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InhoudVan de redactie 
Het jaar 2019 nadert alweer het einde. Hopelijk kunt u terugzien 
op veel voorspoed maar ongetwijfeld zullen er ook enkele mindere 
momenten zijn geweest.
Als redactie kunnen we terugzien op negen afgeronde jaargangen, 
36 nummers met veel informatie en interessante bijdragen over 
onze gemeenschap. Bijdragen die met de enthousiaste medewer-
king van velen konden worden samengesteld. Negen jaargangen 
die natuurlijk ook werden gerealiseerd dankzij de onmisbare steun 
van onze trouwe adverteerders.

Met dit nummer beginnen we dus vol enthousiasme en energie aan 
de tiende jaargang. Ook in dit nummer hopen we u te verrassen 
met bijzondere thema’s, sommige geïnspireerd op de tijd van het 
jaar.
Zo is er uitgebreid aandacht aan de traditie in onze dorpen van het 
carbidschieten op Oudjaarsdag. Bijzonder is een bijdrage over een 
aantal inwoners die tijdens (een deel van) de feestdagen moeten 
werken en in touw zijn voor de samenleving.
Iedereen weet natuurlijk van de ‘Russische’ boerderijnamen rond 
Hummelo. Een uitgebreide studie over de aanleiding hiervan werd 
onlangs in boekvorm uitgegeven. De barre winterse veldslag van 
Napoleon bij rivier de Beresina met daarbij als officier onze Hum-
melse H.C.J.C. van Heeckeren spreekt nog steeds tot de verbeelding. 
Ook het dialectverhaal Oldejoorsnach in dit nummer doet ons de 
winter voelen.

Naast natuurlijk de vaste columns besteden we onder andere ook 
aandacht aan de aanleg van glasvezel in onze dorpen en het bui-
tengebied, plannen voor woningbouw in Hoog-Keppel, de vrijwil-
ligers van de Hessenhal, krijgen we een inkijkje in een bijzondere 
klokkenverzameling en komt er weer een trucker uitgebreid in 
beeld. Zeer bijzonder is het verhaal van Erna en Henny Dokter over 
het succes van hun ‘privé-ontwikkelingshulp’ in Gambia.

Wij wensen u hele fijne dagen en veel leesplezier.

5
7
8

14
17
18
29
33
36
40
43
46
52
55
56
63
66
71
72
76

Colofon

Column Mart de Kruif

Gambia, een land met een glimlach

Glas aan huis

Column Gijs Jolink

Werken tijdens de feestdagen:
Engelen van de samenleving…

Het tweede elftal van HC ’03

Truckers: Chauffeurs komen hier
vanzelf aangewaaid

Het vrijwilligersleger van de Hessenhal

Spread: Wij wensen u fijne feestdagen
en alle goeds voor 2020!

In het dialect: Oldejoorsnach

Oorlog en vrede in Hummelo

De Poortwachters hebben een
warm clubhart

Column Anouk Mast

Carbidschieten in Drempt, Hummelo
en Eldrik

Duurzaam wonen in Hoog-Keppel

De klokken en schilderijen van
Freek en Marijke Besselink

Column Jeroen te Lindert

Varia

Activiteitenkalender



4

Nieuwbouw   Verbouw   Onderhoud   Renovatie/Restauratie

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

Broekstraat 5a  6999 DE HUMMELO  T 0314 - 381651  E info@garagepelgrom.nl  I www.garagepelgrom.nl

G A R A G E
PELGROM

✔  VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S
✔  REPARATIES EN ONDERHOUD
 VAN ALLE MERKEN
✔  APK II-KEURSTATION

teunissendrempt@gmail.com  -  Mob. 06 22149011



De Hessencombinatie december 2019   5

Colofon
De Hessencombinatie

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

Redactie 

Ceciel Bremer, Maaike Harkink,
Marian Oosterink, Rinus Rabeling
en Henk ten Zijthoff 
E-mail: dehessencombinatie@hc-03.nl, 
telefoon: 0313-472968 (Rinus Rabeling).

Aan dit nummer werkten mee

Anke Goossens. Berna ter Horst, Gijs Jolink, 
Mart de Kruif, Jeroen te Lindert,
Gerard Maalderink, Anouk Mast en
Leo Tholhuijsen. 

Fotografie

Henk den Brok, Fred van Daalen, Duncan de 
Fey, Wim van Hof, Gerrit Kempers, Marian 
Oosterink, Rinus Rabeling en Jamie de Vries.

Advertenties/Marketing

Wim Fontein, Patrick Verheij
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 11 maart 2020.

Informatie of klachten over bezorging:

E-mail: dehessencombinatie@hc-03.nl of
telefoon: 03140842219 (Monique Bruins).

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.



6

Hessenweg 9
6999 BH Hummelo

T: 06-139 537 90
E: info@lansanti ek.com
I: www.lansanti ek.com

Mooie, sterke
nagels met Shellac

NU10%KORTING
Hulsevoortseweg 7
6996DG Drempt
M: 06-12694970
E: info@dinekepelgrom.nl
I:  www.dinekepelgrom.nl

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

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

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



De Hessencombinatie december 2019   7

De boeren zijn boos. Gewapend met trekkers en getooid met vlaggen laten ze geen gelegenheid voor-
bij gaan om bestuurlijk Nederland van hun onvrede blijk te geven. En ze hebben een punt. Natuurlijk 
zijn boeren geen heiligen. Ze spelen een grote rol bij de stikstofproblematiek, zoeken soms de mazen 
van de regelgeving en worstelen soms met dierenwelzijn. Maar zoals alles, is ook dit relatief. Want zij 
doen dit om ons, en velen buiten Nederland, te voorzien van voedsel. Waarbij ze door de grootafne-
mers in Nederland nauwelijks serieus worden genomen. Om een goede prijs te krijgen, moet je niet 
bij de Nederlandse grootgrutters zijn; bij hen gaat een lage prijs boven kwaliteit. Dus moet er worden 
afgezet in het buitenland. Eigenlijk heel bizar dat de appels van boer Horstink bij onze supermarkten 
niet in het schap liggen, maar zijn vervangen door goedkope, smaak- en kraakloze massaproductie uit 
het buitenland. Dit systeem klopt niet.
Maar zoals vaker gaan we niet het systeem aanpakken, maar met toenemende regels het probleem 
‘inkapselen’. De standaard reactie van bestuurders. Is er een probleem? Zoek vooral niet naar de die-
pere oorzaak, maar neem ‘krachtige maatregelen’. Kijk niet naar de fundamenten van het probleem, 
maar beregel de uiterlijke symbolen. Snijd de boer de pas af zodat het voedsel wat ze nu produce-
ren, kan worden verbouwd in andere landen, waar de massaproductie kennelijk veel schoner is en 
dierenwelzijn gegarandeerd. Zoals we dagelijks kunnen zien bij beelden van Afrikaanse migranten 
die tegen hongerlonen in plastic kassen mogen werken in Zuid-Europa en slachthuizen elders in ons 
continent waar het dierenwelzijn vanaf spat. De wereld mag immers best vervuilen, als het maar niet 
van ons komt. En dat doen we nog selectief ook. Want we straffen de boer voor zijn of haar (geme-
ten) uitstoot, maar zijn blind voor de ongebreidelde groei van de luchtvaart, bouwen het groen in 
de Randstad dicht met te grote en onbetaalbare woningen en zitten allemaal alleen in de auto in de 
dagelijks file. 
Waarom maakt de voorzitter van HC ’03 zich hier druk om? Dat weet ik eigenlijk ook niet zo. Mis-
schien omdat ik een allergie heb ontwikkeld voor doorgeschoten regelgeving. Ook in het voetbal. Zo 
moeten vrijwilligers een VOG (Verklaring Onbesproken Gedrag) kunnen overleggen, tenminste als het 

aan de KNVB ligt. Want met deze regel kunnen we misbruik op en rond de vereni-
ging tegengaan, maar wel zonder te vermelden dat de meeste zedenzondaars 

‘gewoon’ een VOG hebben. Schijnzekerheid verpakt als krachtig bestuur. 
Terwijl de oplossing gewoon ligt bij onze leden. Gewoon goed om je 

heen kijken. 
Misschien omdat ik bij de boer waar mijn vrouw werkt, zie hoe 

boeren worden bekogeld met regelgeving. Misschien omdat ik als 
voetballer strijd tegen kunstgras. Niet alleen omdat het waar-
deloos voetbalt en meer blessures oplevert, maar denk eens 
al die duizenden hectaren met groene weiden die we hebben 
ingewisseld voor plastic. Biodiversiteit ingewisseld voor de 
veredelde Gamma-speeltuin. En nooit meer die geur van vers 
gemaaid gras en de vuile broek na een heerlijke sliding. En 
dan praten we nog niet eens over die gigantische afvalbergen 
waarmee afgekeurde kunstgrasvelden ons landschap verrij-
ken. Dus KNVB, bestuurders en collega’s pak de handschoen 

op. Kappen met kunstgras, terug naar gras en snel. Is beter voor 
ons voetbal, verlaagt de zorgkosten en biedt de boeren ruimte 

om te groeien. 

Terug naar gras

Column

Waarom maakt 
de voorzitter van 
HC ’03 zich hier 
druk om? Dat 
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ook niet zo. 
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omdat ik een 
allergie heb 
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ook van een totaal andere kwaliteit is dan 
bijvoorbeeld in Nederland. De privéscholen 
zijn wel goed, maar voor het grootste deel 
van de bevolking vrijwel niet toegankelijk 
omdat de kosten niet op te brengen zijn. 
Henny: ‘Sheikhs beheersing van het Engels 
is prima. Maar het grote probleem van 
jongens zo als hij is, dat ze vrijwel niet aan 
werk kunnen komen. En verder studeren 
kost klauwen met geld. Geld dat zal moe-
ten worden opgebracht door de meestal 
straatarme families. Een voorbeeld: bij ons 
tweede bezoek had ik pennen meegebracht 
voor de kinderen op de basisschool. Toen de 
vrouwelijke directeur hoorde wat mijn plan 
was, nam ze mij even apart. Of ik alsjeblieft 
die pennen aan de onderwijskrachten wilde 
geven. Zij hadden geen pennen. Onvoor-
stelbaar!’  

Erna: ‘Ik had bij deze jongen een goed 
gevoel en Henny ook. Dus vroegen wij 
hem om even met ons mee te denken. We 
vroegen hem wat hij ons zou willen laten 
zien van zijn land als hij ons zou mogen 
rondleiden. Daar bleek Sheikh hele leuke 
ideeën over te hebben. En die ideeën leken 
ons een stuk leuker dan de tripjes die col-
lectief voor vakantievierende gezelschappen 
per touringcar werden georganiseerd. Toen 
hij was uitgepraat in zijn enthousiasme, 
keken we elkaar eens aan en vroegen hem: 
stel dat we je vragen om met ons rond te 
trekken, zou je dat willen en zou je het ook 
kunnen organiseren. Uiteraard tegen een 
redelijke betaling. Daar is ‘t mee begon-
nen. Het was een gokje want je kent elkaar 
natuurlijk niet van haver tot gort. Maar 
goed. Sheikh vertelde dat hij geen auto had, 
maar zijn vriend Abdullah had een taxi. Hij 
zou Abdullah vragen of hij samen met ons 
en met Sheikh mee wilde. Abdullah bleek 
dat een prima idee te vinden. Dus maakten 
we een afspraak en spraken een prijs met 
ze af. Nu is het zo dat auto’s in Gambia van 
mensen zoals Abdullah niet helemaal de 
klasbakkenkwaliteit hebben zoals hier in 
Nederland…’

Dat was schrikken?

‘Ja. Eh..., een beetje wel, toen we Abdul-
lah aan zagen komen rijden’, zegt Henny. 
‘Als dienstplichtig militair was ik tankcom-
mandant dus een beetje stugge vering had 
ik ooit wel eens meegemaakt. Maar bij het 
vehikel waar Abdullah mee kwam aanzet-
ten, dacht ik dat de hele achtertrein er 
zomaar zou kunnen afdonderen. De vering 
was kaduuk en als we het over de wegen 

in Gambia hebben dan is het slechtste stuk 
Hessenweg aanmerkelijk beter begaanbaar. 
Abdullah had geen geld voor benzine dus 
reden we naar de pomp om de tank vol te 
jutteren en daar gingen we: met zijn vieren 
op pad. Op zoek naar het Gambia zoals de 
jongens dat aan ons wilden laten zien. Het 
werden fascinerende tochten naar plekken 
waar je anders nooit zou komen of zelf zou 
durven komen zonder mensen die weten 
wat er wel en niet kan en waar je op moet 
letten. De jongens wilden bijvoorbeeld 
met ons graag naar het Gambia National 
Museum. En naar het James Island. Daar is 
nogal wat negatief Nederlands erfgoed te 
vinden als het om slavenhandel gaat. Maar 
daar was het onze chauffeur en reisleider 
niet echt om te doen. Ze hebben ons niet 
aangesproken op het vreselijke gedrag van 
Nederlandse slavenhandelaren. Voor alle 
duidelijkheid: de Nederlanders waren daar 
echt niet de enige foute club. Er waren 
Letten, Engelsen, Fransen bij en vlak ook de 
lokale Afrikaanse en Arabische heersers uit 
die tijd niet uit. Ze deden allemaal ijverig 
mee aan de slavenhandel om er veel geld 
aan te verdienen.’ Erna: ‘Als je zo met elkaar 
op pad bent dan schept dat een band. Ze 
hebben mij ook krokodillen laten aaien.’ 
Henny: ‘Dat was een merkwaardig bezoek; 
krijgen die krooks ineens honger, ben ik 
Erna kwijt!’ Erna: ‘We hebben heel veel lol 
gehad maar ook veel aan elkaar verteld. We 
maakten in deze vakantie kennis met de 
familie van Sheikh en als je wordt uitgeno-
digd in hun woningen dan krijg je een goed 
beeld van de voor onze begrippen onvoor-
stelbare armoede waarin deze families 
leven.’

Tekst: Henk ten Zijthoff
Foto’s: familie Dokter, Wim van Hof, pr

Zo’n twintig jaar geleden prikten Henny en Erna Dokter uit Hoog-Keppel een 
willekeurige vakantiebestemming ergens in Afrika. Egypte hadden ze al eens 
bezocht maar het echte Afrika wilden ze toch ook graag een keer met eigen 
ogen zien. Het werd Gambia. Een klein land aan de monding van de gelijkna-
mige rivier aan de westkust van het immense continent. Ze hebben er tot op 
de dag van vandaag een persoonlijke relatie met een man en zijn familie aan 
overgehouden.

Gambia, een land 
met een glimlach

Met de Times Atlas of the World meldt uw verslaggever zich bij de familie Dokter aan de 
Monumentenweg in Hoog-Keppel. We gaan het op deze herfstige dag hebben over vakantie-
reizen naar Gambia die heel anders verliepen dan andere vakanties of bezoeken aan exoti-
sche oorden over de wereld. Gambia is een klein land dat als een soort staatkundig eiland 
in het veel grotere Senegal ligt. Omdat de Times met haar formaat atlas niet kinderachtig 
is, kunnen we het land goed op de kaart terugvinden. Erna zegt: ‘Mooie kust.’ Henny: ‘Het 
is een stuk kleiner dan Nederland. Het land is langgerekt. Echt hele mooie landschappen 
zagen we niet.’

