ik weet natuurlijk ook dat er verschillend wordt 
gedacht of er nou wel of niet een klimaatverandering gaande is. Ik 
benader de discussie niet als wetenschapper, want dat ben ik niet. 
Maar met mijn kennis en mijn jarenlange ervaring als bosbeheer-

der constateer ik dat voor sommige boomsoorten in dit gebied de 
droogte nijpender en nijpender wordt. Ik noem in dit verband de 
beuken die er staan. In 2018 hebben we een behoorlijk aantal moe-
ten kappen. En dat was niet omdat we daar geld aan konden ver-
dienen, maar omdat ze aan de droogte zijn overleden. En als het dit 
jaar weer zo’n droge zomer zou worden als in 2018 dan gaan er nog 
zeker acht stuks onderdoor. Dat is heel erg jammer, maar ze leveren 
gevaar op. Zeker als ze in laanverband zijn aangeplant. Je moet er 
niet aan denken als je net onder zo’n een beuk door loopt en je 
ineens een kleeftak op je hoofd krijgt. Dat overleef je niet.’ Eh.. kleef-
tak? ‘Ja, dat is een tak die niet uit het hart van de stam is gegroeid: 
zit dus als het ware gekleefd aan de stam. Beuken zijn bomen die in 
het eindstadium van bosvorming tot volle wasdom komen. Ze heb-
ben een wortelstelsel dat niet in staat is om heel erg diep water te 
vinden. Een eik kan dat bijvoorbeeld veel beter met zijn penwortels. 
Maar terug naar de beuk: dat is een hele mooie boom maar ook een 
agressieveling! Let maar eens op: onder een beuk groeit vrijwel niets 
meer en hij duwt zijn medeboomklantjes gewoon aan de kant tot ze 
het afleggen. 
Wil je een mooi en gevarieerd bos, dan moet je bij het onderhoud 
dus met gepaste aandacht en met beleid afwegen wat de verschil-
lende boomsoorten bij deze bodemgesteldheid in hun mars hebben. 
Wat op Hagen echt heel mooi is, is het gebied met de vijf vennen: 
de rivierduinvallei. Daar is de grond afgegraven tot op de leemlaag, 
waardoor de oorspronkelijke voedselarme vegetatie weer terug is 
gekomen. Dan hebben we het over heide, zonnedauw, de kleine 
waternavel, moeraswolfsklauw enzovoorts.’

De letterzetter en sparrenhout?

André legt uit: ‘Klopt. De letterzetter is een venijnig kevertje dat in-
derdaad behoorlijke schade kan toebrengen. Vooral aan de fijnspar 
maar ook larix en douglasspar zijn gevoelig voor aantasting van 
insecten. Nu hebben deze bomen natuurlijke afweersystemen tegen 
die kevertjes, maar als de bomen zijn verzwakt, bijvoorbeeld door 
droogte of stormschade, dan kan het behoorlijk misgaan met alle 
bomen in een fijnsparopstand. Er blijft dan niets anders over dan 
zo’n perceel fijnspar te kappen. In de bossen van het GLK hier in de 
Kruisberg valt de schade tot nu toe gelukkig nog mee. Maar elders in 
Nederland en zeker elders in Europa is het een gevreesde kever die 
enorme schade heeft aangericht.’

De intrigerende roman ‘Tot in de 
Hemel’ (2018) van de Amerikaan 
Richard Powers is gewijd aan 
bomen, bos en mens. Saai thema? 
Allerminst! Zelfs de inspiratie om 
letterlijk het bos in te gaan om met 
andere ogen te kijken naar boom 
en bos. Op het Landgoed Hagen en 
Breukinkheide in het buitengebied 
van Hummelo heeft de Stichting 
Geldersch Landschap & Kastee-
len (GLK) bosgrond in eigendom. 
Met de bevlogen seniorbeheerder 
Achterhoek van GLK, André Abbink, 
gaan we de Kruisbergse paden op 
en de lanen in!

Naar het bos en de rivierduinen 
in de Kruisbergse bossen

Met stevige pas lopen we met André Abbink het bos in van Landgoed Hagen. We spreken over 
de tijd die het kostte om een moment te vinden om samen het bos in te gaan. Eh… is een 
boswachter zo druk dan? ‘Nou’, lacht André, ‘jullie wilden het alleen hebben over de stuk-
ken grond van het GLK in de Kruisbergse bossen, maar wij hebben door de hele provincie 
Gelderland een opdracht tot het behoud en de zorg voor het natuurlijke en culturele erfgoed 
in Gelderland. In totaal zo’n 12.000 hectare, waarvan ruim 7.000 hectare is bebost. Ik ben 
aanspreekpunt voor het GLK in het oosten van Gelderland.
En je hoeft de media maar een beetje te volgen en je weet al snel dat er in Nederland veel 
discussie is over natuur en natuurbeheer. De situatie in de Oostvaardersplassen is daar een 
goed voorbeeld van. Daar gaat het om dieren, maar eigenlijk is er bij het beheer van bomen 
en bossen niet eens zo heel veel verschil met dieren. Alleen groeien bomen natuurlijk veel 
langzamer en duurt het echt tientallen jaren voordat je een bos tot een mooi en goed onder-
houden bos kunt bestempelen. Deze discussie over bos en bomen raakt bij menigeen een 
diepe emotie. Daardoor is mijn werk de afgelopen tijd ook veranderd. Ik ben tegenwoordig 
een deel van mijn tijd bezig met het uitleggen waar wij bij het GLK mee bezig zijn als het 
om bijvoorbeeld om een punt als bomenkap gaat. Ik vind het trouwens ontzettend leuk om 
te doen, maar het vergt heel andere vaardigheden dan het bedienen van een motorzaag, of 
bosbouwmachines!’

Beheerder André Abbink van de
Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen.
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Tekst: Henk ten Zijthoff
Foto’s: Arien Netjes

Hoe merk je die aandacht André?

‘Ik loop gelukkig nog altijd heel veel in bossen voor mijn werk en ik 
neem het liefst de mensen mee die vragen hebben over ons beleid. 
Ik kan ze dan ter plekke laten zien waar we mee bezig zijn en hoe 
er in de praktijk wordt omgegaan met onze visie. Ik merk dat dat 
hard nodig is, maar het is vooral ook dankbaar werk. Gisteren ben 
ik bijvoorbeeld op pad geweest met mensen van de Bomenstichting 
Achterhoek. Deze mensen zijn kritisch en houden de vinger stevig 
aan de pols. Ze stellen goede vragen en aan mij de taak om daar de 
juiste antwoorden op te geven. Soms zijn die vragen vanuit de bos-
bouwtechniek en de kennis van het gebied goed te beantwoorden 
omdat we gelukkig precies weten waar we mee bezig zijn. Maar er 
zijn natuurlijk onderwerpen in de bosbouw waarover je van mening 
kunt verschillen.’

Hoe typeer je het gebied waar we nu lopen?

André legt uit dat de bossen in de Kruisberg geen natuurlijk bos is. 
‘Oerbos is trouwens nergens meer in Nederland te vinden. Het is dus 
allemaal aangelegd bos. Oudere inwoners van Hummelo en Keppel 
herinneren zich vermoedelijk nog dat de aangelegde bossen in de 
Kruisberg tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog uit nood vrij 
massaal zijn gekapt. Daarna is in het gebied weer aan herbebossing 
gedaan. Het meeste bos is dus nu ruim 70 jaar oud.’
Kenmerkend voor de Kruisberg zijn de rivierduinen. Die zijn daar 
terecht gekomen in de laatste ijstijd door de wind, die het zand deed 
uitstuiven uit drooggevallen rivierbeddingen. Deze periode staat ook 
bekend als het Weichselien. Bijzonderheid van die rivierduinen is 
dat ze uit puur zand bestaan. Op die zandlaag is door bebossing in 
de loop van de tijd een niet al te dikke laag humus ontstaan. Deze 
specifieke omstandigheden zorgen voor de flora en fauna, die weer 
anders is voor bossen elders in de Achterhoek. Als je niets zou doen, 
dan is dit gebied dus gort- en gortdroog. André: ‘Keer een emmer 
water in een zandbak om en het water zakt meteen weg. Zo zou het 
hier ook gaan. Rond 1850 bestond dit gebied dan ook meest uit hei 
en niet uit bos. Bebossing vond pas halverwege de 19e eeuw plaats.
Onze taak als GLK is dus om in dit gebied te waken voor een al te 
grote verdroging. Ik weet natuurlijk ook dat er verschillend wordt 
gedacht of er nou wel of niet een klimaatverandering gaande is. Ik 
benader de discussie niet als wetenschapper, want dat ben ik niet. 
Maar met mijn kennis en mijn jarenlange ervaring als bosbeheer-