Een kapot deurslot

We komen te spreken over wat er gebeurde na aankomst in het hotel aan de kust. Er ligt al 
een plakboek op tafel. En dan steken Erna en Henny bij een kop thee van wal. ‘Toen we in 
het hotel een beetje kwartier hadden  gemaakt, was het al avond. We wilden de balkondeu-
ren van de hotelkamer dicht doen voor de nacht maar dat kregen we niet voor elkaar. Het 
slot was kapot. We zijn toen even naar de receptie gelopen en vertelden wat er loos was. Er 
zou meteen iemand komen kijken. Gezien het tijdstip dachten we dat de oplossing nog wel 
een nacht zou kunnen gaan duren, maar niets daarvan. Na een paar minuten stond er een 
aardige jongen op onze kamer die het slot bekeek en het probleem ondanks het inmid-
dels nachtelijke uur verhielp. Henny zegt: ‘Ja, wat doe je in zo’n geval? We vonden dat hij 
het euvel heel goed had verholpen en hij was een hele vriendelijke jongen die bovendien 
goed Engels sprak. Ik stelde hem voor om elkaar de volgende middag bij het zwembad te 
ontmoeten en even nader kennis te maken bij een koud biertje als dank voor zijn actie. 
Maar dat bleek een probleem want hij mocht als moslim geen alcohol drinken. Uiterst 
beleefd vroeg hij of het misschien dan Fanta mocht zijn.’ Henny lacht:  ‘Dat vonden Erna en 
ik natuurlijk goed en we spraken af. De volgende dag spraken we elkaar op het terras bij het 
zwembad en maakten we nader kennis met de jongen die Sheikh Jaw bleek te heten.’

Onderwijsmensen in Afrika?

Henny en Erna schieten in de lach. ‘Ja, dat zal hebben meegespeeld. Dat we nieuwsgierig 
waren naar zijn opleiding.’ Niet verwonderlijk voor deze twee bevlogen onderwijsmensen. 
Ze hebben beiden zo’n beetje hun hele leven in het onderwijs gezeten. Erna als lerares en 
Henny als schooldirecteur van basisschool De Bongerd in Hoog-Keppel. En dus vertrouwen 
ze op hun jarenlange ervaring om redelijk te kunnen inschatten wat voor vlees ze in de kuip 
hebben. Sheikh Jaw blijkt een intelligente jongen te zijn die het equivalent van het Neder-
landse vwo in Gambia heeft gevolgd. Dat is al redelijk uitzonderlijk in Gambia, waar geen 
leerplicht bestaat en het onderwijssysteem, zeker in het basisonderwijs totaal anders is en 

Het zoontje van Sheikh Jaw

Sheikh samen met Erna Dokter

Henny en Erna Dokter samen met 
Sheikh tijdens Independence Day

Henny en Erna bestuderen thuis in 
Hoog-Keppel de atlas
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echt niet de enige foute club. Er waren 
Letten, Engelsen, Fransen bij en vlak ook de 
lokale Afrikaanse en Arabische heersers uit 
die tijd niet uit. Ze deden allemaal ijverig 
mee aan de slavenhandel om er veel geld 
aan te verdienen.’ Erna: ‘Als je zo met elkaar 
op pad bent dan schept dat een band. Ze 
hebben mij ook krokodillen laten aaien.’ 
Henny: ‘Dat was een merkwaardig bezoek; 
krijgen die krooks ineens honger, ben ik 
Erna kwijt!’ Erna: ‘We hebben heel veel lol 
gehad maar ook veel aan elkaar verteld. We 
maakten in deze vakantie kennis met de 
familie van Sheikh en als je wordt uitgeno-
digd in hun woningen dan krijg je een goed 
beeld van de voor onze begrippen onvoor-
stelbare armoede waarin deze families 
leven.’

Tekst: Henk ten Zijthoff
Foto’s: familie Dokter, Wim van Hof, pr

Zo’n twintig jaar geleden prikten Henny en Erna Dokter uit Hoog-Keppel een 
willekeurige vakantiebestemming ergens in Afrika. Egypte hadden ze al eens 
bezocht maar het echte Afrika wilden ze toch ook graag een keer met eigen 
ogen zien. Het werd Gambia. Een klein land aan de monding van de gelijkna-
mige rivier aan de westkust van het immense continent. Ze hebben er tot op 
de dag van vandaag een persoonlijke relatie met een man en zijn familie aan 
overgehouden.

Gambia, een land 
met een glimlach

Met de Times Atlas of the World meldt uw verslaggever zich bij de familie Dokter aan de 
Monumentenweg in Hoog-Keppel. We gaan het op deze herfstige dag hebben over vakantie-
reizen naar Gambia die heel anders verliepen dan andere vakanties of bezoeken aan exoti-
sche oorden over de wereld. Gambia is een klein land dat als een soort staatkundig eiland 
in het veel grotere Senegal ligt. Omdat de Times met haar formaat atlas niet kinderachtig 
is, kunnen we het land goed op de kaart terugvinden. Erna zegt: ‘Mooie kust.’ Henny: ‘Het 
is een stuk kleiner dan Nederland. Het land is langgerekt. Echt hele mooie landschappen 
zagen we niet.’

Een kapot deurslot

We komen te spreken over wat er gebeurde na aankomst in het hotel aan de kust. Er ligt al 
een plakboek op tafel. En dan steken Erna en Henny bij een kop thee van wal. ‘Toen we in 
het hotel een beetje kwartier hadden  gemaakt, was het al avond. We wilden de balkondeu-
ren van de hotelkamer dicht doen voor de nacht maar dat kregen we niet voor elkaar. Het 
slot was kapot. We zijn toen even naar de receptie gelopen en vertelden wat er loos was. Er 
zou meteen iemand komen kijken. Gezien het tijdstip dachten we dat de oplossing nog wel 
een nacht zou kunnen gaan duren, maar niets daarvan. Na een paar minuten stond er een 
aardige jongen op onze kamer die het slot bekeek en het probleem ondanks het inmid-
dels nachtelijke uur verhielp. Henny zegt: ‘Ja, wat doe je in zo’n geval? We vonden dat hij 
het euvel heel goed had verholpen en hij was een hele vriendelijke jongen die bovendien 
goed Engels sprak. Ik stelde hem voor om elkaar de volgende middag bij het zwembad te 
ontmoeten en even nader kennis te maken bij een koud biertje als dank voor zijn actie. 
Maar dat bleek een probleem want hij mocht als moslim geen alcohol drinken. Uiterst 
beleefd vroeg hij of het misschien dan Fanta mocht zijn.’ Henny lacht:  ‘Dat vonden Erna en 
ik natuurlijk goed en we spraken af. De volgende dag spraken we elkaar op het terras bij het 
zwembad en maakten we nader kennis met de jongen die Sheikh Jaw bleek te heten.’

Onderwijsmensen in Afrika?

Henny en Erna schieten in de lach. ‘Ja, dat zal hebben meegespeeld. Dat we nieuwsgierig 
waren naar zijn opleiding.’ Niet verwonderlijk voor deze twee bevlogen onderwijsmensen. 
Ze hebben beiden zo’n beetje hun hele leven in het onderwijs gezeten. Erna als lerares en 
Henny als schooldirecteur van basisschool De Bongerd in Hoog-Keppel. En dus vertrouwen 
ze op hun jarenlange ervaring om redelijk te kunnen inschatten wat voor vlees ze in de kuip 
hebben. Sheikh Jaw blijkt een intelligente jongen te zijn die het equivalent van het Neder-
landse vwo in Gambia heeft gevolgd. Dat is al redelijk uitzonderlijk in Gambia, waar geen 
leerplicht bestaat en het onderwijssysteem, zeker in het basisonderwijs totaal anders is en 

Het zoontje van Sheikh Jaw

Sheikh samen met Erna Dokter

Henny en Erna Dokter samen met 
Sheikh tijdens Independence Day

Henny en Erna bestuderen thuis in 
Hoog-Keppel de atlas
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Het leven in compounds 

Henny en Erna vertellen over de compounds 
die ze bezoeken. Een omheind stukje grond 
met hutjes van beton en golfplaten. Alles 
loopt los, kinderen, geiten, kippen en het 
andere vee. Niets zit vast aan een touw of 
achter een hek. Er wordt in familieverband 
geleefd. Familiebanden zijn van levens-
belang bij gebrek aan fatsoenlijke sociale 
voorzieningen. De Gambiaanse samenleving 
drijft op familiebanden: broers, zussen, 
vaders met vaak meer echtgenotes, grootou-
ders, ooms, tantes, neven en nichten. Zo’n 
familie heeft een paar leden die ze in de 
bancaire sector in de Londense City of aan 
de Amsterdamse Zuidas zouden bestem-
pelen als rainmakers. Zij moeten het geld 
binnenbrengen waar de familie van leeft. Zo 
zijn ook de lokale gigolo’s te verklaren die 
het vooral dames uit Zweden naar de zin 
moeten maken. Merkwaardig: zou er nog 
een omgekeerde Zweeds/Letse connectie 

kunnen zijn met handelaren uit Letland die 
ooit, net als de Nederlanders, ijverig meede-
den aan de slavenhandel via Gambia?  Hoe 
dan ook, Erna merkt op dat zij blij was dat 
Henny met haar op het terras van het hotel 
zat en dat zij niet werd aangezien voor een 
hunkerende single Zweedse! Via de contac-
ten met de familie van Sheikh Jaw wordt het 
Henny en Erna duidelijk dat Sheikh behoort 
tot het type rainmaker. Hij heeft hersens 
waarmee hij vwo kon afmaken. Maar 
economisch gezien zijn zijn kansen om 
verder te komen in het leven miniem. Hij 
behoort niet tot de Gambiaanse bovenklasse 
die het erg goed heeft, getuige de enorme 
villa’s aan de kust. Maar zoals in zoveel van 
deze landen die vroeger onder Brits bestuur 
hebben gestaan, is de middenklasse vrijwel 
weggevaagd. Het onderwijssysteem is voor 
onze begrippen Brits en zeer elitair. Je moet 
geld hebben om een goede opleiding te 
kunnen volgen. Er is een ultrarijke top in de 

maatschappij, dan is er een hele tijd niets 
waar te nemen op de sociale ladder en dan 
komt onderaan verreweg het grootste deel 
van de bevolking. Dat grootste deel leeft in 
grote armoede met weinig perspectief op 
verbetering. Maar de armoede geeft geen 
bedrukte stemming in het land. Henny en 
Erna vinden het opvallend hoe enorm vrien-
delijk, gastvrij en ook hoe vrolijk de mensen 
zijn die zij ontmoeten. Erna: ‘Ik heb een 
paar keer geholpen bij het klaarmaken van 
maaltijden. Dat is in Gambia echt het werk 
van vrouwen. Ik zie trouwens in het land 
vooral vrouwen heel hard werken. Gambia 
drijft voor de handel nogal op pindanoot-
jes en onder andere gedroogde vis. Grote 
groepen vrouwen pellen die pinda’s in een 
ongelooflijk tempo. Net als Arabierenteen-
tjes (cashewnoten). Die kerels...’ Erna grijnst 
even naar Henny: ‘Ze zouden erg schrikken 
in onze samenleving, of niet Henny?’ Henny 
vult snel aan: ‘Bij het eten, eten de mannen 

en vrouwen gescheiden van elkaar. Het is geen gewoonte om bij 
het eten bestek te gebruiken. Je eet met je handen. Maar tekenend 
voor de gastvrijheid: Erna en ik mochten bij elkaar blijven tijdens 
het eten. En een tante had twee lepels voor ons geregeld. Dan ging 
het zo: tante haalde met haar hand uit de grote pan benachin 
(een eenpansgerecht) een hapje en legde dat in onze lepels. Bijna 
ontroerend deze zorg voor ons.’ 

Een ernstig gesprek met Sheikh Jaw

‘Toen we elkaar beter hadden leren kennen en hadden meege-
maakt, raakten we een keer in een ernstig gesprek met Sheikh. De 
politieke situatie in Gambia was door de jaren heen verslechterd. 
President Jammeh heeft voor zijn land niet veel positiefs gedaan. De 
ontwikkelingshulp van het westen was stopgezet, de grote gevange-
nis van Gambia zat vol tegenstanders. Jammeh dacht er goed aan 
te doen om zijn land om te vormen tot een streng islamitisch soe-
nitisch land. Zo wilde hij geldstromen van de orthodoxe Arabische 
landen genereren. Maar Gambia is een land waar veel stammen zijn 
en de sfeer is niet fundamentalistisch. Lang verhaal kort: Jammeh 
werd afgezet en er kwam een nieuwe president die is opgeleid in 
Londen: Adama Barrow. We hebben gezien wat er gebeurde toen we 
met Sheikh op de pont stonden voor de overtocht over de rivier de 
Gambia. Die pont draaide na 20 minuten terug naar de wal waar we 
vandaan kwamen. De passagiers waren ervan overtuigd dat er een 
bobo was gearriveerd en dat die de kapitein van de pont had ge-
commandeerd om terug te varen om hem op te pikken, wat voor de 
politieke omwenteling heel vaak gebeurde. Niemand durfde iets te 
zeggen maar Sheikh riep opeens tegen de kapitein waarom hij niet 
vertelde wat er aan de hand was. ‘We are free now! Tell the people 
here why you go back!’ Dat durfde hij tegen de kapitein te zeggen. 
En die kapitein gaf nog antwoord ook. Het bleek om een ambulance 
te gaan en er was geen potentaat van het regeringsapparaat of het 
leger in het spel. Eerlijk gezegd dacht ik toen wel: doe ‘t wat rustig 
aan Sheikh. We hadden die gevangenis net gezien en ik had er geen 
zin in om daar een tijdje te gast te zijn. Het leek me geen prettig 
oord. Maar wat mij op dat moment opviel, was de wens om vrijheid 
bij hem en ook bij veel anderen die we hadden ontmoet. Het leek 
een momentum. Pak de positieve nieuwe ontwikkeling met beide 
handen aan. Het is goed voor het land en ook heel erg goed voor 
jezelf en je familie. Wij vonden onze eigen Sheikh eigenlijk wel een 
beetje een held op dat moment!‘

Hoe pakte het uit? 

‘Erna en ik bedachten een plan en dat hebben we met Sheikh 
overlegd. We vroegen hem wat hij zou willen studeren aan de 
universiteit als hij daar middelen voor zou hebben. En we besloten 
om hem daarbij te gaan helpen. Onze eigen vorm van ontwik-
kelingshulp. We hebben onze ogen niet in de zak. We dachten dat 
we hem konden vertrouwen en dat vertrouwen is niet beschaamd. 
Natuurlijk had hij ons kunnen bedonderen. Uit enige voorzorg 
hebben we wel wat contacten gelegd bij de universiteit in Gambia 
en gevraagd naar de voortgang van zijn studieresultaten. Daar zijn 
Erna en ik onderwijsmensen voor. De universiteit wilde meewerken 
en zo is het gegaan. Sheikh studeerde af in finance & banking. Maar 
hij maakte een omslag na zijn afstuderen en is nu docent wiskunde 
aan een middelbare school. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen. 
De oudste dochter heet Isha Erna. Inderdaad vernoemd naar Erna 
uit Hoog-Keppel. Sheikh ziet niets in een huwelijk met meerdere 
vrouwen, zoals in zijn familie gebruikelijk is. Hij zorgt ervoor dat 

zijn kinderen naar school gaan en heeft onlangs een stukje grond 
gekocht waarop hij een compound wil bouwen. En hij is ook duide-
lijk als het om ontwikkelingshulp gaat: ‘Ik heb liever dat landen ons 
leren om vis te vangen dan om vis te krijgen.’

Wat een prachtige ontwikkeling!

Erna: ‘Nou... eh... ik hou het bescheiden hoor. Voor de financiering 
hebben we zelf een deel van onze donaties aan goede doelen stop-
gezet. De kosten voor een universitaire studie zijn naar Nederlandse 
maatstaven op te brengen voor ons. Daar hoeven we niet veel voor 
te laten. In Gambia zijn het kapitalen. Sheikh zou het nooit hebben 
kunnen betalen terwijl zijn intellect het niveau prima aankan. Dan 
zou het voor ons onvergeeflijk zijn dat zijn talent niet zou kunnen 
worden ontwikkeld. En wij dachten dat het zou werken als een 
olievlek; als hij het beter krijgt, dan geldt dat ook voor de mensen 
om hem heen.’
Henny vult haar aan: ‘Een vriend van hem heeft contact kunnen leg-
gen met een Zweedse zakenman. Ze hebben onlangs een eierbroe-
derij opgezet met machines van ( jawel) PasReform uit Zeddam! De 
keerzijde is de arbeidsmoraal van de familie. Krijgen deze familie-
leden hun salaris betaald, dan zijn ze soms dagenlang niet op hun 
werk. Zo kun je geen bedrijf runnen en zijn vriend heeft inmiddels 
afscheid genomen van deze werkers, familie of niet. De keerzijde: 
hij doorbreekt daarbij de hechte sociale familiebanden.’