der constateer ik dat voor sommige boomsoorten in dit gebied de 
droogte nijpender en nijpender wordt. Ik noem in dit verband de 
beuken die er staan. In 2018 hebben we een behoorlijk aantal moe-
ten kappen. En dat was niet omdat we daar geld aan konden ver-
dienen, maar omdat ze aan de droogte zijn overleden. En als het dit 
jaar weer zo’n droge zomer zou worden als in 2018 dan gaan er nog 
zeker acht stuks onderdoor. Dat is heel erg jammer, maar ze leveren 
gevaar op. Zeker als ze in laanverband zijn aangeplant. Je moet er 
niet aan denken als je net onder zo’n een beuk door loopt en je 
ineens een kleeftak op je hoofd krijgt. Dat overleef je niet.’ Eh.. kleef-
tak? ‘Ja, dat is een tak die niet uit het hart van de stam is gegroeid: 
zit dus als het ware gekleefd aan de stam. Beuken zijn bomen die in 
het eindstadium van bosvorming tot volle wasdom komen. Ze heb-
ben een wortelstelsel dat niet in staat is om heel erg diep water te 
vinden. Een eik kan dat bijvoorbeeld veel beter met zijn penwortels. 
Maar terug naar de beuk: dat is een hele mooie boom maar ook een 
agressieveling! Let maar eens op: onder een beuk groeit vrijwel niets 
meer en hij duwt zijn medeboomklantjes gewoon aan de kant tot ze 
het afleggen. 
Wil je een mooi en gevarieerd bos, dan moet je bij het onderhoud 
dus met gepaste aandacht en met beleid afwegen wat de verschil-
lende boomsoorten bij deze bodemgesteldheid in hun mars hebben. 
Wat op Hagen echt heel mooi is, is het gebied met de vijf vennen: 
de rivierduinvallei. Daar is de grond afgegraven tot op de leemlaag, 
waardoor de oorspronkelijke voedselarme vegetatie weer terug is 
gekomen. Dan hebben we het over heide, zonnedauw, de kleine 
waternavel, moeraswolfsklauw enzovoorts.’

De letterzetter en sparrenhout?

André legt uit: ‘Klopt. De letterzetter is een venijnig kevertje dat in-
derdaad behoorlijke schade kan toebrengen. Vooral aan de fijnspar 
maar ook larix en douglasspar zijn gevoelig voor aantasting van 
insecten. Nu hebben deze bomen natuurlijke afweersystemen tegen 
die kevertjes, maar als de bomen zijn verzwakt, bijvoorbeeld door 
droogte of stormschade, dan kan het behoorlijk misgaan met alle 
bomen in een fijnsparopstand. Er blijft dan niets anders over dan 
zo’n perceel fijnspar te kappen. In de bossen van het GLK hier in de 
Kruisberg valt de schade tot nu toe gelukkig nog mee. Maar elders in 
Nederland en zeker elders in Europa is het een gevreesde kever die 
enorme schade heeft aangericht.’

De intrigerende roman ‘Tot in de 
Hemel’ (2018) van de Amerikaan 
Richard Powers is gewijd aan 
bomen, bos en mens. Saai thema? 
Allerminst! Zelfs de inspiratie om 
letterlijk het bos in te gaan om met 
andere ogen te kijken naar boom 
en bos. Op het Landgoed Hagen en 
Breukinkheide in het buitengebied 
van Hummelo heeft de Stichting 
Geldersch Landschap & Kastee-
len (GLK) bosgrond in eigendom. 
Met de bevlogen seniorbeheerder 
Achterhoek van GLK, André Abbink, 
gaan we de Kruisbergse paden op 
en de lanen in!

Naar het bos en de rivierduinen 
in de Kruisbergse bossen

Met stevige pas lopen we met André Abbink het bos in van Landgoed Hagen. We spreken over 
de tijd die het kostte om een moment te vinden om samen het bos in te gaan. Eh… is een 
boswachter zo druk dan? ‘Nou’, lacht André, ‘jullie wilden het alleen hebben over de stuk-
ken grond van het GLK in de Kruisbergse bossen, maar wij hebben door de hele provincie 
Gelderland een opdracht tot het behoud en de zorg voor het natuurlijke en culturele erfgoed 
in Gelderland. In totaal zo’n 12.000 hectare, waarvan ruim 7.000 hectare is bebost. Ik ben 
aanspreekpunt voor het GLK in het oosten van Gelderland.
En je hoeft de media maar een beetje te volgen en je weet al snel dat er in Nederland veel 
discussie is over natuur en natuurbeheer. De situatie in de Oostvaardersplassen is daar een 
goed voorbeeld van. Daar gaat het om dieren, maar eigenlijk is er bij het beheer van bomen 
en bossen niet eens zo heel veel verschil met dieren. Alleen groeien bomen natuurlijk veel 
langzamer en duurt het echt tientallen jaren voordat je een bos tot een mooi en goed onder-
houden bos kunt bestempelen. Deze discussie over bos en bomen raakt bij menigeen een 
diepe emotie. Daardoor is mijn werk de afgelopen tijd ook veranderd. Ik ben tegenwoordig 
een deel van mijn tijd bezig met het uitleggen waar wij bij het GLK mee bezig zijn als het 
om bijvoorbeeld om een punt als bomenkap gaat. Ik vind het trouwens ontzettend leuk om 
te doen, maar het vergt heel andere vaardigheden dan het bedienen van een motorzaag, of 
bosbouwmachines!’

Beheerder André Abbink van de
Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen.
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Workshop vliegers

maken voor kinderen 

Nachtvliegeren op zaterdagavond

(neem je zaklamp mee)

Springkussen en puzzeltocht

Luchtfoto’s van de omgeving

Snoep en knuffels

droppen voor kinderen

Gratis entree

Op de voetbalvelden van HC’03 in Drempt

komen zo’n 70 vliegeraars bijeen met de meest uiteenlopende 

vliegers. Een uniek en GRATIS evenement voor het hele gezin.

‘t Hessenhuus organiseert een 

Gratis entree
Gratis entree

Zaterdag 13 juli van 11.00 tot 23.00 uur

Zondag 14 juli van 11.00 tot 17.00 uur

’t Hessenhuus   Zomerweg 19A  Drempt   www.hessenhuus.nl          

Op de voetbalvelden van HC’03 in Drempt

komen zo’n 70 vliegeraars bijeen met de meest uiteenlopende 

vliegers. Een uniek en GRATIS evenement voor het hele gezin.

‘t Hessenhuus organiseert een 

Vliegerfeest

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.
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Wat doet een boom of een bos eigenlijk 
voor de natuur?

André vertelt in vogelvlucht het verhaal 
van de fotosynthese. Voor de liefhebber: 
fotosynthese is een vorm van biosynthese 
waarbij lichtenergie wordt gebruikt om 
koolstofdioxide om te zetten in koolhydra-
ten, zoals glucose. Bossen zijn een voorbeeld 
van landecosystemen en zijn in staat om 
zuurstof te produceren. Ze zijn daardoor 
onmisbaar voor de flora, fauna en de mens. 
Met deze systemen moet uiterst zorgvuldig 
worden omgegaan.

Inheems of exoten? 

‘Jaja, dat is ook zo’n discussie’, lacht André. 
‘In de Nederlandse bossen zijn in de loop 
der jaren veel exoten terecht gekomen, die 
daar ooit in grote percelen zijn aangeplant. 
Vooral waar sprake is van monocultuur in 
percelen, kunnen bossen kwetsbaar worden. 
Als je een bos beheert en je gaat uit van een 
gevarieerde opstand dan doe je er goed aan 
om geleidelijk en met zorgvuldig beleid de 
monocultuur te doorbreken en te sturen 
richting gevarieerd en structuurrijk bos en 
als het mogelijk is met inheemse booms-
oorten.’ 
In het eerder aangehaalde boek ‘Tot in 
de Hemel’ staat een aardige passage over 
een rechtszaak waarbij de Amerikaanse 
bos-ecologe Patricia voor de rechtbank 
als getuige-deskundige is opgeroepen. De 
inzet is de kap van een enorm bos door een 
machtig houtverwerkingsbedrijf met zware 
economische belangen. De advocaat van dit 
bedrijf voert aan dat jonge goed beheerde, 
snelgroeiende, uniforme aanplant veel beter 
is dan een oud, in het wilde weg groeiend 
bos. De bos-ecologe antwoordt dat haar 
docenten er twintig jaar daarvoor inderdaad 
net zo over dachten. De rechter vraagt haar 
vervolgens ‘is twintig jaar lang als het om 
deze materie gaat?’ Zij zegt dan tot grote hi-

lariteit van de tot de nok gevulde rechtbank-
tribune: ‘Voor een boom is het niets’. En ze 
vervolgt: ‘Maar voor mensen is twintig jaar 
meer dan genoeg om complete ecosystemen 
te vernietigen.’

De visie van het Geldersch Landschap & 
Kasteelen

Het GLK is gelukkig niet van de grote hout-
kap voor commerciële doelen. Integendeel. 
Uitgangspunt voor het GLK is de Nota 
Bosbeleid 2017 - 2025 waar in 36 pagina’s op 
een toegankelijke manier wordt beschreven 
hoe de visie van het GLK wordt omgezet 
naar praktisch beleid. In de nota wordt 
aangegeven dat circa 10% van de jaarlijkse 
inkomsten van het GLK bestaat uit houtkap 
en daarbij wordt gewerkt volgens de FSC-cer-
tificering*. Hout is bij uitstek een duurzame 
grondstof. Mooi voorbeeld is dat het GLK bij 
de houtoogst samenwerkt met het meubel-
bedrijf Arco in Winterswijk, waar hout uit de 
bossen wordt verwerkt in meubels.  
Waar mogelijk past GLK voor bosverjonging 
de natuurlijke weg toe, bij voorkeur onder 
scherm van oud bos. Maar ook op kap-
vlaktes is verjonging goed mogelijk. Citaat: 
‘Waar dit vanuit kwaliteitsverbetering en 
of boomsamenstelling nodig is, worden 
bomen geplant.’ André Abbink: ‘Eens in de 
10 jaar hebben wij een woodstockinventari-
satie. Dat is een schouw van alle bossen en 
bomen langs lanen en in parken. Dat is een 
strenge en kritische procedure waarbij wordt 
vastgesteld wat de verantwoorde oogsthoe-
veelheden voor onze bossen zijn. Het houdt 
ons als bosbeheerders scherp en voorkomt 
dat we meewaaien met trends die schadelijk 
zouden kunnen uitpakken. Als ik op Hagen 
en Breukinkheide rondloop en inspecteer, 
dan zie ik gelukkig een goed onderhouden 
bos. Met prachtige stukken. Met name de ri-
vierduinvallei met de 5 vennetjes op Hagen. 
Daar zou ik graag de heikikker weer willen 

terugzien. Ik ben nog niet met pensioen, 
dus wie weet’, lacht Andre. We drinken met 
hem een cappuccino op Jena in een heerlijk 
voorjaarszonnetje. Boslucht in combinatie 
met kennisoverdracht doet een mens goed!

Bronnen o.a.:

-   Nota Bosbeleid van het Geldersch 
Landschap & Kasteelen 2017-2026;

-  Gebiedsbeschrijving van Arien Netjes voor 
IVN-wandelingen in het rivierduinengebied 
Hummelo en Keppel 1997;

-  Richard Powers: Tot in de Hemel 
(oorspronkelijke titel The Overstory), 
in 2018 genomineerd voor de Man 
Bookerprijs (uiteindelijk niet de winnaar);

-  Peter Wohlleben: Het Bos en Het verborgen 
leven van bomen; 

-  FSC-certificering: volgens de normering van 
de Forest Stewardship Council.
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Kunstuurtje aan huis

gruitpoort.nl/langlevekunst

“Het is zo mooi om zoiets thuis te kunnen doen, want ik 
ben veel alleen. Samen met iemand die ik nog niet kende, 
kunst beleven. Ik denk hier nog vaak met veel plezier aan 
terug!”

Voor wie?
Lijkt het u leuk eens iemand te ontmoeten die u nog niet 
kent en samen een paar keer bij u thuis te genieten van 
kunst en cultuur? Woont u in de gemeente Bronckhorst, 
bent u 55+? Dan mag u gebruik maken van Kunstuurtje 
aan huis!

Wat is Kunstuurtje aan huis?
Samen met een kunstenaar en/of een vrijwilliger geniet 
u van een culturele activiteit bij u thuis. Actief of alleen 
luisterend of kijkend. Bijvoorbeeld met verhalen en 
gedichten (voor)lezen of schrijven, zingen, schilderen, 
tekenen, muziek luisteren of maken. Er is veel mogelijk. 
Als u dat wenst, maakt u zelf iets.

Hoe werkt Kunstuurtje aan huis? 
De eerste keer komt een medewerker of vrijwilliger van Lang Leve Kunst bij u thuis 
kennismaken. Op basis van uw wensen en interesses wordt een plan gemaakt. Daarna 
gaat u, verdeeld over drie weken, samen met de kunstenaar en/of vrijwilliger aan de slag.
Heeft u na afloop de smaak te pakken? Dan kunt u daarna meedoen aan andere 
activiteiten, zoals de voorleesbrigade of kunstactiviteiten in de buurt.

Aanmelding en kosten
U kunt zich aanmelden via info@gruitpoort.nl of bellen met 
de Gruitpoort op 0314 – 340943. Vermeld ‘Kunstuurtje aan 
huis’ met uw naam en telefoonnummer. Wij nemen daarna 
contact met u op. Voor u zijn er geen kosten. Het Kunstuurtje 
wordt namelijk betaald door de gemeente Bronckhorst.  
Want een kunstbeleving draagt bij aan vitaliteit!

Kunstuurtje aan huis wordt uitgevoerd door Lang Leve Kunst en 
Naoberschap van de Gruitpoort in Doetinchem. De gemeente 
Bronckhorst is opdrachtgever. De kunstenaars/vrijwilligers zijn  
geselecteerd door De Gruitpoort.

 

Iets voor jou, vrijwilliger worden bij een van de projecten van Lang Leve Kunst  
en Naoberschap? We nodigen je uit een keer mee te gaan en de sfeer te proeven.  
Op onze website www.gruitpoort.nl  kun je lezen welke projecten er zijn (klik op 
“ouderen”. Meld je aan voor zo’n project of vraag een oriënterend gesprek aan).  
Je bent van harte welkom! 
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Weight              4kg
Max. Torque  60Nm

Power            250W
Weight            4.3kg
Max. Torque   35Nm

36V / 10Ah / 360Wh
Lithium-ion battery

36V / 9Ah / 324Wh
Lithium-ion battery

36V / 8Ah / 288Wh
Lithium-ion battery

36V / 10Ah / 360Wh
Lithium-ion battery

36V / 8Ah x 2 = 576Wh
Lithium-ion battery

ffLeigraafseweg 33 F
6983 BR Doesburg
T 0313 - 41 27 27
info@xycleservice.nl

NR 1 

in service en 

kwaliteit...

www.xycleservice.nl

L I M I T E D  E D I T I O N
GRANDTOUR E

NU MET GRATIS ACCU
UPGRADE naar 500 wh

T.W.V.
Verkrijgbaar in 3 Limited Edition kleuren

+

€ 200,-

€ 2.899,- 
 € 2.699,-

€ 2.899,- € 2.899,- €

L I M I T E D  E D I T I O N
PRIME E

NU MET GRATIS ACCU
UPGRADE naar 500 wh 
T.W.V.

gratis luxe
Fietstas 
t.w.v. € 100,-

+

Verkrijgbaar in 3 Limited Edition kleuren

+

€ 200,-

L I M I T E D  E D I T I O N
PRIME E

NU MET GRATIS ACCU
UPGRADE naar 500 whnaar 500 wh
T.W.V.

gratis luxe
Fietstas 
t.w.v. € 100,-t.w.v. € 100,-

+gratis luxe+gratis luxe

+

€ 200,-

€ 2.999,- 
 € 2.699,-

 2.999,- 
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Tekst: Ceciel Bremer
Foto’s: Wim van Hof

‘Eind december stop ik er echt mee’

Hoewel hij al 18 jaar in Duiven woont, is zijn 
band met de voetbalvereniging sterk. Heel sterk. 
‘Op mijn zestiende voetbalde ik in het eerste 
elftal. Met de jongens waarmee ik toen voetbalde, 

speel ik nu nog in het derde elftal. Die basis is altijd hetzelfde geble-
ven. We voetballen dus al dertig jaar samen en hebben mooie din-
gen meegemaakt. Niet alleen op voetbalgebied maar ook onvergete-
lijke weekendjes weg en skivakanties waar we het nu nog steeds over 
hebben. Een unieke generatie’, vertelt de oud-inwoner van Drempt. 
Als twintiger was hij geruime tijd jeugdleider en later voorzitter 
van het jeugdbestuur. Voor hem was dat een logische keuze, want 
zegt hij: ‘In een vereniging doe je het samen, iedereen draagt zijn 
steentje bij.’ Dus toen hij in 2009 werd gevraagd penningmeester te 
worden en zo samen met Jeroen Huisintveld, de beoogd voorzitter, 
toe te treden tot het hoofdbestuur, hoefde hij daar niet lang over 
na te denken. ‘In die periode was de club bezig met de bouw van 
de kleedkameraccommodatie en stond de bouw van ’t Hessenhuus 
op stapel. Er moest naast de vereniging een stichting komen om 

de zaken juridisch te scheiden. Dat was allemaal al voorbereid. De 
toenmalige penningmeester van de vereniging nam plaats in de 
stichting. Ik zou dan penningmeester worden van de vereniging en 
Jeroen de nieuwe voorzitter. Het was een hele heftige tijd want we 
zaten middenin de financiering van de nieuwe kantine en middenin 
het opzetten van de stichting. Ik viel qua uitdagingen met mijn neus 
in de boter’, blikt Patrick terug.