Deze vuist op deze vuist is internationaal

Erna met de jongste dochter van Sheikh
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Het leven in compounds 

Henny en Erna vertellen over de compounds 
die ze bezoeken. Een omheind stukje grond 
met hutjes van beton en golfplaten. Alles 
loopt los, kinderen, geiten, kippen en het 
andere vee. Niets zit vast aan een touw of 
achter een hek. Er wordt in familieverband 
geleefd. Familiebanden zijn van levens-
belang bij gebrek aan fatsoenlijke sociale 
voorzieningen. De Gambiaanse samenleving 
drijft op familiebanden: broers, zussen, 
vaders met vaak meer echtgenotes, grootou-
ders, ooms, tantes, neven en nichten. Zo’n 
familie heeft een paar leden die ze in de 
bancaire sector in de Londense City of aan 
de Amsterdamse Zuidas zouden bestem-
pelen als rainmakers. Zij moeten het geld 
binnenbrengen waar de familie van leeft. Zo 
zijn ook de lokale gigolo’s te verklaren die 
het vooral dames uit Zweden naar de zin 
moeten maken. Merkwaardig: zou er nog 
een omgekeerde Zweeds/Letse connectie 

kunnen zijn met handelaren uit Letland die 
ooit, net als de Nederlanders, ijverig meede-
den aan de slavenhandel via Gambia?  Hoe 
dan ook, Erna merkt op dat zij blij was dat 
Henny met haar op het terras van het hotel 
zat en dat zij niet werd aangezien voor een 
hunkerende single Zweedse! Via de contac-
ten met de familie van Sheikh Jaw wordt het 
Henny en Erna duidelijk dat Sheikh behoort 
tot het type rainmaker. Hij heeft hersens 
waarmee hij vwo kon afmaken. Maar 
economisch gezien zijn zijn kansen om 
verder te komen in het leven miniem. Hij 
behoort niet tot de Gambiaanse bovenklasse 
die het erg goed heeft, getuige de enorme 
villa’s aan de kust. Maar zoals in zoveel van 
deze landen die vroeger onder Brits bestuur 
hebben gestaan, is de middenklasse vrijwel 
weggevaagd. Het onderwijssysteem is voor 
onze begrippen Brits en zeer elitair. Je moet 
geld hebben om een goede opleiding te 
kunnen volgen. Er is een ultrarijke top in de 

maatschappij, dan is er een hele tijd niets 
waar te nemen op de sociale ladder en dan 
komt onderaan verreweg het grootste deel 
van de bevolking. Dat grootste deel leeft in 
grote armoede met weinig perspectief op 
verbetering. Maar de armoede geeft geen 
bedrukte stemming in het land. Henny en 
Erna vinden het opvallend hoe enorm vrien-
delijk, gastvrij en ook hoe vrolijk de mensen 
zijn die zij ontmoeten. Erna: ‘Ik heb een 
paar keer geholpen bij het klaarmaken van 
maaltijden. Dat is in Gambia echt het werk 
van vrouwen. Ik zie trouwens in het land 
vooral vrouwen heel hard werken. Gambia 
drijft voor de handel nogal op pindanoot-
jes en onder andere gedroogde vis. Grote 
groepen vrouwen pellen die pinda’s in een 
ongelooflijk tempo. Net als Arabierenteen-
tjes (cashewnoten). Die kerels...’ Erna grijnst 
even naar Henny: ‘Ze zouden erg schrikken 
in onze samenleving, of niet Henny?’ Henny 
vult snel aan: ‘Bij het eten, eten de mannen 

en vrouwen gescheiden van elkaar. Het is geen gewoonte om bij 
het eten bestek te gebruiken. Je eet met je handen. Maar tekenend 
voor de gastvrijheid: Erna en ik mochten bij elkaar blijven tijdens 
het eten. En een tante had twee lepels voor ons geregeld. Dan ging 
het zo: tante haalde met haar hand uit de grote pan benachin 
(een eenpansgerecht) een hapje en legde dat in onze lepels. Bijna 
ontroerend deze zorg voor ons.’ 

Een ernstig gesprek met Sheikh Jaw

‘Toen we elkaar beter hadden leren kennen en hadden meege-
maakt, raakten we een keer in een ernstig gesprek met Sheikh. De 
politieke situatie in Gambia was door de jaren heen verslechterd. 
President Jammeh heeft voor zijn land niet veel positiefs gedaan. De 
ontwikkelingshulp van het westen was stopgezet, de grote gevange-
nis van Gambia zat vol tegenstanders. Jammeh dacht er goed aan 
te doen om zijn land om te vormen tot een streng islamitisch soe-
nitisch land. Zo wilde hij geldstromen van de orthodoxe Arabische 
landen genereren. Maar Gambia is een land waar veel stammen zijn 
en de sfeer is niet fundamentalistisch. Lang verhaal kort: Jammeh 
werd afgezet en er kwam een nieuwe president die is opgeleid in 
Londen: Adama Barrow. We hebben gezien wat er gebeurde toen we 
met Sheikh op de pont stonden voor de overtocht over de rivier de 
Gambia. Die pont draaide na 20 minuten terug naar de wal waar we 
vandaan kwamen. De passagiers waren ervan overtuigd dat er een 
bobo was gearriveerd en dat die de kapitein van de pont had ge-
commandeerd om terug te varen om hem op te pikken, wat voor de 
politieke omwenteling heel vaak gebeurde. Niemand durfde iets te 
zeggen maar Sheikh riep opeens tegen de kapitein waarom hij niet 
vertelde wat er aan de hand was. ‘We are free now! Tell the people 
here why you go back!’ Dat durfde hij tegen de kapitein te zeggen. 
En die kapitein gaf nog antwoord ook. Het bleek om een ambulance 
te gaan en er was geen potentaat van het regeringsapparaat of het 
leger in het spel. Eerlijk gezegd dacht ik toen wel: doe ‘t wat rustig 
aan Sheikh. We hadden die gevangenis net gezien en ik had er geen 
zin in om daar een tijdje te gast te zijn. Het leek me geen prettig 
oord. Maar wat mij op dat moment opviel, was de wens om vrijheid 
bij hem en ook bij veel anderen die we hadden ontmoet. Het leek 
een momentum. Pak de positieve nieuwe ontwikkeling met beide 
handen aan. Het is goed voor het land en ook heel erg goed voor 
jezelf en je familie. Wij vonden onze eigen Sheikh eigenlijk wel een 
beetje een held op dat moment!‘

Hoe pakte het uit? 

‘Erna en ik bedachten een plan en dat hebben we met Sheikh 
overlegd. We vroegen hem wat hij zou willen studeren aan de 
universiteit als hij daar middelen voor zou hebben. En we besloten 
om hem daarbij te gaan helpen. Onze eigen vorm van ontwik-
kelingshulp. We hebben onze ogen niet in de zak. We dachten dat 
we hem konden vertrouwen en dat vertrouwen is niet beschaamd. 
Natuurlijk had hij ons kunnen bedonderen. Uit enige voorzorg 
hebben we wel wat contacten gelegd bij de universiteit in Gambia 
en gevraagd naar de voortgang van zijn studieresultaten. Daar zijn 
Erna en ik onderwijsmensen voor. De universiteit wilde meewerken 
en zo is het gegaan. Sheikh studeerde af in finance & banking. Maar 
hij maakte een omslag na zijn afstuderen en is nu docent wiskunde 
aan een middelbare school. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen. 
De oudste dochter heet Isha Erna. Inderdaad vernoemd naar Erna 
uit Hoog-Keppel. Sheikh ziet niets in een huwelijk met meerdere 
vrouwen, zoals in zijn familie gebruikelijk is. Hij zorgt ervoor dat 

zijn kinderen naar school gaan en heeft onlangs een stukje grond 
gekocht waarop hij een compound wil bouwen. En hij is ook duide-
lijk als het om ontwikkelingshulp gaat: ‘Ik heb liever dat landen ons 
leren om vis te vangen dan om vis te krijgen.’

Wat een prachtige ontwikkeling!

Erna: ‘Nou... eh... ik hou het bescheiden hoor. Voor de financiering 
hebben we zelf een deel van onze donaties aan goede doelen stop-
gezet. De kosten voor een universitaire studie zijn naar Nederlandse 
maatstaven op te brengen voor ons. Daar hoeven we niet veel voor 
te laten. In Gambia zijn het kapitalen. Sheikh zou het nooit hebben 
kunnen betalen terwijl zijn intellect het niveau prima aankan. Dan 
zou het voor ons onvergeeflijk zijn dat zijn talent niet zou kunnen 
worden ontwikkeld. En wij dachten dat het zou werken als een 
olievlek; als hij het beter krijgt, dan geldt dat ook voor de mensen 
om hem heen.’
Henny vult haar aan: ‘Een vriend van hem heeft contact kunnen leg-
gen met een Zweedse zakenman. Ze hebben onlangs een eierbroe-
derij opgezet met machines van ( jawel) PasReform uit Zeddam! De 
keerzijde is de arbeidsmoraal van de familie. Krijgen deze familie-
leden hun salaris betaald, dan zijn ze soms dagenlang niet op hun 
werk. Zo kun je geen bedrijf runnen en zijn vriend heeft inmiddels 
afscheid genomen van deze werkers, familie of niet. De keerzijde: 
hij doorbreekt daarbij de hechte sociale familiebanden.’

Deze vuist op deze vuist is internationaal

Erna met de jongste dochter van Sheikh
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V E R N I E U W D E
openingst i jden

gewijzigde 
openingstijden

maandag  08.00 - 20.00 uur

dinsdag  08.00 - 20.00 uur

woensdag  08.00 - 20.00 uur

donderdag  08.00 - 20.00 uur

vrijdag  08.00 - 20.00 uur

zaterdag  08.00 - 20.00 uur

zondag  09.00 - 18.00 uur

Spar Hummelo
Dorpsstraat 20, 6999 AD Hummelo
0314-381281 sparhummelo@despar.info gemak voor elke dag

gewijzigde 
openingstijden

maandag  08.00 - 20.00 uur

dinsdag  08.00 - 20.00 uur

woensdag  08.00 - 20.00 uur
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vrijdag  08.00 - 20.00 uur

zaterdag  08.00 - 20.00 uur

zondag  09.00 - 18.00 uur

Spar Hummelo
Dorpsstraat 20, 6999 AD Hummelo
0314-381281 sparhummelo@despar.info gemak voor elke dag

Vers belegde 
broodjes bestellen

Met collega’s genieten van een verse 
lunch? Bestel je belegde broodjes, 

salades, snacks en drankjes online en
wij bezorgen je een heerlijke lunch!

gewijzigde 
openingstijden

maandag  08.00 - 20.00 uur

dinsdag  08.00 - 20.00 uur

woensdag  08.00 - 20.00 uur

donderdag  08.00 - 20.00 uur

vrijdag  08.00 - 20.00 uur

zaterdag  08.00 - 20.00 uur

zondag  09.00 - 18.00 uur

Spar Hummelo
Dorpsstraat 20, 6999 AD Hummelo
0314-381281 sparhummelo@despar.info gemak voor elke dag

Bestel eenvoudig 
online bij spar.nl

maandag 08.00 - 20.00 uur

dinsdag 08.00 - 20.00 uur

woensdag 08.00 - 20.00 uur

donderdag 08.00 - 20.00 uur

vrijdag 08.00 - 20.00 uur

zaterdag 08.00 - 20.00 uur

zondag 09.00 - 18.00 uur

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 
 

 
 

 

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

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

‘Het gras van vandaag, is het ijs van morgen’

Atelier Zepp Gerritsen
RIJKSWEG 25, 6996 AA DREMPT

T: 0313-472601 
M: 06-13572476

E: fransgerritsen@zeppgerritsen.nl
I: www.zeppgerritsen.nl

Zepp Gerritsen verzorgt workshops, cursussen en 
bedrijfsuitjes in beeldhouwen, boetseren, 
bronsgieten en keramiek.
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En ontroering… ook

Erna: ‘We zijn van plan om volgend jaar weer naar Gambia te gaan 
en de ons inmiddels dierbaren daar weer te bezoeken. We hebben 
in ons eigen leven een best vervelende periode van ziekte gehad 
en we proberen daar weer overheen te komen. Maar we zijn ook 
een stukje ouder dan 20 jaar geleden en eerder vermoeid. Dus we 
gaan ‘t heel iets rustiger aanpakken. De vorige keer hebben we 
met Sheikh en zijn kinderen gegeten in de beroemde Nederlandse 
pannenkoekenbar in Gambia: Tejo’s. Die pannenkoekenbar wordt 
gerund door een Nederlands echtpaar uit het tv-programma Ik  
vertrek.’ Henny: ‘Het was ontroerend wat er toen gebeurde. Die 
meiden vonden het uitstapje en die pannenkoeken zo ontzettend 
gaaf dat ze spontaan naast het tafeltje gingen staan en voor ons het 
volkslied van Gambia begonnen te zingen. Dat doet ons wat hoor. 
Later vroegen we aan de familie van Sheikh of zij een keer voor 
ons wilden dansen bij muziek. Dat was zo ontzettend indrukwek-
kend. Zij behoren tot Wolofstam. Kleding, instrumenten, zang. Je 
weet niet wat je hoort. Of Erna en ik ook konden dansen. Nou, dat 
hebben we daar gedaan: de jive! Tussen kookketel en kippen. Ze 
kwamen bijna niet meer bij van de pret. Later, niet lang voor ons 
vertrek, hebben we de vader van Sheikh gesproken. Hij is een oude 
imam, 92 jaar inmiddels. Woont aan de andere kant van Gambia 
in een hutje met golfplaten. In het hutje stond een bankstel. Op 
de grond wordt gebeden. Hij heeft mij apart genomen voor een 
gesprek van man tot man. Omdat zijn zoon Sheikh door ons wordt  
ondersteund, was het mogelijk dat Sheikh met het verdiende geld 
uit zijn baan zijn vader kon laten opereren aan staar. De oude man 
zou anders blind zijn geworden. Hij vroeg mij of wij van plan waren 
ons individuele ontwikkelingstrajectje vol te houden. Ik heb tegen 
hem gezegd: wij blijven dat bij leven en welzijn doen. Hij beloofde 
mij dat hij ons dan vijf keer per dag in zijn gebeden zou gedenken. 
Dan heb ik niet zoveel meer te zeggen.’

Gambia 

Officieel: The Republic of the Gambia
Aantal inwoners: ruim 2 miljoen op een 
oppervlakte van 11.295 km2  
Munt: de Dalasi
Hoofdstad: Banjul
President: Adama Barrow sinds 2016 
Volkslied: For the Gambia Our Homeland
James Island: Werelderfgoedlocatie. Deze plek was het 
verzamelpunt voor de handel in slaven. De Gambia-rivier was de 
eerste slavenhandelsroute voor het midden van Afrika. Het fort 
op het eiland is in 1651 gebouwd door Duitsers, afkomstig uit 
het Hertogdom Koerland (Letland). Zij noemden het eiland Sint-
Andreas. Een decennium later veroverden de Britten het eiland. 
De naam van het eiland is ontleend aan de toenmalige Engelse 
koning Jacobus. Ook Nederlanders maakten gebruik van de route 
en de faciliteiten voor de slavenhandel. 