Clubliefde

Patrick kwam dus aan het begin van zijn penningmeesterschap niet 
in een gespreid bedje terecht. ‘Er waren toen echt weken bij dat ik 
meer met HC ’03 bezig was dan met mijn werk’, erkent de mkb-ac-
countant bij Meer! accountants + adviseurs in Arnhem, ook sponsor 
van HC ‘03 . Dan rijst natuurlijk de vraag waarom hij dit avontuur 
tien jaar geleden is aangegaan. Het antwoord op die vraag volgt 
resoluut. ‘Clubliefde vooral. Ik heb hart voor de vereniging. Ik woon 
al 18 jaar niet meer in Drempt maar kom hier wel twee à drie keer 
per week naar toe voor het voetbal. Dan moet je toch wel gek zijn 
op je clubje. Daarbij zag ik het ook als een stok achter de deur, om 
binding te houden met Drempt en mijn teamgenoten. Nu had ik een 
extra reden om terug te komen. Natuurlijk had ik ook de overtui-

Een portret van penningmeester Patrick Visser

Twee jaar geleden kondigde Patrick Visser, penning-
meester bij HC ’03, op de Algemene Ledenvergadering 
zijn vertrek aan. Inmiddels heeft hij zelf meerdere club-
leden en betrokkenen gevraagd hem op te volgen maar 
tot dusver nog zonder succes. ‘Het gaat om het behoud 
van onze vereniging.’
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a d v e r t o r i a l

Goede jeans voor een goede prijs
Jeans Centre bestaat al sinds 1976. In die jaren zijn we 
uitgegroeid tot een brand met bijna 100 winkels en een 
webshop. En hier stopt het voor ons niet. Onze ambitie 
is het creëren van een top of mind positie bij de con-
sument. Dit doen wij door het toegankelijk maken van 
kwalitatief goede jeans en eigentijdse fashion, voor een 
goede prijs. Daarbij besteden we veel aandacht aan het 
creëren van een unieke shopping experience. Dankzij 
onze vakkundige verkoopmedewerkers bieden wij een 
hoge mate van service en zijn we jouw jeansspecialist.

Grote glimlach
We hebben 
niet alleen de 
beste jeans en 
de leukste out-
fits voor jou in 
onze collectie, 
maar we willen je ook inspireren zodat je met een 
grote glimlach en een perfecte outfit onze (online) win-
kel verlaat. Kijk voor meer informatie en inspiratie op  
www.jeanscentre.nl

Jeans Centre heeft één doel en 
dat is jou blij maken met de 
beste jeans en de leukste out-
fits. Als sponsor van voetbal-
vereniging HC ’03 hebben we 
daarom de vrijwilligers die 
op maandagmorgen de kan-
tine en de kleedkameraccom-
modatie schoonmaken, blij 
gemaakt met onze cadeau-
bonnen. Deze mannen die er 
elke week voor zorgen dat 
het sportpark er na een week 
lang trainen en een weekend 
vol wedstrijden weer strak bij 
ligt,  verdienen het om in het 
zonnetje te worden gezet.  

Jeans Centre Doetinchem
Hamburgerstraat 1-3
7001 AH Doetinchem

Jeans Centre Zevenaar
Marktstraat 16
6901 AL Zevenaar

Jeans Centre Zutphen
Beukerstraat 7
7201 LA Zutphen

Jeans Centre 
maakt vrijwilligers
HC ’03 blij

Er is altijd een Jeans Centre bij jou in de buurt. Je vindt ons onder andere in:
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ging dat ik wat kon toevoegen aan het bestuur met mijn kennis en 
kunde. Daarnaast werkte het heel prettig met Jeroen samen. Hij was 
de visionair, zag overal mogelijkheden. Ik redeneer meer vanuit geld 
en remde hem af en toe af. Dat was een gouden combinatie, al zeg 
ik het zelf.’     

Salarisadministratie uitbesteed

Hoe deed je dat dan: een stichting opzetten, financiering aanvragen 
voor een kantine? Daar komt nogal wat kennis bij kijken. ‘Klopt 
helemaal. Het gros van mijn taken als penningmeester deed ik toen 
alleen. Voor specifieke zaken kon ik mijn collega’s raadplegen. Ik 
heb een heel kantoor achter me waar iedereen zijn eigen specialis-
me heeft. Daarnaast had de vereniging toen al btw-specialist Gerton 
Rademaker ingevlogen als vraagbaak. Met hem heb ik zakelijk nog 
steeds contact. Dat is het mooie aan een bestuursfunctie vind ik. Je 
doet veel contacten op.
Maar even terug naar de vraag. Uiteindelijk doe ik nu nog steeds 
veel zelfstandig. De salarisadministratie van de club doet een collega 
van me, maar de overige administratieve zaken zoals factureren, fac-
turen ontvangen en betalen, het verwerken van de administratie in 
de beschikbare software, de btw-aangiften, het samenstellen van de 
jaarcijfers, en het maken van de prognoses doe ik zelf. Ons kantoor 
blijft HC ’03 sponsoren en blijft de salarisadministratie doen. Daar 
hoeft de nieuwe penningmeester niets aan te doen. Het is moge-
lijk dat we op kantoor een aantal zaken gaan doen die de nieuwe 
penningmeester niet meer hoeft te doen. Dat kunnen we in overleg 
besluiten.’

Druk op vrijwilligers

Er is dus veel ondersteuning voor de nieuwe penningmeester. Wat 
verwacht je dan concreet van hem of haar? ‘Het liefst zoeken we 
natuurlijk iemand die alles doet, die de kennis en kunde heeft hoe je 
een boekhouding moet voeren. Maar als we die niet kunnen vinden 
of als de nieuwe penningmeester dat te veel vindt, dan is de basisad-
ministratie bijhouden ook prima. Dan verwerken wij de rest op kan-
toor. Nu verzorg ik de btw-aangifte en stel ik de jaarcijfers op maar 
dat kunnen we straks in overleg verdelen. Het gaat erom dat iemand 
gemotiveerd is om dit op zich te nemen voor het behoud van onze 
vereniging. Onze club staat in de regio bekend als een stabiele 
vereniging met een mooie accommodatie, een grote groep vrijwilli-
gers en al jaren zwarte cijfers. Maar daar komt langzaamaan wel wat 
druk op te staan, merk ik. Kijk naar mijn functie. Welke vrijwilliger 
staat op om mijn rol op te pakken? Waarom biedt niemand zich 
aan in de afgelopen twee jaar? Het bestuur heeft een aantal leden 
benaderd en de meeste van hen zeggen vrijwel direct dat ze geen 
tijd hebben zonder te weten wat de functie echt inhoudt. We horen 
dat vaker van mensen die we benaderen om binnen de club wat op 
zich te nemen. Ze willen best wel helpen met bijvoorbeeld de rom-
melmarkt of een ander kortlopend project maar ze willen zich niet 
binden voor langere tijd. Kijk naar de begeleiding van jeugdteams 
en de jeugdcommissie. Die zoekt ook al jaren naar versterking. En er 
loopt zoveel voetbaltalent en oud-voetbaltalent bij onze club rond 
maar er zijn er maar weinigen die een vaste functie willen.’

Halen en brengen

Na 10 jaar penningmeester te zijn geweest, stopt Patrick Visser er 
eind december van dit jaar echt mee. ‘Sinds 2013 ben ik partner ge-
worden van Meer! accountants + adviseurs . Mijn focus ligt daarom 
op het uitbouwen van die organisatie. Ik heb een bedrijf te runnen. 

Dat gaat altijd voor. Ik merk dat ik te weinig tijd heb om de rol van 
penningmeester goed op te pakken.’ Hoe kijk je straks terug op de 
afgelopen periode? ‘Op een hele mooie tijd. Je haalt wat en je brengt 
wat als bestuurslid.  Ik breng mijn expertise, mijn kennis en kunde. 
Ik merkte dat ook altijd op de Algemene Ledenvergadering. Via een 
presentatie heb ik altijd geprobeerd om voor de leden zichtbaar te 
maken waar de club financieel staat, want voor velen is dat een ver-
van-mijn-bedshow. Als ik tijdens zo’n vergadering dan leden zie knik-
ken omdat ze het begrijpen en later complimenten ontvang, dan 
vind ik dat mooi. Dat is echt dienstverlening. En wat heb ik gehaald 
als bestuurslid? Een groot netwerk. Ik heb mijn medebestuursleden 
beter leren kennen op vergaderingen. Maar ook buiten de club heb 
ik veel contacten opgedaan. Met de gemeente, de bank, collega-
bestuurders van andere clubs. Ik heb zoveel mensen leren kennen. 
Dat vind ik leuk en waardevol.’ 
Nog een half jaar blijft de Duivenaar in functie. Hij hoopt voor die 
tijd het penningmeesterstokje te kunnen overdragen. ‘Mijn functie 
leg ik straks neer maar ik blijf met mijn vrienden voetballen. De 
nieuwe penningmeester kan mij altijd aanspreken en op mij of 
mijn collega’s bij Meer! terugvallen. Geen probleem. Ik ben en blijf 
betrokken.’ 