De vader van Sheikh samen met Henny en Erna

Tijdens een van de excursie wordt 
snoep uitgedeeld aan de lokale jeugd
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Tekst: Henk ten Zijthoff
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Bij alle huishoudens in de kernen van Drempt, Hummel en Keppel kwam medio 2019 post 
in de brievenbus van dezelfde afzender: Glasvezel buitenaf. Met het aanbod om mee te doen 
bij de aanleg van glasvezelkabels in de dorpen. In de toelichting werd duidelijk gemaakt 
dat Glasvezel buitenaf zich in eerste instantie had gericht op de aanleg van glasvezel in de 
buitengebieden van het gebied Berkelland, Bronckhorst en Doetinchem.
Voor een aantal dorpsbewoners bevatte deze post het antwoord op een al langer levende 
vraag: wanneer komt er glasvezel in onze dorpen? Het antwoord: het kan als er meer 
dorpsbewoners zich voor een aansluiting melden, te weten minimaal 35%. Menig Keppelaar, 
Dremptenaar of Hummeloër hield er zich in de zomerhitte bij een koel glas mee bezig: wel 
of niet meedoen. En voor een deel van onze mede-inwoners was de vraag overbodig. Zij wil-
den gewoon aangesloten blijven op het traditionele kabelnetwerk en zagen geen noodzaak 
om over te gaan op glasvezel. 

Het werd spannend

Een paar weken voor de sluitingsdatum van 23 september 2019 werd het spannend of er 
genoeg belangstelling zou zijn voor de aansluiting op glasvezel. De percentages schommel-
den in Drempt, Hummelo en Keppel nog niet echt richting de ondergrens van 35%. Maar de 

Op woensdag 25 september ging 
in Bronkhorst de kogel door de 
kerk. Of beter: het glas ging ook 
voor de kernen Hummelo, Drempt 
en Keppel symbolisch de grond 
in. Het aantal inschrijvingen in 
onze kernen kwam boven de 35% 
van de huishoudens. Voldoende 
om over te gaan tot het aanleggen 
van glasvezelaansluitingen, niet 
alleen in het buitengebied maar 
nu ook in onze kernen in het 
zuidelijke deel van de gemeente 
Bronckhorst.

Glas aan huis
laatste dagen voor maandag 23 september 
liep het ineens in alle kernen storm. Gemid-
deld kwam het percentage deelnemende 
huishoudens in de regio Midden-Achterhoek 
op 44,8%. Dat is ook voor de mensen van 
Glasvezel buitenaf een uitzonderlijk hoog 
percentage. En zij kunnen het weten omdat 
Glasvezel buitenaf actief is in veel meer 
delen van Nederland zoals bijvoorbeeld 
Twente, Zeeland, Brabant, Friesland, 
Limburg en delen van de Randstad. De 
Achterhoek springt er met de aanmeldingen 
qua vernieuwingsdrift in datacommunicatie 
met kop en schouders bovenuit.

Burgerinitiatief

Bij het bekendmaken van de uitslag in het 
Wapen van Bronkhorst benadrukte directeur 
Piet Grootenboer van Glasvezel buitenaf 
dat je als bedrijf goed je best kunt doen om 
mensen ervan te overtuigen dat glasvezel 
een product is waar je in de toekomst veel 
plezier van hebt en heel lang mee vooruit 
kunt als het om datacommunicatie gaat. 
Maar het bijzondere in de Achterhoek is dat 
een op zich technisch verhaal werd onder-
steund door burgerinitiatieven, dorpsraden 
en ambassadeurs. Zij hebben er samen met 
Glasvezel buitenaf voor gezorgd dat er een 
juist beeld is gepresenteerd van de voor- en 
de nadelen van het aanbod.

Voor- en nadelen

Tijdens de presentaties in de nazomer en 
speciale bijeenkomsten met potentiële 
leveranciers werd uitgebreid ingegaan op de 
technische voordelen zoals snelheid en be-
trouwbaarheid en op de nadelen. Een vaker 
genoemd nadeel is de koppeling van een 
beperkt aantal providers/dienstaanbieders 
aan het aanbod van de gratis aanleg van de 
glasvezelkabel tot aan je huis. Daar zitten 
grote partijen als bijvoorbeeld Ziggo of KPN 
vooralsnog niet bij. Dat betekent dat bij een 
omschakeling naar glas het abonnement op 
deze providers afloopt. En dat heeft conse-
quenties voor het hanteren van bijvoorbeeld 
een e-mailadres dat nu mogelijk nog gekop-
peld is aan je provider. Bij een telefoonlijn 
is het zo geregeld dat je kunt overstappen 
naar een andere aanbieder met behoud van 

je telefoonnummer. Maar bij e-mailadressen die gekoppeld zijn aan je provider is dat zeer 
helaas niet (altijd) het geval. 
Een ander puntje: de glasvezelaansluiting wordt aangelegd tot aan de gevel. Meestal is dat 
de meterkast. Als je coaxkabels in je huis hebt, moeten die worden vervangen door UTP-
kabels. De kosten voor de aanleg van de kabels in je woning zijn, zoals bekend, voor eigen 
rekening.  

Het advies is om een specialist de installatie van het thuisnetwerk op het glasvezelmodem te 
laten doen. Zo hebben de monteurs van lokale leveranciers het juiste gereedschap waarmee 
zo’n aansluiting in een mum van tijd correct wordt aangesloten. Het beste is om van te voren 
met je lokale leverancier te overleggen waar de bekabeling in je huis moet komen zodat 
de overgang van oude kabelsystemen naar glas vloeiend verloopt. Je kunt daarbij trouwens 
kiezen uit verschillende uitvoeringen en diktes van glaskabels in je huis. Een cat5e UTP-kabel 
heeft bijvoorbeeld een snelheid van 1000 Mbit per seconde bij een doorvoersnelheid van 100 
megahertz. Een Cat6 UTP-kabel haalt dezelfde snelheid van 1000 Mbit per seconde maar de 
doorvoersnelheid is 250 megahertz. Hierdoor kunnen kabels vanaf Cat6 meer data tegelijker-
tijd verwerken. Ook kun je kiezen welke doorsnee je voor je bekabeling in huis wilt hebben. 
Het is dus zaak dat je met je lokale leverancier overlegt welk type kabel in huis het best past 
bij je behoefte. Ook is het zaak om met je lokale leverancier te overleggen hoe de overgang 
van je huidige provider naar je provider van glasvezel wordt geregeld.

Hoe gaat het verder met de verglazing in onze dorpen? 

In het buitengebied van de kernen Drempt, Hummelo en Keppel/Eldrik wordt al een tijd 
hard gewerkt om de glasvezelkabels de grond in te krijgen. Dit najaar heeft u op veel plekken 
rond onze dorpen de graafmachines en de mannen in weer en wind bezig kunnen zien. Aan 
het eind van 2019 zijn de meeste huishoudens in ons buitengebied grotendeels aangesloten 
en dus operationeel.

En dan gaat het werk in de kernen van onze dorpen van start. In de planning wordt er van 
uitgegaan dat als alles meezit de aansluitingen rond de zomer van 2020 klaar zijn en de 
meeste huishoudens die aan hebben gegeven te willen overstappen op glasvezel, daadwerke-
lijk zijn aangesloten.
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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

k ij

Feestelijke op
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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.

Als u deze 
H e s s e n c o m -
binatie in uw 
handen heeft, 

ben ik hopelijk 
alweer terug in 

de Achterhoek, 
maar tijdens het 

schrijven van deze co-
lumn bevind ik me met 

mijn gezin op een drie maan-
denlang durende reis in de VS. Het 

is pittig, want onze oudste twee kinderen 
hebben elke werkdag thuisscholing en mijn vriendin en ik 
proberen op afstand gewoon door te werken en we zijn dag 
en nacht met zes man in een camper, maar het is een fantas-
tisch avontuur. We zijn in de mooiste natuurgebieden, ma-
ken ons eten klaar op een vuurtje en maken samen herinne-
ringen die we nooit zullen vergeten, echt prachtig! Toch mis 
ik de Achterhoek. Op foto’s van het thuisfront valt op hoe 
mooi onze omgeving is, dat zie je bijna niet meer als je er 
woont. En hoe opvallend groen het bij ons is. Nergens waar 
we tot nu waren, is het groener dan bij ons, zeker niet als je 
het vergelijkt met de plek waar we nu zijn en ik vanaf een 
enorme zoutvlakte 80 meter onder de zeespiegel met m’n 
laptopje over de bergen kijk; het levendige Death Valley. 
Maar het meest missen we toch de mensen. Onze familie, 
kameraden, collega’s en dorpsgenoten. Iedereen die lang in 
het buitenland verblijft, kan dat waarschijnlijk beamen.

Het is vandaag vrijdag 1 november. Met onze vriendengroep 
organiseren we om beurten elke eerste vrijdag van de on-
even maand ergens ‘De Mannenoavond’. Tijdens de vorige 
mannenoavond stuurden ze me filmpjes, deze keer uit He-
lenaveen, waarop ze me, zoals het goede vrienden betaamt, 
af zaten te zeiken en toen ik kon zien hoeveel schik ze had-
den en ik ze hoorde juichen, kreeg ik er kippenvel van en 

had ik voor het eerst het gevoel dat ik thuis echt miste. Nu 
zitten ze bij Steef schik te maken en zit ik hier. Ik heb m’n 
Mannenoavondshirt maar aangetrokken om er toch nog iets 
bij te horen.

Wat veel vriendengroepen op het platteland typeert, is dat 
het vaak gewoon leeftijdsgenoten uit een dorp zijn, meestal 
gewoon de jongens uit dezelfde klas of zo. Zo ook bij ons. Dit 
is eigenlijk veel mooier dan vrienden die elkaar gevonden 
hebben, bijvoorbeeld van dezelfde studierichting of van hun 
werk. Dat zijn homogene groepen; zelfde opleiding, sociale 
klasse, inkomen, etcetera. Op het platteland is een vrien-
dengroep vaak een mooie dwarsdoorsnede van de samen-
leving; een lesje maatschappijleer voor elke vriendengroep 
met alleen advocaten, bn’ers, loonwerkers, voetballers of 
muzikanten. Dit vind ik persoonlijk een hele waardevolle 
ervaring waardoor je mensen met een andere achtergrond 
dan jezelf beter leert kennen en begrijpen. Daarnaast zitten 
er in elke groep, omdat je elkaar nu eenmaal niet hebt uit-
gekozen, verschillende karakters die elkaar goed aan kun-
nen vullen en elkaar kunnen levelen. Om een Toldieker, dat 
is ver weg genoeg om het veilig te kunnen vermelden, wat 
ongenuanceerd te citeren: ‘De eén kan niet tegen drank en 
de ander is een zeikerd, moar joa, ’t bunt now eenmoal ow 
kamereuje.’ Punt. Zo leer je ook elkaar te corrigeren en te 
leren van elkaar. En het tot het eind met elkaar uit te zingen.

Deel uit mogen maken van zo’n groep lijkt vanzelfsprekend, 
maar dat is het niet. Helemaal voor mij niet, want door onze 
band moest ik meer dan 15 jaar bijna elk feestje verstek la-
ten gaan en dan was het begrijpelijk geweest als ze zeiden: 
ik nodig je niet meer uit, want je komt toch niet. Gelukkig 
hoor ik er nog bij en gelukkig kan ik nu weer gewoon mee-
doen. Ik ben daar zeer dankbaar voor.
Fijne feestdagen allemaal en ben u bewust dat u in een van 
de fijnste plekken ter wereld woont. En koester uw naasten. 
En uw vrienden.

Heimwee naar de Achterhoek
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Inwoners die werken 
tijdens de feestdagen:

Engelen van de samenleving…
Velen verheugen zich elk jaar in de decembermaand op de sfeer en gezelligheid van de feestdagen. Met 
name in familieverband zijn de Kerstdagen en de jaarwisseling veelal hoogtepunten. Toch geldt dit niet 
voor alle inwoners in onze gemeenschap. Wellicht zijn er onder ons mensen die door eenzaamheid als 
een berg opzien tegen deze periode. Via de actie ‘Eén tegen eenzaamheid’ wordt landelijk getracht deze 
groep onder de aandacht van onze samenleving te brengen. Het is goed dat we hier allemaal bij stil staan.
In deze bijdrage willen we echter een andere groep voor het voetlicht brengen, zelfs een beetje in het 
zonnetje plaatsen: alle inwoners die tijdens deze bijzondere dagen moeten werken en klaar staan voor de 
samenleving, voor uw gezelligheid en vooral ook voor onze veiligheid. Een aantal van hen stellen we hier 
aan u voor. Het zijn binnen onze gemeenschap soms wel de ‘engelen’ van onze samenleving…

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

Arnout Stam, Hummelo, 21 jaar

‘Ik werk als kok (leerling zelfstandig werkend kok) bij Restaurant De Gouden Karper in Hummelo. Tijdens 
de feestdagen werk ik met Kerstmis altijd. Met Oud en Nieuw is het altijd wisselend, vorig jaar heb ik op 
Oudjaarsdag gewerkt en op Nieuwjaarsdag was ik vrij.
De werkzaamheden beginnen in die periode al wat eerder met de voorbereidingen voor met name de 
kerstdiners. We kunnen er daarmee voor zorgen dat we tijdens de grote drukte de gerechten zo snel 
mogelijk kunnen maken zodat we niet vastlopen. Hoewel we moeten werken, hebben we toch een soort 
kerstgevoel. Het is fijn om de gasten een gezellige Kerst te bezorgen zodat ze lekker kunnen genieten van 
het diner en bij hun familie kunnen zijn.
Met de collega’s is het ook erg gezellig, met name als je de avond samen afsluit of als het tussendoor even 
rustig is. De rest van de dag zijn we geconcentreerd bezig met de werkzaamheden en met het zo snel 
mogelijk opmaken van de borden. Het is altijd erg druk, het restaurant zit helemaal vol.
Werken tijdens deze dagen vind ik niet vervelend. Als je voor dit beroep kiest, is dat uiteraard een van de 
consequenties. Zelf vier ik Kerst meestal een dag van tevoren of erna. Mijn familieleden zijn er inmiddels 
wel aan gewend en vinden het niet erg. Zij gaan dan zelf meestal uit eten of iets anders doen.’

Wilco Hilhorst, Hummelo, 29 jaar

‘Ik werk als servicemonteur bij Landbouwmechanisatiebedrijf Pelgrom in Hummelo. Tijdens de feest-
dagen zijn we bereikbaar voor storingen. Mocht er dan een storing zijn die niet kan wachten tot na de 
feestdagen, dan gaan we er uiteraard naar toe om dit op te lossen.
Wij draaien het hele jaar door storingsdiensten tijdens de weekenden en de avonduren. Tijdens de feest-
dagen zijn wij in principe vrij, maar de storingsdienst gaat natuurlijk wel door.
Een kerst- of feestgevoel heb ik zeker. In mijn achterhoofd houd ik er uiteraard wel rekening mee dat 
de kans bestaat dat ik opgeroepen word. Natuurlijk hoop ik tijdens de feestdagen geen klanten of col-
lega’s tegen te komen, maar mocht dat wel het geval zijn dan is het altijd gezellig. De klanten zijn altijd 
blij als zij na reparatie hun werkzaamheden weer kunnen hervatten. Gelukkig is het over het algemeen 
rustig met storingen, vooral ook omdat we dan in de winterperiode zitten en het meeste landwerk ge-
daan is. Het voeren en melken van de koeien gaat natuurlijk wel gewoon door. Toen ik voor het vak 
servicemonteur koos, wist ik dat werken tijdens de feestdagen erbij hoort, zeker op het gebied van de 
landbouwtechniek. Dit is toch een branche die afhankelijk is van de seizoenen en het boerenbedrijf gaat 
natuurlijk altijd gewoon door.
Gelukkig heb ik niet ieder jaar storingsdienst tijdens de feestdagen. Dus het ene jaar kan ik het uitgebrei-
der vieren dan het andere jaar. Meestal vier ik dat dan met familie en vrienden.
Zolang er geen storing is, merkt mijn omgeving er niets van. Nou ja, misschien een beetje omdat ik dan 
een keer geen biertje drink. Wanneer de feestdagen weer voorbij zijn, gaan we gewoon weer verder met 
onze werkzaamheden.’