Wil je meer weten over de rol van penningmeester bij onze club? Spreek 
Patrick Visser gerust aan voor meer informatie of  stuur een e-mail 
naar hc-03@hc-03.nl. Dan neemt Patrick contact met je op.
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Tekst: Irma van Hof
Foto’s: Wim van Hof

Het oudste actieve lid, Gerrit Klein Klou-
wenberg (85), weet zich dat nog goed te 
herinneren. ‘Wij woonden op Ameland en 
daar had ik een tennisclub opgericht. Toen 
wij in 1975 naar Drempt verhuisden, wilde 
ik lid worden van de tennisvereniging en tot 
mijn grote verbazing was dat niet mogelijk. 
Er was een ledenstop en ik moest nog een 
jaar wachten om weer te kunnen tennissen. 
Dat was niet leuk.’ Gerrit is nog steeds lid 
en staat wekelijks op de baan om met zijn 
maatjes een balletje te slaan. ‘Het leuke van 
tennis is dat je kan gaan wanneer je wilt. 
Je bent altijd buiten en door de kunstgras-

banen kun je het hele jaar door spelen.’ 
Eerst teleurgesteld door een ledenstop en 
nu enthousiast en niet meer te stoppen. 
De tennissport kun je blijkbaar tot op hoge 
leeftijd beoefenen. 

Denktank

De krimp en de vergrijzing hebben ook zijn 
weerslag op deze vereniging. Het aantal 
jeugdleden is sterk terug gelopen en de 
groep zestigplussers is vrij groot want veel 
leden zijn trouw gebleven aan hun club. 
De vereniging telt nu honderddertig leden, 
waarvan achtentwintig jeugdleden tussen 

de zes en zeventien jaar. De groep tussen 
vijfentwintig en vijfenveertig jaar is duidelijk 
minder vertegenwoordigd. 
Het bestuur van de Drieslag heeft twee jaar 
geleden aan de bel getrokken; kon de ver-
eniging nog wel blijven voortbestaan? Een 
‘denktank’ kwam met nieuwe ideeën om 
meer leden aan te trekken en het lidmaat-
schap aantrekkelijker te maken. Er werden 
plannen gemaakt om de vereniging meer 
‘levensvatbaar’ te maken, met name de 
jeugd moest weer terug komen, want wie de 
jeugd heeft, heeft de toekomst?

Wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst?

Aan de rand van Hoog-Keppel 
ligt het tennispark van LTC de 
Drieslag, opgericht in 1974 en 
begonnen met twee gravel-
banen. Het clubgebouw met 
kantine en kleedkamers stond er 
toen nog niet. Het werd al snel 
duidelijk dat er grote animo bij 
de inwoners bestond om te gaan 
tennissen. Het was zelfs nood-
zakelijk om een ledenstop in te 
voeren en een derde baan aan 
te leggen want met drie banen 
gold er een maximum van drie-
honderd leden. 

De bestuursleden Raffaela Amato en Elsbeth Kamperman zijn 
gestart met de uitvoering van de plannen. En met succes, hun en-
thousiasme kent bijna geen grenzen. Via schooltennis en opendagen 
konden de kinderen kennis maken met de sport en de vereniging. 
Ook door het vrienden-/vriendinnentoernooi zijn er nieuwe jeugd-
leden bijgekomen. Als je overweegt om lid te worden, kun je eerst 
twee gratis proeflessen volgen. Twijfel je nog? Dan is er de mogelijk-
heid om nog acht lessen te volgen en pas daarna kun je definitief 
besluiten om lid te worden. De vereniging denkt nog meer met 
aspirant leden mee. Want heb je zelf geen materiaal, dan kun je 
tijdelijk een racket en ballen van de vereniging lenen. 

Vanaf zes jaar kun je lid worden, je moet dan wel lessen gaan 
volgen. Ingrid Kristians-Zuiderduin is een enthousiaste, gediplo-
meerde trainster en geeft op vrijdagavond les aan de verschillende 
groepen. ‘Het is een recreatieve training, waarbij ik iedere keer weer 
leuke afwisselende lessen bedenk. Voor de jongsten wordt er op een 
speelse en afwisselende manier aan de basistechniek gewerkt. Voor 
de oudere jeugd ga ik verder met de techniek en ligt het accent ook 
op spelinzicht.’ Voor de volwassenen verzorgt Ingrid eveneens de 
trainingslessen. Meld je je aan als lid, dan kun je kennismaken met 
de club en natuurlijk is lessen volgen ook mogelijk. Op deze manier 
kan ik een nieuw lid wat aanwijzingen geven en verder adviseren’, 
aldus Ingrid.

Enthousiaste jeugdleden

Om het lidmaatschap voor de jeugd aantrekkelijk te maken wordt er 
van alles georganiseerd, waarbij er ook met tennisclubs uit de om-
geving wordt samengewerkt. Alle clubs hebben hetzelfde probleem 
van een relatief klein aantal jeugdleden. Samenwerking is dan een 
mooie gelegenheid om de jeugd te enthousiasmeren door diverse 
activiteiten te ontplooien. De onderlinge competitie met andere ver-
enigingen - de worldtour - biedt de jeugd de kans op andere banen 
en met andere spelers te tennissen. Hierbij gaat het niet altijd om 
het winnen. Voorzitter Marcel Wisseborn vindt het belangrijk dat 
de gemoedelijke en gezellige sfeer die er is, zo blijft. ‘De groepsdy-
namiek is belangrijk. Hoe ga je met elkaar om, iedereen moet in 
zijn waarde worden gelaten. Daar ligt voor ons ook een belangrijke 
ondersteunende taak. Je moet kunnen verliezen en kunnen winnen. 
Het moet voor iedereen leuk zijn om te tennissen. Tennis is namelijk 

een heel leuk spelletje!’ En dat vinden de jeugdleden ook. Wie je 
ook spreekt, ze zijn allemaal enthousiast. Ela (15) en Pim (15) zijn 
acht jaar geleden lid geworden en vinden het nog steeds erg leuk 
om te tennissen. ‘Het is niet alleen leuk door de lessen, maar ook 
door alles wat er omheen gedaan wordt’, vindt Ela. Pim vult dat 
nog aan met wat voorbeelden. ‘Zoals het pannenkoeken of pizza 
bakken, we hebben veel lol samen. Maar ik ben ook op tennisles 
om beter te worden.’ Wat opvalt, is de positieve onderlinge sfeer en 
dat er net zoveel jongens als meisjes lid zijn. Wat is er zo leuk aan 
tennissen? ‘Gewoon, lekker ballen slaan, maar bovenhands serveren 
vind ik nog wel moeilijk’, vindt Bart (9). Voor Marle (13) is het ook 
leuk om anderen te leren kennen en om wedstrijden te spelen. Wed-
strijden spelen in competitieverband wordt weer mogelijk door de 
samenwerking met andere clubs. Een team wordt dan samengesteld 
met leden van de verschillende verenigingen. De najaarscompetitie 
van dit jaar is voor de Drieslag de eerste keer dat de vereniging met 
een dergelijk samengesteld jeugdteam deelneemt. 

Nieuwe kansen

De samenwerking zoeken loont. Ook voor de volwassen leden is 
er een uitwisseling met de andere clubs. Bij elkaar en met elkaar 
tennissen zorgt voor nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen. Het ini-
tiatief voor een reddingspoging voor het bestaan van LTC de Drieslag 
heeft dus effect. Goede ideeën en de juiste personen om deze uit te 
voeren, hebben vooralsnog succes.
Jan Kellenaers is jarenlang beheerder en invaller bij de jeugdlessen 
geweest. ‘Ik heb de donkere jaren - zo noem ik dat zelf – meege-
maakt. Tussen 2004 en 2010 was er geen actieve jeugd en liep het 
ledenaantal sterk terug. Gelukkig is er nu weer een enthousiaste 
groep jeugdleden. In het verleden brachten de ouders hun kinderen 
mee naar de baan. Zij werden enthousiast en werden ook lid. Nu 
is het omgekeerd. Nu brengt de jeugd de ouders mee. Zij zien hun 
kinderen genieten en willen het ook wel eens proberen.’ 

Zo snijdt het mes (weer) aan twee kanten. Wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst! Hoe kun je nu uitleggen waarom tennissen 
leuk is, je moet het gewoon zelf ervaren. Op zondag 30 juni viert 
de vereniging met allerlei activiteiten haar 45-jarig jubileum 
(www.ltcdedrieslag.nl).

Tennisvereniging LTC de Drieslag
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Tekst: Irma van Hof
Foto’s: Wim van Hof

Het oudste actieve lid, Gerrit Klein Klou-
wenberg (85), weet zich dat nog goed te 
herinneren. ‘Wij woonden op Ameland en 
daar had ik een tennisclub opgericht. Toen 
wij in 1975 naar Drempt verhuisden, wilde 
ik lid worden van de tennisvereniging en tot 
mijn grote verbazing was dat niet mogelijk. 
Er was een ledenstop en ik moest nog een 
jaar wachten om weer te kunnen tennissen. 
Dat was niet leuk.’ Gerrit is nog steeds lid 
en staat wekelijks op de baan om met zijn 
maatjes een balletje te slaan. ‘Het leuke van 
tennis is dat je kan gaan wanneer je wilt. 
Je bent altijd buiten en door de kunstgras-

banen kun je het hele jaar door spelen.’ 
Eerst teleurgesteld door een ledenstop en 
nu enthousiast en niet meer te stoppen. 
De tennissport kun je blijkbaar tot op hoge 
leeftijd beoefenen. 