Willemien Greven, Laag-Keppel, 75 jaar

‘Ik ben actief als vrijwilligster bij Hospice Sravana in Doetinchem. Ik werk hier volgens een rooster dat 
enkele weken voor de feestdagen bekend is. Dit jaar is dat voor mij een dagdeel met Kerst en/of Oud en 
Nieuw.
Ook in een hospice besteden we aandacht aan de feestdagen. Het huis is versierd en er wordt gezorgd 
voor iets lekkers bij koffie en thee, en ook de familie van de gasten brengt vaak iets mee. Wat betreft de 
verzorging van de gasten is het niet extra druk, maar er is vaak wel meer bezoek dus dat betekent uiter-
aard extra koffie en thee serveren.
Natuurlijk weet je dat de gasten die in een hospice verblijven ook op zon- en feestdagen verzorgd moeten 
worden, dus werken op deze momenten is voor mij vanzelfsprekend. Mijn familieleden zijn het gewend 
dat ik er niet altijd ben. Vroeger werkte ik in de kraamzorg en was ik ook veel weg tijdens die dagen. 
Soms vraagt men wel of ik na zo’n drukke periode nog extra vrije dagen heb. Maar ik heb toch altijd 
vakantie?
Werken als vrijwilliger in een hospice is mooi en zeer dankbaar werk. Goede feestdagen!’

Richèl Keuper, Hummelo, 46 jaar

‘Sinds 1994 ben ik werkzaam bij de politie. Op dit moment werk ik vanuit Winterswijk, team Achterhoek Oost. 
Na meerdere interne sollicitaties ben ik in 2015 gestart als operationeel expert wijkagent. In de rang van 
inspecteur heb je een breed pallet aan werkzaamheden. De inhoud van de werkzaamheden kan per team of 
eenheid verschillen. Dat je leiding geeft aan het operationele proces als officier van dienst of als hulpofficier 
behoort vaak tot de werkzaamheden. Voor mij in ieder geval wel. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de 
evenementen, horeca en de politievrijwilligers op het team.
Dat er gewerkt moet worden tijdens de feestdagen in ons vak is vanzelfsprekend. In het verleden werkte je 
om het jaar met Kerst of met Oud en Nieuw. Tegenwoordig kan de voorkeur worden aangeven en wordt er 
gekeken naar een evenredige verdeling, met het oog op de benodigde capaciteit. Want dat kan tenslotte ver-
schillen. Dat je tijdens deze feestdagen werkt, is in ieder geval zeker. Er is een vaste basis die altijd in dienst 
moet zijn. Daarnaast wordt er tijdens evenementen of feestdagen opgeschaald afhankelijk van de verkregen 
informatie en ervaringen vanuit het verleden. Afgelopen jaar heb ik een nachtdienst gedraaid met Oud en 
Nieuw, nu draai ik een nachtdienst tijdens de Kerst. Ik werk het liefst om en om. Je hoeft dus niet alle feest-
dagen te werken. Als je dit graag wilt, is daar vast ruimte voor maar ik schat zo in dat er niet veel collega’s zijn 
die alle feestdagen willen werken. Het is toch wel fijn om samen met je gezin of familie een feestmoment 
door te brengen.
Vroeger was het met Kerst uitgestorven op straat en kon je met de reguliere bezetting uit de voeten. Zeker op 
Eerste Kerstdag. Dat is wel veranderd. De Kerstdagen en Oud en Nieuw wordt door horecagelegenheden en 
organisatoren van evenementen aangegrepen om een feestje te vieren. Voor de politie heeft dit tot gevolg dat 
er wordt opgeschaald in de beschikbare capaciteit en er dus meer collega’s dienst moeten draaien om samen 
met beveiliging, horeca en organisatie zorg te dragen voor een veilig verloop van de feestdagen. 
Gezelligheid tijdens deze diensten is ook weer zo persoonlijk als het maar kan natuurlijk. Het echte kerstgevoel 
begint voor mij persoonlijk als ik weer thuis ben. Voor mij zit er altijd wel een speciaal tintje aan de feestdagen. 
De drukte verschilt van eenheid, district of soms per team. Als ik voor ons team spreek, is er weinig tot geen 
verschil met een reguliere horecanacht in het weekend tijdens Kerst en Oud en Nieuw. Incidenten kunnen er 
een flinke slinger aan geven maar dat hoort ook bij ons vak. Je weet gewoonweg aan het begin van je dienst 
wat je staat te wachten. Uit de landelijke berichten lees je zeker met Oud en Nieuw dat er veel wordt vernield 
en buitensporig veel geweld tegen hulpverleners is geweest. Ik heb er geen woorden voor. Super triest! 
Laat ik dan er wel bij zeggen dat ik afgelopen jaar in ons gebied ook hele positieve ervaringen heb gehad met 
de mensen op straat. Mensen die me een handje gaven met de beste wensen, even stoppen met vuurwerk 
afsteken als we er langs moeten. Zo kan het dus ook.
Toen ik voor dit vak koos, was het natuurlijk bekend dat er ook tijdens de feestdagen gewerkt moest worden. 
Het is zeker niet altijd even leuk als er gezellige dingen op stapel staan, maar ik sta er wel voor. 
Misschien zijn mijn familieleden er wel blij mee dat ik moet werken. Mijn gezin is ermee opgegroeid en dat 
geldt ook voor onze families en vrienden. Ze weten dat het bij mijn werk hoort en ja natuurlijk is dat wel eens 
niet zo leuk als je ergens niet bij kunt aansluiten, maar begrip is er zeker. Privé heeft Kerst vaker een familie-
tintje dan Oud en Nieuw. Dat vier ik graag met vrienden.
Overigens heb ik niet het gevoel dat het een extra drukke periode is. Als je met de feestdagen moet werken, 
heb je op een ander moment wel weer vrij. Het enige nadeel is dat je soms niet bij een feestje kunt zijn waar 
de vrienden of familie wel bij aansluiten. Als het geregeld kan worden in de planning wordt er wel rekening 
mee gehouden.
Ik vind het super dat er aandacht wordt besteed aan dit onderwerp. Dank daarvoor. Het is niet altijd zo van-
zelfsprekend als soms wordt gedacht. Geniet van de feestdagen en een fantastisch, gezond en liefdevol 2020 
toegewenst.’
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Inwoners die werken 
tijdens de feestdagen:

Engelen van de samenleving…
Velen verheugen zich elk jaar in de decembermaand op de sfeer en gezelligheid van de feestdagen. Met 
name in familieverband zijn de Kerstdagen en de jaarwisseling veelal hoogtepunten. Toch geldt dit niet 
voor alle inwoners in onze gemeenschap. Wellicht zijn er onder ons mensen die door eenzaamheid als 
een berg opzien tegen deze periode. Via de actie ‘Eén tegen eenzaamheid’ wordt landelijk getracht deze 
groep onder de aandacht van onze samenleving te brengen. Het is goed dat we hier allemaal bij stil staan.
In deze bijdrage willen we echter een andere groep voor het voetlicht brengen, zelfs een beetje in het 
zonnetje plaatsen: alle inwoners die tijdens deze bijzondere dagen moeten werken en klaar staan voor de 
samenleving, voor uw gezelligheid en vooral ook voor onze veiligheid. Een aantal van hen stellen we hier 
aan u voor. Het zijn binnen onze gemeenschap soms wel de ‘engelen’ van onze samenleving…

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

Arnout Stam, Hummelo, 21 jaar

‘Ik werk als kok (leerling zelfstandig werkend kok) bij Restaurant De Gouden Karper in Hummelo. Tijdens 
de feestdagen werk ik met Kerstmis altijd. Met Oud en Nieuw is het altijd wisselend, vorig jaar heb ik op 
Oudjaarsdag gewerkt en op Nieuwjaarsdag was ik vrij.
De werkzaamheden beginnen in die periode al wat eerder met de voorbereidingen voor met name de 
kerstdiners. We kunnen er daarmee voor zorgen dat we tijdens de grote drukte de gerechten zo snel 
mogelijk kunnen maken zodat we niet vastlopen. Hoewel we moeten werken, hebben we toch een soort 
kerstgevoel. Het is fijn om de gasten een gezellige Kerst te bezorgen zodat ze lekker kunnen genieten van 
het diner en bij hun familie kunnen zijn.
Met de collega’s is het ook erg gezellig, met name als je de avond samen afsluit of als het tussendoor even 
rustig is. De rest van de dag zijn we geconcentreerd bezig met de werkzaamheden en met het zo snel 
mogelijk opmaken van de borden. Het is altijd erg druk, het restaurant zit helemaal vol.
Werken tijdens deze dagen vind ik niet vervelend. Als je voor dit beroep kiest, is dat uiteraard een van de 
consequenties. Zelf vier ik Kerst meestal een dag van tevoren of erna. Mijn familieleden zijn er inmiddels 
wel aan gewend en vinden het niet erg. Zij gaan dan zelf meestal uit eten of iets anders doen.’

Wilco Hilhorst, Hummelo, 29 jaar

‘Ik werk als servicemonteur bij Landbouwmechanisatiebedrijf Pelgrom in Hummelo. Tijdens de feest-
dagen zijn we bereikbaar voor storingen. Mocht er dan een storing zijn die niet kan wachten tot na de 
feestdagen, dan gaan we er uiteraard naar toe om dit op te lossen.
Wij draaien het hele jaar door storingsdiensten tijdens de weekenden en de avonduren. Tijdens de feest-
dagen zijn wij in principe vrij, maar de storingsdienst gaat natuurlijk wel door.
Een kerst- of feestgevoel heb ik zeker. In mijn achterhoofd houd ik er uiteraard wel rekening mee dat 
de kans bestaat dat ik opgeroepen word. Natuurlijk hoop ik tijdens de feestdagen geen klanten of col-
lega’s tegen te komen, maar mocht dat wel het geval zijn dan is het altijd gezellig. De klanten zijn altijd 
blij als zij na reparatie hun werkzaamheden weer kunnen hervatten. Gelukkig is het over het algemeen 
rustig met storingen, vooral ook omdat we dan in de winterperiode zitten en het meeste landwerk ge-
daan is. Het voeren en melken van de koeien gaat natuurlijk wel gewoon door. Toen ik voor het vak 
servicemonteur koos, wist ik dat werken tijdens de feestdagen erbij hoort, zeker op het gebied van de 
landbouwtechniek. Dit is toch een branche die afhankelijk is van de seizoenen en het boerenbedrijf gaat 
natuurlijk altijd gewoon door.
Gelukkig heb ik niet ieder jaar storingsdienst tijdens de feestdagen. Dus het ene jaar kan ik het uitgebrei-
der vieren dan het andere jaar. Meestal vier ik dat dan met familie en vrienden.
Zolang er geen storing is, merkt mijn omgeving er niets van. Nou ja, misschien een beetje omdat ik dan 
een keer geen biertje drink. Wanneer de feestdagen weer voorbij zijn, gaan we gewoon weer verder met 
onze werkzaamheden.’

Willemien Greven, Laag-Keppel, 75 jaar

‘Ik ben actief als vrijwilligster bij Hospice Sravana in Doetinchem. Ik werk hier volgens een rooster dat 
enkele weken voor de feestdagen bekend is. Dit jaar is dat voor mij een dagdeel met Kerst en/of Oud en 
Nieuw.
Ook in een hospice besteden we aandacht aan de feestdagen. Het huis is versierd en er wordt gezorgd 
voor iets lekkers bij koffie en thee, en ook de familie van de gasten brengt vaak iets mee. Wat betreft de 
verzorging van de gasten is het niet extra druk, maar er is vaak wel meer bezoek dus dat betekent uiter-
aard extra koffie en thee serveren.
Natuurlijk weet je dat de gasten die in een hospice verblijven ook op zon- en feestdagen verzorgd moeten 
worden, dus werken op deze momenten is voor mij vanzelfsprekend. Mijn familieleden zijn het gewend 
dat ik er niet altijd ben. Vroeger werkte ik in de kraamzorg en was ik ook veel weg tijdens die dagen. 
Soms vraagt men wel of ik na zo’n drukke periode nog extra vrije dagen heb. Maar ik heb toch altijd 
vakantie?
Werken als vrijwilliger in een hospice is mooi en zeer dankbaar werk. Goede feestdagen!’

Richèl Keuper, Hummelo, 46 jaar

‘Sinds 1994 ben ik werkzaam bij de politie. Op dit moment werk ik vanuit Winterswijk, team Achterhoek Oost. 
Na meerdere interne sollicitaties ben ik in 2015 gestart als operationeel expert wijkagent. In de rang van 
inspecteur heb je een breed pallet aan werkzaamheden. De inhoud van de werkzaamheden kan per team of 
eenheid verschillen. Dat je leiding geeft aan het operationele proces als officier van dienst of als hulpofficier 
behoort vaak tot de werkzaamheden. Voor mij in ieder geval wel. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de 
evenementen, horeca en de politievrijwilligers op het team.
Dat er gewerkt moet worden tijdens de feestdagen in ons vak is vanzelfsprekend. In het verleden werkte je 
om het jaar met Kerst of met Oud en Nieuw. Tegenwoordig kan de voorkeur worden aangeven en wordt er 
gekeken naar een evenredige verdeling, met het oog op de benodigde capaciteit. Want dat kan tenslotte ver-
schillen. Dat je tijdens deze feestdagen werkt, is in ieder geval zeker. Er is een vaste basis die altijd in dienst 
moet zijn. Daarnaast wordt er tijdens evenementen of feestdagen opgeschaald afhankelijk van de verkregen 
informatie en ervaringen vanuit het verleden. Afgelopen jaar heb ik een nachtdienst gedraaid met Oud en 
Nieuw, nu draai ik een nachtdienst tijdens de Kerst. Ik werk het liefst om en om. Je hoeft dus niet alle feest-
dagen te werken. Als je dit graag wilt, is daar vast ruimte voor maar ik schat zo in dat er niet veel collega’s zijn 
die alle feestdagen willen werken. Het is toch wel fijn om samen met je gezin of familie een feestmoment 
door te brengen.
Vroeger was het met Kerst uitgestorven op straat en kon je met de reguliere bezetting uit de voeten. Zeker op 
Eerste Kerstdag. Dat is wel veranderd. De Kerstdagen en Oud en Nieuw wordt door horecagelegenheden en 
organisatoren van evenementen aangegrepen om een feestje te vieren. Voor de politie heeft dit tot gevolg dat 
er wordt opgeschaald in de beschikbare capaciteit en er dus meer collega’s dienst moeten draaien om samen 
met beveiliging, horeca en organisatie zorg te dragen voor een veilig verloop van de feestdagen. 
Gezelligheid tijdens deze diensten is ook weer zo persoonlijk als het maar kan natuurlijk. Het echte kerstgevoel 
begint voor mij persoonlijk als ik weer thuis ben. Voor mij zit er altijd wel een speciaal tintje aan de feestdagen. 
De drukte verschilt van eenheid, district of soms per team. Als ik voor ons team spreek, is er weinig tot geen 
verschil met een reguliere horecanacht in het weekend tijdens Kerst en Oud en Nieuw. Incidenten kunnen er 
een flinke slinger aan geven maar dat hoort ook bij ons vak. Je weet gewoonweg aan het begin van je dienst 
wat je staat te wachten. Uit de landelijke berichten lees je zeker met Oud en Nieuw dat er veel wordt vernield 
en buitensporig veel geweld tegen hulpverleners is geweest. Ik heb er geen woorden voor. Super triest! 
Laat ik dan er wel bij zeggen dat ik afgelopen jaar in ons gebied ook hele positieve ervaringen heb gehad met 
de mensen op straat. Mensen die me een handje gaven met de beste wensen, even stoppen met vuurwerk 
afsteken als we er langs moeten. Zo kan het dus ook.
Toen ik voor dit vak koos, was het natuurlijk bekend dat er ook tijdens de feestdagen gewerkt moest worden. 
Het is zeker niet altijd even leuk als er gezellige dingen op stapel staan, maar ik sta er wel voor. 
Misschien zijn mijn familieleden er wel blij mee dat ik moet werken. Mijn gezin is ermee opgegroeid en dat 
geldt ook voor onze families en vrienden. Ze weten dat het bij mijn werk hoort en ja natuurlijk is dat wel eens 
niet zo leuk als je ergens niet bij kunt aansluiten, maar begrip is er zeker. Privé heeft Kerst vaker een familie-
tintje dan Oud en Nieuw. Dat vier ik graag met vrienden.
Overigens heb ik niet het gevoel dat het een extra drukke periode is. Als je met de feestdagen moet werken, 
heb je op een ander moment wel weer vrij. Het enige nadeel is dat je soms niet bij een feestje kunt zijn waar 
de vrienden of familie wel bij aansluiten. Als het geregeld kan worden in de planning wordt er wel rekening 
mee gehouden.
Ik vind het super dat er aandacht wordt besteed aan dit onderwerp. Dank daarvoor. Het is niet altijd zo van-
zelfsprekend als soms wordt gedacht. Geniet van de feestdagen en een fantastisch, gezond en liefdevol 2020 
toegewenst.’
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Hans Schreurs, Hummelo, 52 jaar

‘Ik ben beveiligingsbeambte (hoofdsurveillant) en werkzaam bij Vigilat Beveiligingen, regio Apeldoorn. 
Het ene jaar werk ik met de Kerst en het andere jaar met Oud en Nieuw; dit jaar heb ik avonddienst 
tijdens de jaarwisseling. We wisselen die dag de dienst rond 22.00 uur. Hierdoor kunnen de collega’s van 
de avonddienst op tijd thuis zijn voor de jaarwisseling.
Ondanks dat ik moet werken, heerst er toch wel een soort kerst- of feestgevoel doordat ik surveilleer met 
een voertuig en in woonwijken en op bedrijventerreinen kom waar overal vaak sfeerverlichting aanwezig 
is.
Met collega’s is het ook altijd gezellig en er zijn oliebollen op kantoor. Toch moeten we klanten soms wel 
‘lastig vallen’ omdat er een incident plaatsvindt bij hun bedrijfspand of woning. De drukte tijdens deze 
dagen is niet te voorspellen, het kan ineens erg druk worden vanwege bijvoorbeeld weersomstandighe-
den; met Oud en Nieuw is er uiteraard meer kans op overlast en vernielingen. Toen ik voor dit beroep 
koos, was werken op feestdagen uiteraard een vast gegeven. Daar hou je natuurlijk vooraf rekening mee.
Als ik gewerkt heb met Kerst of Oud en Nieuw, vieren we dat erna alsnog op gepaste wijze. De naaste 
familieleden zijn hier inmiddels aan gewend en passen zich aan. Voor het werken in die periode zijn er 
geen extra vrije dagen, wel een extra vergoeding. In januari neem ik wel een aantal dagen vrij en ga dan 
skiën in Oostenrijk.’

Maayke Serrarens-van Velsen, Hummelo, 46 jaar

‘Ik ben obstetrie-verpleegkundige, werkzaam op de kraamafdeling, verloskamers Slingeland ziekenhuis.
Tijdens de Kerst en de jaarwisseling werk ik meestal een van beide, dit jaar op Kerstavond en op 1 
januari ga ik de nachtdienst in. De diensten zijn hetzelfde als in de weekenden; je kunt vroege, late of 
nachtdienst hebben.
Tijdens de feestdagen hangt er een speciale sfeer op de afdeling en het is mooi versierd. Het is de eerste 
Kerst of Oud en Nieuw voor deze baby met zijn of haar ouders. Soms is het gewoon druk en dan merk je 
er niet zoveel van. Toch zijn het altijd gezellige dagen. Meestal neem je als collega’s allemaal wat lekkers 
mee zodat je, als het lukt, samen eet. 
De drukte is vooraf natuurlijk niet te voorspellen. In ieder geval worden er geen bevallingen gepland, op 
gang gebracht en vinden er geen operaties plaats. Maar als een bevalling zich aankondigt, staan we 24 
uur per dag voor ze klaar omdat het niet te plannen is. Het kan dus voorkomen dat je met de jaarwis-
seling geen tijd hebt om er rond middernacht aandacht aan te geven maar dat probeer je dan later in 
de nacht wel.
Toen ik de opleiding begon, was ik 17 jaar. Ik geloof niet dat ik me bedacht had dat het ook inhoudt dat 
ik met de feestdagen aan het werk zou zijn. Inmiddels weet ik niet beter, het is te leuk om er ander werk 
voor te zoeken. En de familieleden weten het inmiddels natuurlijk ook: als je moet werken ben je er niet 
of kom je later, dat weet je van tevoren. Ik heb het ze eigenlijk nooit gevraagd, ik kan er toch niks aan 
veranderen. Je hebt in ieder geval altijd Kerst of Oud en Nieuw vrij. 
Na de feestdagen heb ik geen extra vrije dagen. Ik werk 20 uur in de week en we kunnen grotendeels zelf 
ons rooster maken dus ik heb voldoende vrij eromheen.’

Celine Bloemers, Voor-Drempt, 28 jaar

‘Ik werk als oncologieverpleegkundige op de verpleegafdeling urologie, oncologische chirurgie en MDL 
(maag, darm en lever, red.) in het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem. In het Slingeland werk je met 
de Kerstdagen of met Oud en Nieuw. De keuze op welke feestdagen je werkt, maak je zelf en heel soms 
moet er geschoven worden om een evenredige verdeling te maken want uiteindelijk moet het natuurlijk 
allemaal kloppen. Daarnaast geven we ook onze voorkeuren qua diensten door. Dit jaar werk ik tijdens 
de feestdagen op Kerstavond en op Tweede Kerstdag overdag. Er zijn in die periode geen andere werk-
tijden of diensten dan normaal. 
We maken er met de collega’s altijd gezellige dagen van. Bij een dagdienst proberen we eerst met z’n 
allen te ontbijten. De nachtdienst en/of de collega’s van de gastenservice zorgen voor een mooi gedekte 
tafel met lekkere broodjes. Daar blijft vaak genoeg van over zodat we het tijdens de lunch nog dunnetjes 
kunnen overdoen. Ook in de late dienst zorgen we voor een lekker diner. Alle collega’s nemen lekkere 
hapjes mee. En ook de nachtdienst neemt lekkere dingen mee om tijdens de dienst van te genieten. 
Ook voor patiënten die tijdens de feestdagen in het ziekenhuis verblijven, zijn er extra’s. Er zijn meer 
bezoekmomenten voor naasten en andere familie. Bij ons op de afdeling is er tijdens de feestdagen ook 
een ‘pop-up restaurant’. Deze ruimte wordt door de collega’s van de gastenservice gezellig aangekleed en 
naasten van de patiënten kunnen, tegen een kleine vergoeding, mee-eten met de patiënt. 
Het is in deze periode wisselend qua drukte. Als het even kan en ook verantwoord is dan vieren de 
meeste patiënten thuis de feestdagen. Bij de keuze van dit beroep weet je uiteraard dat werken tijdens 
dit soort dagen erbij hoort. Ook al werk ik (gedeeltelijk) met de feestdagen, er blijft genoeg tijd over 
voor wat gezelligheid thuis. Tijdens deze dagen is het gemis van mijn vorig jaar overleden vader extra 
aanwezig en het maakt ook dat ik de feestdagen nu anders beleef. Het voelt ook als de eerste feestdagen 
zonder hem. De ‘gewone’ dingen die we deden tijdens de feestdagen als gezin zijn ineens niet meer zo 
‘gewoon’. Samenzijn is dan voldoende. 
Voor de familieleden is werken tijdens deze dagen niet leuk natuurlijk. Ze weten dat het erbij hoort, 
maar toch. De feestdagen zijn een moment om gezellig samen te zijn met naasten. Ik heb ook fijne 
collega’s om mij heen, maar thuis voor mijn moeder is het stil op de momenten dat ik werk en zal het 
anders zijn. Rond de feestdagen heb ik geen extra vrije dagen. Tussen Kerst en Oud en Nieuw werk ik, 
rond de jaarwisseling ben ik dan een paar dagen vrij.’

Karin van Aken, Hoog-Keppel, 51 jaar

‘Ik werk in de wijkzorg als verzorgende IG bij Sensire thuiszorg team Hummelo, Keppel en Drempt en wij  
verzorgen cliënten in de thuissituatie op het gebied van ADL (algemene dagelijkse levensverwachtingen). 
Dit houdt in dat mensen gestimuleerd worden tot zelfredzaamheid en daar waar er tekorten zijn hierin 
de ondersteuning krijgen die nodig men nodig heeft. Bijvoorbeeld wassen, douchen, aankleden, steun-
kousen aantrekken, hulp bij transfers met of zonder hulpmiddelen of lift, hulp bij toiletzorg, wondzorg 
en verzorging bij huidproblemen, katheterzorg, stomazorg, sondevoeding toedienen, ondersteuning bij 
de maaltijden, medicatie aanreiken, toedienen via infuus of injecties, ondersteuning bij toedienen in-
suline bij diabetes, enzovoort. Maar ook gewoon even een praatje maken tijdens het zorgmoment of 
samen een kopje koffie of thee drinken is ook zo belangrijk voor veel cliënten in onze klantenkring.
Tijdens de feestdagen werken we in onderling overleg met de Kerstdagen of met Oud en Nieuw. In 
uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld door ziekte van een collega in het team, ondersteun je elkaar waar 
nodig om het werkrooster passend ingevuld te krijgen.
Meestal werkt de helft van het team met Kerst en de andere helft met Oud en Nieuw en we draaien dan 
zondagsdiensten, wat inhoudt dat alle dagelijkse zorg die noodzakelijk of onmisbaar is, wordt gegeven. 
Met uitzondering van douchebeurten die meestal 2 à 3 keer per week ingepland staan. Deze worden dan 
niet precies op de Kerstdagen of Nieuwjaarsdag gedaan, maar op een andere dag ervoor of erna.
Gelukkig is er echt wel sprake van een soort kerst- of feestgevoel. Je stelt je erop in dat je werkt en ik werk 

met veel plezier. Omdat mijn werk een erg sociale baan is, voelt het juist erg gezellig en sfeervol dat je bij 
de cliënten werkt op deze dagen. Sommige mensen krijgen visite van familie met de feestdagen, maar 
ook veel ouderen zijn juist op deze dagen erg alleen en dan is het fijn dat wij van de zorg wel komen. 
Uitzondering hierin is wanneer een cliënt overlijdt rond deze dagen, maar ook dan gaat de noodzakelijke 
en emotionele zorg door en kun je vooral voor de familie een steun zijn. Bij cliënten waar je met een 
tweede verzorgende samenwerkt, is het fijn om ook op deze dagen het contact met je collega te hebben. 
En soms hebben de cliënten nog wel eens iets lekkers bij de koffie als er tijd voor is. De cliënten zijn vaak 
erg dankbaar voor dat beetje aandacht en de gezelligheid die ze ervaren als we bij hen komen. Daar doe 
ik het voor!
Of het tijdens deze dagen druk is, is van tevoren niet altijd te bekijken. Het geplande rooster is bekend, 
maar er kunnen altijd onverwachte dingen bijkomen of veranderen op het moment zelf. Wij werken 
met mensen en dat is niet altijd voorspelbaar, maar dat maakt het werk juist ook weer afwisselend en 
boeiend. In mijn vak wordt ook verwacht dat ik flexibel en alert inspeel op de dingen die op mijn pad 
komen. Juist dit maakt het werken in de zorg zo mooi.
Deels wist ik bij de beroepskeuze dat werken tijdens de feestdagen een van de consequenties was, maar 
in de praktijk ontdek je dat het iedere keer weer anders is. Het voelt niet als een negatieve kant van mijn 
beroep, maar ik weet wel dat het erbij hoort.
Afhankelijk van de diensten die ik draai, spreken we iets af met het gezin en familie. Ook zij weten dat dit 
erbij hoort en door goede planning met het gezin en de flexibiliteit die zij naar mij hebben, is dit goed te 
combineren. Hierdoor kun je ook samen met de familie Kerst of Oud en Nieuw vieren. Als ik er niet ben, 
is dat niet altijd leuk, maar men snapt het wel en ze vinden het mooi dat ik dit werk doe.
Volgens mijn ouders liep ik als peuter al met een kapje op mijn hoofd met een rood kruis erop en wilde ik 
‘zuster’ worden. Ik ben mijn beroepsopleiding begonnen als doktersassistente en na de periode van het 
opgroeien van de kinderen via herscholing in de wijkzorg terechtgekomen. De werktijden zijn ook goed 
te combineren met mijn taken als mantelzorger die ik samen met mijn partner deel voor onze dochters 
die extra zorg nodig hebben. Ik werk nu alweer ruim 9 jaar in de wijk en het bevalt me nog steeds prima. 
Ik ga echt fluitend naar mijn werk en krijg er zoveel energie van. Tussen Kerst en Oud en Nieuw mag je 
in de zorg geen vakantiedagen opnemen, maar komend jaar heb ik in januari een weekje vrij gepland. 
Dat is dan wel lekker na deze drukke periode.’

>>

>>
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Hans Schreurs, Hummelo, 52 jaar

‘Ik ben beveiligingsbeambte (hoofdsurveillant) en werkzaam bij Vigilat Beveiligingen, regio Apeldoorn. 
Het ene jaar werk ik met de Kerst en het andere jaar met Oud en Nieuw; dit jaar heb ik avonddienst 
tijdens de jaarwisseling. We wisselen die dag de dienst rond 22.00 uur. Hierdoor kunnen de collega’s van 
de avonddienst op tijd thuis zijn voor de jaarwisseling.
Ondanks dat ik moet werken, heerst er toch wel een soort kerst- of feestgevoel doordat ik surveilleer met 
een voertuig en in woonwijken en op bedrijventerreinen kom waar overal vaak sfeerverlichting aanwezig 
is.
Met collega’s is het ook altijd gezellig en er zijn oliebollen op kantoor. Toch moeten we klanten soms wel 
‘lastig vallen’ omdat er een incident plaatsvindt bij hun bedrijfspand of woning. De drukte tijdens deze 
dagen is niet te voorspellen, het kan ineens erg druk worden vanwege bijvoorbeeld weersomstandighe-
den; met Oud en Nieuw is er uiteraard meer kans op overlast en vernielingen. Toen ik voor dit beroep 
koos, was werken op feestdagen uiteraard een vast gegeven. Daar hou je natuurlijk vooraf rekening mee.
Als ik gewerkt heb met Kerst of Oud en Nieuw, vieren we dat erna alsnog op gepaste wijze. De naaste 
familieleden zijn hier inmiddels aan gewend en passen zich aan. Voor het werken in die periode zijn er 
geen extra vrije dagen, wel een extra vergoeding. In januari neem ik wel een aantal dagen vrij en ga dan 
skiën in Oostenrijk.’