Denktank

De krimp en de vergrijzing hebben ook zijn 
weerslag op deze vereniging. Het aantal 
jeugdleden is sterk terug gelopen en de 
groep zestigplussers is vrij groot want veel 
leden zijn trouw gebleven aan hun club. 
De vereniging telt nu honderddertig leden, 
waarvan achtentwintig jeugdleden tussen 

de zes en zeventien jaar. De groep tussen 
vijfentwintig en vijfenveertig jaar is duidelijk 
minder vertegenwoordigd. 
Het bestuur van de Drieslag heeft twee jaar 
geleden aan de bel getrokken; kon de ver-
eniging nog wel blijven voortbestaan? Een 
‘denktank’ kwam met nieuwe ideeën om 
meer leden aan te trekken en het lidmaat-
schap aantrekkelijker te maken. Er werden 
plannen gemaakt om de vereniging meer 
‘levensvatbaar’ te maken, met name de 
jeugd moest weer terug komen, want wie de 
jeugd heeft, heeft de toekomst?

Wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst?

Aan de rand van Hoog-Keppel 
ligt het tennispark van LTC de 
Drieslag, opgericht in 1974 en 
begonnen met twee gravel-
banen. Het clubgebouw met 
kantine en kleedkamers stond er 
toen nog niet. Het werd al snel 
duidelijk dat er grote animo bij 
de inwoners bestond om te gaan 
tennissen. Het was zelfs nood-
zakelijk om een ledenstop in te 
voeren en een derde baan aan 
te leggen want met drie banen 
gold er een maximum van drie-
honderd leden. 

De bestuursleden Raffaela Amato en Elsbeth Kamperman zijn 
gestart met de uitvoering van de plannen. En met succes, hun en-
thousiasme kent bijna geen grenzen. Via schooltennis en opendagen 
konden de kinderen kennis maken met de sport en de vereniging. 
Ook door het vrienden-/vriendinnentoernooi zijn er nieuwe jeugd-
leden bijgekomen. Als je overweegt om lid te worden, kun je eerst 
twee gratis proeflessen volgen. Twijfel je nog? Dan is er de mogelijk-
heid om nog acht lessen te volgen en pas daarna kun je definitief 
besluiten om lid te worden. De vereniging denkt nog meer met 
aspirant leden mee. Want heb je zelf geen materiaal, dan kun je 
tijdelijk een racket en ballen van de vereniging lenen. 

Vanaf zes jaar kun je lid worden, je moet dan wel lessen gaan 
volgen. Ingrid Kristians-Zuiderduin is een enthousiaste, gediplo-
meerde trainster en geeft op vrijdagavond les aan de verschillende 
groepen. ‘Het is een recreatieve training, waarbij ik iedere keer weer 
leuke afwisselende lessen bedenk. Voor de jongsten wordt er op een 
speelse en afwisselende manier aan de basistechniek gewerkt. Voor 
de oudere jeugd ga ik verder met de techniek en ligt het accent ook 
op spelinzicht.’ Voor de volwassenen verzorgt Ingrid eveneens de 
trainingslessen. Meld je je aan als lid, dan kun je kennismaken met 
de club en natuurlijk is lessen volgen ook mogelijk. Op deze manier 
kan ik een nieuw lid wat aanwijzingen geven en verder adviseren’, 
aldus Ingrid.

Enthousiaste jeugdleden

Om het lidmaatschap voor de jeugd aantrekkelijk te maken wordt er 
van alles georganiseerd, waarbij er ook met tennisclubs uit de om-
geving wordt samengewerkt. Alle clubs hebben hetzelfde probleem 
van een relatief klein aantal jeugdleden. Samenwerking is dan een 
mooie gelegenheid om de jeugd te enthousiasmeren door diverse 
activiteiten te ontplooien. De onderlinge competitie met andere ver-
enigingen - de worldtour - biedt de jeugd de kans op andere banen 
en met andere spelers te tennissen. Hierbij gaat het niet altijd om 
het winnen. Voorzitter Marcel Wisseborn vindt het belangrijk dat 
de gemoedelijke en gezellige sfeer die er is, zo blijft. ‘De groepsdy-
namiek is belangrijk. Hoe ga je met elkaar om, iedereen moet in 
zijn waarde worden gelaten. Daar ligt voor ons ook een belangrijke 
ondersteunende taak. Je moet kunnen verliezen en kunnen winnen. 
Het moet voor iedereen leuk zijn om te tennissen. Tennis is namelijk 

een heel leuk spelletje!’ En dat vinden de jeugdleden ook. Wie je 
ook spreekt, ze zijn allemaal enthousiast. Ela (15) en Pim (15) zijn 
acht jaar geleden lid geworden en vinden het nog steeds erg leuk 
om te tennissen. ‘Het is niet alleen leuk door de lessen, maar ook 
door alles wat er omheen gedaan wordt’, vindt Ela. Pim vult dat 
nog aan met wat voorbeelden. ‘Zoals het pannenkoeken of pizza 
bakken, we hebben veel lol samen. Maar ik ben ook op tennisles 
om beter te worden.’ Wat opvalt, is de positieve onderlinge sfeer en 
dat er net zoveel jongens als meisjes lid zijn. Wat is er zo leuk aan 
tennissen? ‘Gewoon, lekker ballen slaan, maar bovenhands serveren 
vind ik nog wel moeilijk’, vindt Bart (9). Voor Marle (13) is het ook 
leuk om anderen te leren kennen en om wedstrijden te spelen. Wed-
strijden spelen in competitieverband wordt weer mogelijk door de 
samenwerking met andere clubs. Een team wordt dan samengesteld 
met leden van de verschillende verenigingen. De najaarscompetitie 
van dit jaar is voor de Drieslag de eerste keer dat de vereniging met 
een dergelijk samengesteld jeugdteam deelneemt. 

Nieuwe kansen

De samenwerking zoeken loont. Ook voor de volwassen leden is 
er een uitwisseling met de andere clubs. Bij elkaar en met elkaar 
tennissen zorgt voor nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen. Het ini-
tiatief voor een reddingspoging voor het bestaan van LTC de Drieslag 
heeft dus effect. Goede ideeën en de juiste personen om deze uit te 
voeren, hebben vooralsnog succes.
Jan Kellenaers is jarenlang beheerder en invaller bij de jeugdlessen 
geweest. ‘Ik heb de donkere jaren - zo noem ik dat zelf – meege-
maakt. Tussen 2004 en 2010 was er geen actieve jeugd en liep het 
ledenaantal sterk terug. Gelukkig is er nu weer een enthousiaste 
groep jeugdleden. In het verleden brachten de ouders hun kinderen 
mee naar de baan. Zij werden enthousiast en werden ook lid. Nu 
is het omgekeerd. Nu brengt de jeugd de ouders mee. Zij zien hun 
kinderen genieten en willen het ook wel eens proberen.’ 

Zo snijdt het mes (weer) aan twee kanten. Wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst! Hoe kun je nu uitleggen waarom tennissen 
leuk is, je moet het gewoon zelf ervaren. Op zondag 30 juni viert 
de vereniging met allerlei activiteiten haar 45-jarig jubileum 
(www.ltcdedrieslag.nl).

Tennisvereniging LTC de Drieslag
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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

Hummelo
in

Hummelo

Info: www.vive-la-france.nl
PARKEREN ZA TERDAG & ZONDAG €  2 ,50

een weekendvol live muziek enentertainment
Vive la France! 

Vive la France! 

Donderdag 7 juli 2016

Dineren aan lange tafels op

het plein achter De Gouden

Karper. Met drankjes van FF

naar Steef en de gerechten

van De Gouden Karper.

Inloop 18.30,

aanvang diner 19.00 uur.

2-gangenmenu (hoofdgerecht en dessert)

€ 22,50 p.p. kinderen tot 12 jaar € 15,- p.p

Exclusief drankjes  -  Reserveren gewenst

TableD’hôte

Donderdag 27 juni 2019

Zaterdag 29 en zondag 30 juni 2019
van 11.00 – 18.00 uur

Zaterdag 29 en zondag 30 juni 2019
van 11.00 – 18.00 uur

Entree; € 3,50 per persoon (kinderen tot 12 jaar gratis)Entree; € 3,50 per persoon (kinderen tot 12 jaar gratis)

Info: www.vive-la-france.nl

Donder
Franse openlucht filmCinéma en plein airAchter de Hummelse kerk

Aanvang: 22.00 uurAansluitend aan de Table D’hôte

Donderdag27 juni 2019

Entree: € 5,-
Stoel / dekentje / kussen meenemen

Visages
   Villages

Kunst FairKunst Fair
Brocante &Brocante &
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Sinds kort kun je in onze kantine artikelen aanschaffen met ons clublogo erop. 
Daarmee trakteer je jezelf of een ander op een uniek clubitem. Via Claus Sport 
2000 in Doetinchem hebben we sjaals, caps en paraplu’s besteld met ons logo 
erop. Regent het net als je je favoriete team wilt aanmoedigen? Of is het toch 
kouder dan je dacht? Aan de bar in de kantine hebben we altijd sjaals, caps en 
paraplu’s voor je beschikbaar. Een unieke HC ’03 paraplu of sjaal heb je al voor 
15 euro. Een cap met ons verenigingslogo kost 12,50 euro. Maak jezelf of een 
ander blij en promoot onze club want: HC ’03, daar wil je bij horen!

Altijd al een HC ’03 sjaal, cap of paraplu willen 
hebben? Dat kan!

Zondag 7 juli 1839 is de kerk in Hummelo 
in gebruik genomen. Op 7 juli is de kerk dus 
precies 180 jaar jong. Dat wil de Protestantse 
Gemeente in Hummelo niet onopgemerkt 
voorbij laten gaan.
Zondag 7 juli 2019 om 10.00 uur wordt er een 
feestelijke kerkdienst gehouden met het the-
ma ‘Houdt de lofzang gaande!’ Na afl oop van 
deze dienst kan er koffi e worden gedronken 
in dorpshuis De Ruimte.
‘s Middags van 16.00 tot 17.00 uur staat het 
kerkorgel centraal. ‘Het orgel spreekt’ is dan 
het onderwerp. Organist Gert de Rijder uit 
Lobith, zal het orgel bespelen en vertellen 
over de geschiedenis en het gebruik van het 

orgel in kerkdiensten. Aansluitend aan deze 
bijeenkomst is er gelegenheid elkaar te ont-
moeten onder het genot van een hapje en een 
drankje.
Een bijkomend doel van deze feestelijke dag 
is speciaal aandacht te besteden aan het kerk-
orgel. Een prachtig instrument, maar tegelij-
kertijd zeer kwetsbaar. Fondsen zijn nodig om 
het kerkorgel blijvend in stand te houden.
Het orgel is meer dan 100 jaar oud. Het in-
strument werd in 1883 door het echtpaar Van 
den Brink-Vriesen aan de kerk geschonken ter 
gelegenheid van hun 25-jarig huwelijksjubi-
leum. Op 23 september 1883 werd het orgel 
ingewijd.

Eén van de initiatieven om fondsen te wer-
ven is de ontwikkeling van een nieuw boekje 
waarin de geschiedenis van de kerk in Hum-
melo wordt beschreven. Daarnaast komen 
enkele bekende Hummeloërs aan het woord. 
Zij vertellen over hun belevenissen bij en ge-
voelens over de kerk in Hummelo. De gehele 
opbrengst van dit boekje komt ten goede aan 
het orgelfonds. 
De Protestantse Gemeente Hummelo is blij en 
dankbaar dat er nog steeds een kerkgebouw 
is en zo’n mooi orgel. Het houdt een levende 
kerk in Hummelo in stand. De Hummelse 
kerk blijft daarmee het centrale middelpunt 
van het dorp.

180 Jaar kerk in Hummelo
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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! 

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

Sonneveld Rijwielen voor kwaliteit en service.

Gasthuisstraat 20
6981 CS  Doesburg
Tel: 0313-472878

Openingstijden:
maandag gesloten
dinsdag van
woensdag van 
donderdag van
vrijdag van 
zaterdag van 

9.00 tot 18.00
9.00 tot 18.00
9.00 tot 18.00
9.00 tot 18.00
9.00 tot 17.00
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Hartje Hummelo is op zaterdag 29 en zondag 30 juni weer een stukje 
Frankrijk in Nederland. Voor de 7de editie van Vive la France is de 
organisatie erin geslaagd nog wat extra ruimte te vinden voor de bro-
cante- en kunstfair in de sfeervolle straten rond de dorpskerk. Vorig jaar 
genoten bijna 15.000 bezoekers van het fraai aangeklede evenement. 
Bezoekers van dichtbij en ver weg. Kenners en liefhebbers uit Duitsland, 
België, Engeland en Frankrijk vonden de weg naar het Achterhoekse 
Hummelo voor de combinatie van brocante-aanbod van hoog niveau, 
een kunstfair, streeklekkernijen, straat- en muziekacts in Franse sfeer en 
meer. In totaal is er plek gevonden voor zo’n 150 stands. 
Vive la France is een initiatief van Hummelose ondernemers. Jaarlijks 
zetten zestig tot tachtig vrijwilligers zich in om van Vive la France een 
succes te maken. Ook staat een groot aantal sponsoren garant voor de 
continuïteit.
Op zaterdag 29 en zondag 30 juni is Vive la France in de Dorpsstraat te 
bezoeken van 11.00 tot 18.00 uur. De toegang bedraagt 3,50 euro per 
persoon per dag. Het parkeren van een auto kost 2,50 euro.

Vive la France 2019: hartje Hummelo voor 7de keer 
in Franse sfeer

Ook dit jaar zijn er in ons land weer vele personen vanwege 
hun maatschappelijke verdiensten verrast met een koninklijke 
onderscheiding. Waardering voor hun veelal belangeloze inzet 
voor de samenleving. Ook in de gemeente Bronckhorst en met 
name ook in Drempt, Hummelo en Keppel werden inwoners on-
derscheiden. Titia Hondelink uit Hoog-Keppel, Frans Janssen uit 
Hummelo en Peter Grob uit Eldrik werden door burgemeester 
Marianne Besselink op 26 april in het zonnetje gezet.

Titia Hondelink-Hassing (76) is benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. Van 1982 tot 2010 was zij betrokken bij de orga-
nisatie van het Volksfeest Keppel en omstreken. Sinds 1995 is zij 
vrijwilliger bij de diverse locaties van zorgorganisatie De Gouden 
Leeuw en bij Verpleeghuis Den Ooiman in Doetinchem. Bij Den 
Ooiman is zij onder meer lid van de cliëntenraad en assisteert 
zij bij de warme maaltijden.

Frans Janssen (65) werd eveneens benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Frans Janssen was tot 2017 zelfstandig onderne-
mer en eigenaar van de supermarkt in Hummelo. Hij was zeer betrokken bij het dorpsgebeuren en zijn winkel was door de aanvul-
lende diensten een ontmoetingsplek voor velen. Van 1980 tot 1995 was Janssen betrokken bij diverse activiteiten in zijn vorige 
woonplaats Doorwerth. Sinds 2001 is hij vicevoorzitter van de Evenementencommissie Hummelo. Voorts was hij van 2005 tot 2018 
voorzitter van de ondernemersvereniging Hummelo, Keppel en Drempt. Tot slot is hij sinds 2014 medeoprichter en organisator van 
het evenement Vive la France.

Peter Grob (61) werd ook benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Peter Grob is al vanaf 1987 vrijwilliger en bestuurslid van 
carnavalsvereniging De Mölledraejers. Sinds 1988 is hij vrijwilliger, medeoprichter en voorzitter van Jongerenwerk Nieuw-Wehl. 
Tussen 1990 en 2012 was hij ook vrijwilliger bij de buurtvereniging Eldrik. Vanaf 2001 is Peter lid van de Kalendercommissie Nieuw-
Wehl. Van 2007 tot 2012 was hij als vrijwilliger en bestuurslid betrokken bij het jeugdhonk en van 2008 tot 2012 actief bij de R.K. 
Parochie in Wehl.

Alle drie uiteraard van harte gefeliciteerd!

Van links naar rechts: Frans Janssen,
Titia Hondelink en Peter Grob

Het heeft Zijne Majesteit behaagd
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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

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 

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

(l
id

 N
ar

du
s)

www.patrimoniumdoesburg.nl
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Samenstelling: Josée Postmaa

Activiteitenkalender
Drempt, Hummelo en Keppel

t/m september 2019

Juni 2019

wo 12 •  Gebiedsambtenaren on tour, parkeerplaats bij FF naar Steef, 
Hummelo, 16.30-19.00 uur

vr 14 •  Koffiemorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en Oldenkeppel, 
Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

 •  Dartstoernooi Money in, money out, FF naar Steef,  
20.00-23.30 uur

 •  Buurtborrel, sportcafé De Heerlykheyd Hoog-Keppel,  
20.30-23.00 uur

zo 16 •  Zomerconcert muziekvereniging Hummelo en Keppel, 
evenementenplein t.h.v. Dorpsstraat 1 Hummelo,  
aanvang 14.30 uur

di 18 •  Vrouwen van Nu, muzikale avond met het duo Een en Ander,  
De Gouden Karper, 19.45 uur

vr 21 •  Koffiemorgen diaconie Hummelo, dorpshuis De Ruimte te 
Hummelo, 10.00-12.00 uur

 •  Fancy Fair obs De Woordhof, Hummelo
 •  Langste Dag Wandeling, georganiseerd door de protestantse 

gemeenten Drempt & Oldenkeppel, en Hummelo, start vanuit de 
kerk in Hoog-Keppel, 19.00 uur

 •  Dartstoernooi Money in, money out, FF naar Steef,  
20.00-23.30 uur

vr 21 en za 22 
 •  Jeugdkamp HC’03
za 22 •  Bingomiddag, De Zonnebloem afd. Hummelo-Keppel-Drempt, 

Zaal FF naar Steef, 14.00-17.00 uur
 •  Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, Achter-Drempt, 