Maayke Serrarens-van Velsen, Hummelo, 46 jaar

‘Ik ben obstetrie-verpleegkundige, werkzaam op de kraamafdeling, verloskamers Slingeland ziekenhuis.
Tijdens de Kerst en de jaarwisseling werk ik meestal een van beide, dit jaar op Kerstavond en op 1 
januari ga ik de nachtdienst in. De diensten zijn hetzelfde als in de weekenden; je kunt vroege, late of 
nachtdienst hebben.
Tijdens de feestdagen hangt er een speciale sfeer op de afdeling en het is mooi versierd. Het is de eerste 
Kerst of Oud en Nieuw voor deze baby met zijn of haar ouders. Soms is het gewoon druk en dan merk je 
er niet zoveel van. Toch zijn het altijd gezellige dagen. Meestal neem je als collega’s allemaal wat lekkers 
mee zodat je, als het lukt, samen eet. 
De drukte is vooraf natuurlijk niet te voorspellen. In ieder geval worden er geen bevallingen gepland, op 
gang gebracht en vinden er geen operaties plaats. Maar als een bevalling zich aankondigt, staan we 24 
uur per dag voor ze klaar omdat het niet te plannen is. Het kan dus voorkomen dat je met de jaarwis-
seling geen tijd hebt om er rond middernacht aandacht aan te geven maar dat probeer je dan later in 
de nacht wel.
Toen ik de opleiding begon, was ik 17 jaar. Ik geloof niet dat ik me bedacht had dat het ook inhoudt dat 
ik met de feestdagen aan het werk zou zijn. Inmiddels weet ik niet beter, het is te leuk om er ander werk 
voor te zoeken. En de familieleden weten het inmiddels natuurlijk ook: als je moet werken ben je er niet 
of kom je later, dat weet je van tevoren. Ik heb het ze eigenlijk nooit gevraagd, ik kan er toch niks aan 
veranderen. Je hebt in ieder geval altijd Kerst of Oud en Nieuw vrij. 
Na de feestdagen heb ik geen extra vrije dagen. Ik werk 20 uur in de week en we kunnen grotendeels zelf 
ons rooster maken dus ik heb voldoende vrij eromheen.’

Celine Bloemers, Voor-Drempt, 28 jaar

‘Ik werk als oncologieverpleegkundige op de verpleegafdeling urologie, oncologische chirurgie en MDL 
(maag, darm en lever, red.) in het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem. In het Slingeland werk je met 
de Kerstdagen of met Oud en Nieuw. De keuze op welke feestdagen je werkt, maak je zelf en heel soms 
moet er geschoven worden om een evenredige verdeling te maken want uiteindelijk moet het natuurlijk 
allemaal kloppen. Daarnaast geven we ook onze voorkeuren qua diensten door. Dit jaar werk ik tijdens 
de feestdagen op Kerstavond en op Tweede Kerstdag overdag. Er zijn in die periode geen andere werk-
tijden of diensten dan normaal. 
We maken er met de collega’s altijd gezellige dagen van. Bij een dagdienst proberen we eerst met z’n 
allen te ontbijten. De nachtdienst en/of de collega’s van de gastenservice zorgen voor een mooi gedekte 
tafel met lekkere broodjes. Daar blijft vaak genoeg van over zodat we het tijdens de lunch nog dunnetjes 
kunnen overdoen. Ook in de late dienst zorgen we voor een lekker diner. Alle collega’s nemen lekkere 
hapjes mee. En ook de nachtdienst neemt lekkere dingen mee om tijdens de dienst van te genieten. 
Ook voor patiënten die tijdens de feestdagen in het ziekenhuis verblijven, zijn er extra’s. Er zijn meer 
bezoekmomenten voor naasten en andere familie. Bij ons op de afdeling is er tijdens de feestdagen ook 
een ‘pop-up restaurant’. Deze ruimte wordt door de collega’s van de gastenservice gezellig aangekleed en 
naasten van de patiënten kunnen, tegen een kleine vergoeding, mee-eten met de patiënt. 
Het is in deze periode wisselend qua drukte. Als het even kan en ook verantwoord is dan vieren de 
meeste patiënten thuis de feestdagen. Bij de keuze van dit beroep weet je uiteraard dat werken tijdens 
dit soort dagen erbij hoort. Ook al werk ik (gedeeltelijk) met de feestdagen, er blijft genoeg tijd over 
voor wat gezelligheid thuis. Tijdens deze dagen is het gemis van mijn vorig jaar overleden vader extra 
aanwezig en het maakt ook dat ik de feestdagen nu anders beleef. Het voelt ook als de eerste feestdagen 
zonder hem. De ‘gewone’ dingen die we deden tijdens de feestdagen als gezin zijn ineens niet meer zo 
‘gewoon’. Samenzijn is dan voldoende. 
Voor de familieleden is werken tijdens deze dagen niet leuk natuurlijk. Ze weten dat het erbij hoort, 
maar toch. De feestdagen zijn een moment om gezellig samen te zijn met naasten. Ik heb ook fijne 
collega’s om mij heen, maar thuis voor mijn moeder is het stil op de momenten dat ik werk en zal het 
anders zijn. Rond de feestdagen heb ik geen extra vrije dagen. Tussen Kerst en Oud en Nieuw werk ik, 
rond de jaarwisseling ben ik dan een paar dagen vrij.’

Karin van Aken, Hoog-Keppel, 51 jaar

‘Ik werk in de wijkzorg als verzorgende IG bij Sensire thuiszorg team Hummelo, Keppel en Drempt en wij  
verzorgen cliënten in de thuissituatie op het gebied van ADL (algemene dagelijkse levensverwachtingen). 
Dit houdt in dat mensen gestimuleerd worden tot zelfredzaamheid en daar waar er tekorten zijn hierin 
de ondersteuning krijgen die nodig men nodig heeft. Bijvoorbeeld wassen, douchen, aankleden, steun-
kousen aantrekken, hulp bij transfers met of zonder hulpmiddelen of lift, hulp bij toiletzorg, wondzorg 
en verzorging bij huidproblemen, katheterzorg, stomazorg, sondevoeding toedienen, ondersteuning bij 
de maaltijden, medicatie aanreiken, toedienen via infuus of injecties, ondersteuning bij toedienen in-
suline bij diabetes, enzovoort. Maar ook gewoon even een praatje maken tijdens het zorgmoment of 
samen een kopje koffie of thee drinken is ook zo belangrijk voor veel cliënten in onze klantenkring.
Tijdens de feestdagen werken we in onderling overleg met de Kerstdagen of met Oud en Nieuw. In 
uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld door ziekte van een collega in het team, ondersteun je elkaar waar 
nodig om het werkrooster passend ingevuld te krijgen.
Meestal werkt de helft van het team met Kerst en de andere helft met Oud en Nieuw en we draaien dan 
zondagsdiensten, wat inhoudt dat alle dagelijkse zorg die noodzakelijk of onmisbaar is, wordt gegeven. 
Met uitzondering van douchebeurten die meestal 2 à 3 keer per week ingepland staan. Deze worden dan 
niet precies op de Kerstdagen of Nieuwjaarsdag gedaan, maar op een andere dag ervoor of erna.
Gelukkig is er echt wel sprake van een soort kerst- of feestgevoel. Je stelt je erop in dat je werkt en ik werk 

met veel plezier. Omdat mijn werk een erg sociale baan is, voelt het juist erg gezellig en sfeervol dat je bij 
de cliënten werkt op deze dagen. Sommige mensen krijgen visite van familie met de feestdagen, maar 
ook veel ouderen zijn juist op deze dagen erg alleen en dan is het fijn dat wij van de zorg wel komen. 
Uitzondering hierin is wanneer een cliënt overlijdt rond deze dagen, maar ook dan gaat de noodzakelijke 
en emotionele zorg door en kun je vooral voor de familie een steun zijn. Bij cliënten waar je met een 
tweede verzorgende samenwerkt, is het fijn om ook op deze dagen het contact met je collega te hebben. 
En soms hebben de cliënten nog wel eens iets lekkers bij de koffie als er tijd voor is. De cliënten zijn vaak 
erg dankbaar voor dat beetje aandacht en de gezelligheid die ze ervaren als we bij hen komen. Daar doe 
ik het voor!
Of het tijdens deze dagen druk is, is van tevoren niet altijd te bekijken. Het geplande rooster is bekend, 
maar er kunnen altijd onverwachte dingen bijkomen of veranderen op het moment zelf. Wij werken 
met mensen en dat is niet altijd voorspelbaar, maar dat maakt het werk juist ook weer afwisselend en 
boeiend. In mijn vak wordt ook verwacht dat ik flexibel en alert inspeel op de dingen die op mijn pad 
komen. Juist dit maakt het werken in de zorg zo mooi.
Deels wist ik bij de beroepskeuze dat werken tijdens de feestdagen een van de consequenties was, maar 
in de praktijk ontdek je dat het iedere keer weer anders is. Het voelt niet als een negatieve kant van mijn 
beroep, maar ik weet wel dat het erbij hoort.
Afhankelijk van de diensten die ik draai, spreken we iets af met het gezin en familie. Ook zij weten dat dit 
erbij hoort en door goede planning met het gezin en de flexibiliteit die zij naar mij hebben, is dit goed te 
combineren. Hierdoor kun je ook samen met de familie Kerst of Oud en Nieuw vieren. Als ik er niet ben, 
is dat niet altijd leuk, maar men snapt het wel en ze vinden het mooi dat ik dit werk doe.
Volgens mijn ouders liep ik als peuter al met een kapje op mijn hoofd met een rood kruis erop en wilde ik 
‘zuster’ worden. Ik ben mijn beroepsopleiding begonnen als doktersassistente en na de periode van het 
opgroeien van de kinderen via herscholing in de wijkzorg terechtgekomen. De werktijden zijn ook goed 
te combineren met mijn taken als mantelzorger die ik samen met mijn partner deel voor onze dochters 
die extra zorg nodig hebben. Ik werk nu alweer ruim 9 jaar in de wijk en het bevalt me nog steeds prima. 
Ik ga echt fluitend naar mijn werk en krijg er zoveel energie van. Tussen Kerst en Oud en Nieuw mag je 
in de zorg geen vakantiedagen opnemen, maar komend jaar heb ik in januari een weekje vrij gepland. 
Dat is dan wel lekker na deze drukke periode.’

>>

>>
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Herma Veldhorst, Laag-Keppel, 39 jaar

‘Als verloskundige zorgen wij voor onze zwangeren, partners en aanstaande ouders vanaf de periode van 
de wens voor een zwangerschap tot en met 6 weken na de geboorte van de baby. Samen met mijn col-
lega’s hebben wij een verloskundigenpraktijk in Zevenaar. 
Met de feestdagen doe ik de diensten van 29 en 31 december en 1 januari. We werken per dienst 24 uur 
en met weekenden en feestdagen soms langere diensten, zodat we allen een gedeelte van de feestdagen 
thuis kunnen zijn met familie en naasten.
Tijdens de dienst ben ik dan dus 24/7 bereikbaar voor alle vragen van onze cliënten. Dit kan variëren van 
een bevalling die is begonnen met alle mogelijke scenario’s daarom heen tot aan vragen of klachten over 
de zwangerschap zoals verminderde kindbewegingen, bloedverlies, koorts, hoofdpijn of allerlei andere 
klachten. Ook de bevallen vrouwen ofwel kraamvrouwen kunnen de eerste 10 dagen contact leggen met 
alle mogelijke vragen en problemen. Doordat Kerst midden in de week valt, is dit qua spreekuurdagen 
wel lastiger. Op 24 en 31 december draaien wij dus wel gewoon vol spreekuur om al onze zwangeren te 
kunnen zien volgens het gewenste zorgpad.
Ik heb zeker een feestdagengevoel omdat ik de Kerstdagen vrij ben, maar zeker ook omdat het rijden van 
visites met Oud en Nieuw, bevallingen doen en al het andere werk wel een extra bijzondere band geeft 
met de aanstaande ouders. Het is nooit zomaar dat mensen je bellen met welke vraag dan ook. Er is een 
ongerustheid die je hopelijk spoedig kan oplossen. En ja, een bevalling doen rondom Oud en Nieuw is 
toch ook wel echt bijzonder. Stiekem denk je dan toch ook wel even: mag ik meehelpen om een van de 
eerste baby’s van het nieuwe jaar op de wereld te zetten. En een oliebolletje in een kersvers gezin mee 
mogen eten met niet te vergeten onze collega’s, de kraamverzorgsters, is toch machtig bijzonder.
Het is een gezellige tijd, vooral in de ziekenhuizen Slingeland en Rijnstate waar we komen, zijn we al-
lemaal in ‘dienst voor’ dus dit schept zeker een band met elkaar. Ik denk ook dat veel aanstaande ouders 
het bijzonder vinden om dit samen met ons te doen. Het proosten met eigen familie en naasten deze 
dagen doe ik dan met een alcoholvrij drankje, wat ook prima kan.
Ik werk nu bijna 14 jaar als verloskundige waarbij de drukte tijdens deze dagen erg kan wisselen. Alleen 
in 2009 heb ik niet meegedaan met de diensten omdat ik toen zelf op 27 december onze oudste zoon 
mocht krijgen. 
Er is eigenlijk niets over te zeggen over mogelijk drukte. Natuurlijk weten we hoeveel zwangeren uitgere-
kend zijn in die periode en dat geeft een reële kans dat we ‘bezig’ zijn.
Werkzaamheden tijdens weekenden en hoogtijdagen was natuurlijk part of  the deal. Het heeft me er niet 
van weerhouden dit beroep te kiezen, voorheen als verpleegkundige deed ik ook mee met deze diensten. 
Het is het gevoel van: we doen het samen! Als je dat niet meer hebt, dan moet je gaan nadenken of je 
nog wel plezier hebt in je werk. Werken tijdens de feestdagen zorgt ervoor dat ik des te meer kan genie-

Chris de Beet, Hummelo, 64 jaar

‘Ik ben wegenwachter bij de ANWB. Ik ben daar vanaf 1979 werkzaam en heb dit jaar mijn 40-jarig jubi-
leum gevierd. Bij ons team Duiven hebben we de afspraak om alle feestdagen voor de helft te werken. 
Dit heeft als voordeel dat je altijd toch nog iets kunt ondernemen met gezin en familie. Dit jaar werk ik 
Eerste Kerstdag en heb ik het geluk met Oud en Nieuw vrij te zijn.
Bij de wegenwacht hebben we een afdeling capaciteitsplanning die de diensten bepaalt afhankelijk van 
weer en aanbod. Dit houdt in dat we erg wisselende aanvangstijden hebben. Drie aanvangstijden in de 
ochtend en drie voor de middag/avond. Daarnaast zijn er nog nachtdiensten. Tijdens deze dagen heb ik 
toch wel een soort kerstgevoel, maar wel anders. Op onze teamlocatie is er kerststol en zijn er salades 
voor degenen die moeten werken. Enkele dagen voor Kerst wordt onder genot van een drankje en een 
hapje het kerstpakket uitgedeeld. Verder zijn de mensen die pech hebben vriendelijk en krijg je als men 
thuis pech heeft regelmatig wel iets aangeboden.
Het is vaak erg druk, met uitschieters als men op familiebezoek of uit eten gaat. Het maakt tegenwoordig 
niet meer uit of het Eerste of Tweede Kerstdag is, beide dagen zijn even druk.
Toen ik voor dit beroep koos, was ik nog vrijgezel, dat maakt nog wel een verschil met getrouwd of  
samenwonend te zijn. Ik werk dit jaar Eerste Kerstdag, daardoor wordt het in familieverband wel steeds 
moeilijker om iets te plannen met kinderen en kleinkinderen. Ook zij hebben hun agenda.
De familieleden vinden mijn afwezigheid dus absoluut niet gezellig, maar ze weten inmiddels niet an-
ders. Het heeft overigens ook zijn voordelen om in een continurooster te werken. Ik probeer altijd voor 
de Kerstdagen een paar dagen vrij te zijn. Het is voor ieder een stressvolle periode en dat is ook zeer 
duidelijk waarneembaar op de weg. Hier heerst dan absoluut niet het kerstgevoel.
Ik wil graag benadrukken dat ik al die jaren met veel plezier gewerkt heb bij een goede en sociale werk-
gever. En wil mijn vrouw en familie bedanken voor hun begrip dat de feestdagen er bij ons nogal eens 
anders uitzien. Maar ondanks dat weten zij er ieder jaar toch weer een mooie Kerst van te maken. Dit 
jaar voor het laatst op deze manier. Volgend jaar ga ik met pensioen en ben ik alle dagen vrij!’