15.00 uur
zo 23 •  Openluchtkerkdienst op de Klevenhorst, van Heeckerenweg 13 te 

Hummelo, aanvang 10.00 uur
ma 24 •  Laatste dag aspergeseizoen, aspergeboerderij de Stokhoven, 

Rijksweg 37, Voor-Drempt, 9.00-18.00 uur
di 25 •  Peutergym (iedere peuter onder begeleiding van een volwassene), 

aanbod i.s.m. basisschool de Klimtoren, Dorpshuis Voor-Drempt, 
8.45-9.30 uur 

wo 26 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur
do 27 •  Kerkdienst in woon- en zorgcentrum Hyndendael, voorganger  

ds. Elise Roth-Wijnands, aanvang 15.00 uur, vanaf 14.30 uur  
thee/koffie

 •  Table d’hôte en aansluitend openluchtfilm in het kader van  
Vive la France in Hummelo 2019

vr 28 •  Finale Hummelose Darts ranking 2018-2019, FF naar Steef,  
20.00-23.30 uur

za 29 •  Beachvolleybaltoernooi georganiseerd door Dorpshuis en cv De 
Blauwe Snep, evenemententerrein t/o  Dorpshuis Voor-Drempt

za 29 en zo 30
 •  7e editie Vive la France in Hummelo met brocante- en 

kunstmarkt, streekproducten en entertainment, beide dagen van 
11.00-18.00 uur

Juli 2019

di 2 •  Optreden Hummelo’s Gemengd Koor en de Görgelpiepen, 
dorpskerk Hummelo, aanvang 19.30 uur

wo 3 •  Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, Achter-Drempt, 
15.00 uur

do 4 •  Repair Café, huiskamer St. Welzijn, Burg. van Panhuysbrink 1E, 
Hoog-Keppel, 9.30-12.00 uur

za 6 •  Proef Keppel, culinair en muzikaal evenement op de Van 
Panhuysbrink te Hoog-Keppel, 16.00-21.00 uur

zo 7 •  Feestelijke dienst ter gelegenheid van 180-jarig jubileum 
protestantse kerk Hummelo, aanvang 10.00 uur

 •  Openluchtdienst PGDO in Eldrik, bij de fam. Folmer,  
Eldrikseweg 22, aanvang 10.00 uur 

 •  Feestelijke jubileumviering t.g.v. het 10-jarig bestaan 
AchterOmmetjes, camping Siebieverden, IJsselweg 5 in Eldrik 
inloop vanaf 14.00 uur, muziekprogramma en kinderactiviteiten 
van 14.30-17.00 uur 

 •  Orgelbespeling door Gert de Rijder uit Lobith in de dorpskerk 
Hummelo, 16.00-17.00 uur

wo 10 •  Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, Achter-Drempt, 
15.00 uur

vr 12 •  Koffiemorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en Oldenkeppel, 
Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

za 13 •  1e dag Vliegerfeest op de voetbalvelden van HC’03,  
Achter-Drempt, 10.00-23.00 uur

zo 14 •  2e dag Vliegerfeest op de voetbalvelden van HC’03,  
Achter-Drempt, 10.00-17.00 uur

wo 17 •  Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, Achter-Drempt, 
15.00 uur

wo 24 •  Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, Achter-Drempt, 
15.00 uur

wo 31 •  Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, Achter-Drempt, 
15.00 uur

augustus 2019

do 1 •  Repair Café, huiskamer St. Welzijn, Burg. van Panhuysbrink 1E, 
Hoog-Keppel, 9.30-12.00 uur

wo 7 •  Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, Achter-Drempt, 
15.00 uur

zo 11 •  Concert ‘Tussen Rome en Parijs’ door Duo Passabien, Dorpskerk 
Hoog-Keppel, aanvang 15.30 uur

wo 14 •  Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, Achter-Drempt, 
15.00 uur

vr 16 en za 17
 •  Openluchtspel ‘Niks is wat ut lik’, locatie Spalderkampseweg in 

Hummelo, aanvang 19.45 uur
wo 21 •  Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, Achter-Drempt, 

15.00 uur
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wo 21, vr 23 en za 24 
 •  Openluchtspel ‘Niks is wat ut lik’, locatie Spalderkampseweg in 

Hummelo, aanvang 19.45 uur
za 24 en zo 25  
 •  Rondje tuinen & natuur, opentuinweekend in Drempt, Hummelo, 

Keppel en omliggende plaatsen, beide dagen van 10.00-17.00 uur
wo 28 •  Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, Achter-Drempt, 

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

sePtember 2019

zo 1 •  Volksfeest Keppel en Eldrik, puzzeltocht per fiets voor het hele 
gezin, start vanaf de Hessenhal, 13.30 uur

 •  Open Podium achter de kerk in Hummelo, inloop vanaf  
14.00 uur, aanvang 14.30 uur 

wo 4 •  Volksfeest Keppel en Eldrik met optocht van de Kleine Schutterij, 
vertrek om 13.00 uur vanaf de Hessenhal, eindbestemming Eldrik 
en gevolgd door spelletjesmiddag bij Siebieverden

do 5 •  Repair Café, huiskamer St. Welzijn, Burg. van Panhuysbrink 1E, 
Hoog-Keppel, 9.30-12.00 uur

vr 6 •  Volksfeest Keppel en Eldrik, met vanaf 19.00 uur zeskamp bij 
het Hessenbad en vanaf 21.30 uur feest in de tent op de Van 
Panhuysbrink in Hoog-Keppel

za 7 •  Volksfeest Keppel en Eldrik, vertrek optocht vanaf het 
Wilhelminaplantsoen in Laag-Keppel, 10.00 uur. Vogelschieten en 
volksspelen op de Van Panhuysbrink in Hoog-Keppel vanaf 12.30 
uur. Feestelijk avondprogramma met prijsuitreikingen vanaf 
20.00 uur; tot slot vuurwerk ca. 23.30 uur

zo 8 •  Volksfeest Hummelo, puzzeltocht per fiets, start vanaf FF naar 
Steef, 13.00 uur

 •  Open dag met Wijn en Eetfestijn, wijnboerderij ‘t Heekenbroek, 
Achter-Drempt, 13.00-19.00 uur

ma 9 •  Volksfeest Hummelo, vogel wegbrengen vanaf obs De Woordhof 
naar het feestterrein, 19.30 uur

di 10 •  Volksfeest Hummelo, de optocht vertrekt om 13.15 uur vanuit de 
Dorpsstraat, rondgang door het dorp, gevolgd door volksspelen 
op het feestterrein

wo 11 •  Laatste dag Volksfeest Hummelo, met reveille, rondgang met 
vaandelslaan, kinderactiviteiten, volksspelen en optocht naar het 
Tuinhuis

 •  Maaltijd voor alleengaanden, Dorpshuis Voor-Drempt,  
17.00-19.00 uur 

vr 13 •  Koffiemorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en Oldenkeppel, 
Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

za 14 •  Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, Achter-Drempt, 
15.00 uur

 •  Start Dremptse Kermis in Achter-Drempt, met vogelschieten voor 
de jeugd, kinderdisco en ophalen vogel, aanvang 18.15 uur

za 14 en zo 15
 •  Open Monumentendag 2019 met als thema Plekken van plezier
zo 15 •  Groene Passie, ecologisch tuinieren bij bamboekwekerij Bandus, 

Sliekstraat 9, met o.a. een markt en ruilbeurs van zaden en 
planten, 11.00-17.00 uur

 •  Optocht Dremptse Kermis incl. vendelzwaaien; opstellen op 
Kerkstraat/Veldweg in Voor-Drempt, vertrek 13.00 uur. Na 
aankomst in Achter-Drempt muziek en gezellig samenzijn in de 
feesttent, ook ‘t Hessenhuus is open vanaf 16.00 uur

ma 16 •  Viering Dremptse Kermis, met om 9.45 uur aanvang 
kinderprogramma. Vanaf 10.00 uur: vogelschieten en diverse 
volksspelen op het feestterrein. Om ca. 14.00 uur inhalen van 
de nieuwe koning en prijsuitreiking; ook ‘t  Hessenhuus is open 
vanaf 16.00 uur

do 19 •  Opening seizoen, ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar 
Steef, 9.00-12.30 uur

 •  Seizoenstart Dameskrans Hummelo, dorpshuis De Ruimte, 
aanvang 14.00 uur

vr 20 •  Koffiemorgen diaconie Hummelo, dorpshuis De Ruimte te 
Hummelo, 10.00-12.00 uur

za 21 •  Dagcursus Basis voor (beginnende) hobbyschilders o.l.v. Simone 
Visser, atelier De Witte Hemel, Voor-Drempt

wo 25 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur
do 26 •  Kerkdienst in woon- en zorgcentrum Hyndendael, aanvang  

15.00 uur, vanaf 14.30 uur thee/koffie
vr 27 •  Vrouwen van Nu, jubileumviering van de 80-jarige afdeling 

Hummelo, Keppel en Drempt, De Gouden Karper, 19.45 uur

Aanvullingen en wijzigingen kunnen worden doorgegeven via het e-mailadres watisertedoenindhk@gmail.com.
Voor het septembernummer van De Hessencombinatie kan dit tot uiterlijk 12 augustus 2019
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