Roy Regeling, Hummelo, 19 jaar

‘Ik werk als medewerker bediening café bij FF naar Steef in Hummelo. We zijn op Tweede Kerstdag ge-
opend, dus dat wordt voor mij een werkdag. Tijdens de feestdagen zijn de werktijden voor mij iets langer 
omdat er iets meer voorbereiding nodig is bij de gerechten. Dit is totaal geen straf overigens, omdat wij er 
altijd naar streven om alles tot in de puntjes in orde te hebben zodat onze gasten een ideale sfeer beleven.
Met de feestdagen werken is erg leuk. Zelf heb ik dan ook het optimale kerstgevoel. Iedereen heeft goede 
zin en iedereen wil er iets leuks van maken. Dit geldt voor zowel de gasten als voor mijn collega’s.
Tijdens deze dagen wordt het wel steeds drukker. Het aantal gasten neemt toe, maar dat is ook leuk. Men-
sen willen vaak toch even de deur uit om met anderen samen een leuke tijd te hebben. 
Toen ik voor dit beroep koos, wist ik uiteraard dat werken tijdens deze dagen erbij hoort, maar dat vind 
ik totaal niet erg. Vaak als je mensen vertelt dat je in de horeca werkt, is één van de eerste dingen die ze 
zeggen dat je dan veel in de weekenden en tijdens de feestdagen moet werken. Voor mij is dit geen enkel 
probleem, want hierdoor heb je zelf ook leuke dagen.
In familieverband is het daardoor wel een kwestie van afstemmen op elkaar. Mijn familie vraagt altijd aan 
mij op welke dag(en) ik beschikbaar ben, en op die dag(en) wordt er dan iets gepland. Ze merken er dus 
weinig van dat ik moet werken omdat we toch iets afspreken op de dagen dat ik er wel ben. In dat opzicht 
maakt het dus geen verschil.
Na deze drukke periode heb ik geen extra vrije dagen of vakantie, we gaan gewoon weer door tot de orde 
van de dag. Dat heeft ook mijn voorkeur. Gewoon doorgaan.’

ten van de vrije weekenden en feestdagen. Kerst vieren we daarom met ons gezin rondom de jaarwisse-
ling voor de kachel, met een korte wandeling rondom huis (stel dat de diensttelefoon gaat), muziek en 
spelletjes. Dan plan ik niets groots omdat je niet weet of en wanneer je thuis zult zijn.
De familieleden hebben het liefste dat ik er ben, met name onze kinderen Thijs en Luuk. Maar als ik er 
niet bij ben, weet ik dat Patrick deze momenten samen met hen prima door laat gaan.
We hebben geen extra vrije dagen na de feestdagen, maar het eerste weekend in 2020 heb ik geen dienst 
dus wederom heerlijk samenzijn.
Tot slot: laten we met elkaar respect hebben voor de hulpverleners in het algemeen en dan denk ik met 
name aan de ambulance, brandweer en politie. Deze mannen en vrouwen staan echt midden in het vuur 
voor ons en hebben een gezin en naasten thuis; laat ze hun werk doen en maak ze het niet moeilijker 
door hun tegen te werken.’

>>

>>Loes Ruikes-Haanappel, Voor-Drempt, 57 jaar

‘Ik werk als woonbegeleider op Woonzorgcentrum Hyndendael in Hummelo en werk dit jaar met Oud 
en Nieuw. Op beide dagen heb ik een late dienst. Met in de verte het geknal van het carbidschieten in 
Hummelo en de oliebollen op tafel, gaan wij het oude jaar uit. Gezellig samen aan tafel herinneringen 
ophalen over de manier van Oud- en Nieuwjaar vieren in vroegere jaren. De mensen waarvoor ik werk, 
geven aan niet tot middernacht op te willen blijven maar ik wil er een sfeervolle avond van maken met 
lekkere hapjes op tafel.
Wat werktijden betreft, wijken deze dagen niet af van de normale werkdagen. Toch ervaar ik een echt 
kerst- en feestgevoel en dat wil ik ook graag uitdragen aan de mensen waarvoor ik werk. De dagen bin-
nen een instelling lijken erg op elkaar. Erg belangrijk dus om de sfeer en de beleving van deze dagen uit 
te ‘stralen’. De gezelligheid moet je samen maken. Het helpt niet om somber rond te lopen. Daar kom je 
de dag niet mee door. Wat betreft de werkzaamheden verschillen deze dagen niet van de andere.
Je weet wanneer je voor een beroep in de zorg kiest dat werken tijdens deze dagen er ook bij hoort. Daar 
was ik mij van bewust. Maar ik realiseer mij ook dat juist dit het werk zo bijzonder maakt; om op deze 
dagen iets extra’s te kunnen betekenen voor een ander. Ik werk nu 40 jaar in de zorg. Thuis weten ze niet 
beter dan dat ik er met de feestdagen niet altijd ben. 
De Kerstdagen vier ik gezellig samen met de mannen thuis. Samen de Kerst beleven met wat lekkers 
op tafel en een mooi versierde kerstboom mag niet ontbreken. Met Oud en Nieuw zijn wij altijd thuis. 
Om 00.00 uur knalt de kurk van de champagnefles om daarna naar buiten te gaan om samen met de 
buurt op het nieuwe jaar te klinken. Na de feestdagen heb ik geen extra vrije dagen. Ik heb er ook geen 
behoefte aan.
Ik wil nog wel de wens uitspreken dat de mensen in de hulpverlening, ongehinderd, onder alle omstan-
digheden, hun werk veilig kunnen doen en wens iedereen fijne dagen en een gezellige jaarwisseling toe. 
En natuurlijk een mooi 2020!’
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Herma Veldhorst, Laag-Keppel, 39 jaar

‘Als verloskundige zorgen wij voor onze zwangeren, partners en aanstaande ouders vanaf de periode van 
de wens voor een zwangerschap tot en met 6 weken na de geboorte van de baby. Samen met mijn col-
lega’s hebben wij een verloskundigenpraktijk in Zevenaar. 
Met de feestdagen doe ik de diensten van 29 en 31 december en 1 januari. We werken per dienst 24 uur 
en met weekenden en feestdagen soms langere diensten, zodat we allen een gedeelte van de feestdagen 
thuis kunnen zijn met familie en naasten.
Tijdens de dienst ben ik dan dus 24/7 bereikbaar voor alle vragen van onze cliënten. Dit kan variëren van 
een bevalling die is begonnen met alle mogelijke scenario’s daarom heen tot aan vragen of klachten over 
de zwangerschap zoals verminderde kindbewegingen, bloedverlies, koorts, hoofdpijn of allerlei andere 
klachten. Ook de bevallen vrouwen ofwel kraamvrouwen kunnen de eerste 10 dagen contact leggen met 
alle mogelijke vragen en problemen. Doordat Kerst midden in de week valt, is dit qua spreekuurdagen 
wel lastiger. Op 24 en 31 december draaien wij dus wel gewoon vol spreekuur om al onze zwangeren te 
kunnen zien volgens het gewenste zorgpad.
Ik heb zeker een feestdagengevoel omdat ik de Kerstdagen vrij ben, maar zeker ook omdat het rijden van 
visites met Oud en Nieuw, bevallingen doen en al het andere werk wel een extra bijzondere band geeft 
met de aanstaande ouders. Het is nooit zomaar dat mensen je bellen met welke vraag dan ook. Er is een 
ongerustheid die je hopelijk spoedig kan oplossen. En ja, een bevalling doen rondom Oud en Nieuw is 
toch ook wel echt bijzonder. Stiekem denk je dan toch ook wel even: mag ik meehelpen om een van de 
eerste baby’s van het nieuwe jaar op de wereld te zetten. En een oliebolletje in een kersvers gezin mee 
mogen eten met niet te vergeten onze collega’s, de kraamverzorgsters, is toch machtig bijzonder.
Het is een gezellige tijd, vooral in de ziekenhuizen Slingeland en Rijnstate waar we komen, zijn we al-
lemaal in ‘dienst voor’ dus dit schept zeker een band met elkaar. Ik denk ook dat veel aanstaande ouders 
het bijzonder vinden om dit samen met ons te doen. Het proosten met eigen familie en naasten deze 
dagen doe ik dan met een alcoholvrij drankje, wat ook prima kan.
Ik werk nu bijna 14 jaar als verloskundige waarbij de drukte tijdens deze dagen erg kan wisselen. Alleen 
in 2009 heb ik niet meegedaan met de diensten omdat ik toen zelf op 27 december onze oudste zoon 
mocht krijgen. 
Er is eigenlijk niets over te zeggen over mogelijk drukte. Natuurlijk weten we hoeveel zwangeren uitgere-
kend zijn in die periode en dat geeft een reële kans dat we ‘bezig’ zijn.
Werkzaamheden tijdens weekenden en hoogtijdagen was natuurlijk part of  the deal. Het heeft me er niet 
van weerhouden dit beroep te kiezen, voorheen als verpleegkundige deed ik ook mee met deze diensten. 
Het is het gevoel van: we doen het samen! Als je dat niet meer hebt, dan moet je gaan nadenken of je 
nog wel plezier hebt in je werk. Werken tijdens de feestdagen zorgt ervoor dat ik des te meer kan genie-

Chris de Beet, Hummelo, 64 jaar

‘Ik ben wegenwachter bij de ANWB. Ik ben daar vanaf 1979 werkzaam en heb dit jaar mijn 40-jarig jubi-
leum gevierd. Bij ons team Duiven hebben we de afspraak om alle feestdagen voor de helft te werken. 
Dit heeft als voordeel dat je altijd toch nog iets kunt ondernemen met gezin en familie. Dit jaar werk ik 
Eerste Kerstdag en heb ik het geluk met Oud en Nieuw vrij te zijn.
Bij de wegenwacht hebben we een afdeling capaciteitsplanning die de diensten bepaalt afhankelijk van 
weer en aanbod. Dit houdt in dat we erg wisselende aanvangstijden hebben. Drie aanvangstijden in de 
ochtend en drie voor de middag/avond. Daarnaast zijn er nog nachtdiensten. Tijdens deze dagen heb ik 
toch wel een soort kerstgevoel, maar wel anders. Op onze teamlocatie is er kerststol en zijn er salades 
voor degenen die moeten werken. Enkele dagen voor Kerst wordt onder genot van een drankje en een 
hapje het kerstpakket uitgedeeld. Verder zijn de mensen die pech hebben vriendelijk en krijg je als men 
thuis pech heeft regelmatig wel iets aangeboden.
Het is vaak erg druk, met uitschieters als men op familiebezoek of uit eten gaat. Het maakt tegenwoordig 
niet meer uit of het Eerste of Tweede Kerstdag is, beide dagen zijn even druk.
Toen ik voor dit beroep koos, was ik nog vrijgezel, dat maakt nog wel een verschil met getrouwd of  
samenwonend te zijn. Ik werk dit jaar Eerste Kerstdag, daardoor wordt het in familieverband wel steeds 
moeilijker om iets te plannen met kinderen en kleinkinderen. Ook zij hebben hun agenda.
De familieleden vinden mijn afwezigheid dus absoluut niet gezellig, maar ze weten inmiddels niet an-
ders. Het heeft overigens ook zijn voordelen om in een continurooster te werken. Ik probeer altijd voor 
de Kerstdagen een paar dagen vrij te zijn. Het is voor ieder een stressvolle periode en dat is ook zeer 
duidelijk waarneembaar op de weg. Hier heerst dan absoluut niet het kerstgevoel.
Ik wil graag benadrukken dat ik al die jaren met veel plezier gewerkt heb bij een goede en sociale werk-
gever. En wil mijn vrouw en familie bedanken voor hun begrip dat de feestdagen er bij ons nogal eens 
anders uitzien. Maar ondanks dat weten zij er ieder jaar toch weer een mooie Kerst van te maken. Dit 
jaar voor het laatst op deze manier. Volgend jaar ga ik met pensioen en ben ik alle dagen vrij!’

Roy Regeling, Hummelo, 19 jaar

‘Ik werk als medewerker bediening café bij FF naar Steef in Hummelo. We zijn op Tweede Kerstdag ge-
opend, dus dat wordt voor mij een werkdag. Tijdens de feestdagen zijn de werktijden voor mij iets langer 
omdat er iets meer voorbereiding nodig is bij de gerechten. Dit is totaal geen straf overigens, omdat wij er 
altijd naar streven om alles tot in de puntjes in orde te hebben zodat onze gasten een ideale sfeer beleven.
Met de feestdagen werken is erg leuk. Zelf heb ik dan ook het optimale kerstgevoel. Iedereen heeft goede 
zin en iedereen wil er iets leuks van maken. Dit geldt voor zowel de gasten als voor mijn collega’s.
Tijdens deze dagen wordt het wel steeds drukker. Het aantal gasten neemt toe, maar dat is ook leuk. Men-
sen willen vaak toch even de deur uit om met anderen samen een leuke tijd te hebben. 
Toen ik voor dit beroep koos, wist ik uiteraard dat werken tijdens deze dagen erbij hoort, maar dat vind 
ik totaal niet erg. Vaak als je mensen vertelt dat je in de horeca werkt, is één van de eerste dingen die ze 
zeggen dat je dan veel in de weekenden en tijdens de feestdagen moet werken. Voor mij is dit geen enkel 
probleem, want hierdoor heb je zelf ook leuke dagen.
In familieverband is het daardoor wel een kwestie van afstemmen op elkaar. Mijn familie vraagt altijd aan 
mij op welke dag(en) ik beschikbaar ben, en op die dag(en) wordt er dan iets gepland. Ze merken er dus 
weinig van dat ik moet werken omdat we toch iets afspreken op de dagen dat ik er wel ben. In dat opzicht 
maakt het dus geen verschil.
Na deze drukke periode heb ik geen extra vrije dagen of vakantie, we gaan gewoon weer door tot de orde 
van de dag. Dat heeft ook mijn voorkeur. Gewoon doorgaan.’

ten van de vrije weekenden en feestdagen. Kerst vieren we daarom met ons gezin rondom de jaarwisse-
ling voor de kachel, met een korte wandeling rondom huis (stel dat de diensttelefoon gaat), muziek en 
spelletjes. Dan plan ik niets groots omdat je niet weet of en wanneer je thuis zult zijn.
De familieleden hebben het liefste dat ik er ben, met name onze kinderen Thijs en Luuk. Maar als ik er 
niet bij ben, weet ik dat Patrick deze momenten samen met hen prima door laat gaan.
We hebben geen extra vrije dagen na de feestdagen, maar het eerste weekend in 2020 heb ik geen dienst 
dus wederom heerlijk samenzijn.
Tot slot: laten we met elkaar respect hebben voor de hulpverleners in het algemeen en dan denk ik met 
name aan de ambulance, brandweer en politie. Deze mannen en vrouwen staan echt midden in het vuur 
voor ons en hebben een gezin en naasten thuis; laat ze hun werk doen en maak ze het niet moeilijker 
door hun tegen te werken.’

>>

>>Loes Ruikes-Haanappel, Voor-Drempt, 57 jaar

‘Ik werk als woonbegeleider op Woonzorgcentrum Hyndendael in Hummelo en werk dit jaar met Oud 
en Nieuw. Op beide dagen heb ik een late dienst. Met in de verte het geknal van het carbidschieten in 
Hummelo en de oliebollen op tafel, gaan wij het oude jaar uit. Gezellig samen aan tafel herinneringen 
ophalen over de manier van Oud- en Nieuwjaar vieren in vroegere jaren. De mensen waarvoor ik werk, 
geven aan niet tot middernacht op te willen blijven maar ik wil er een sfeervolle avond van maken met 
lekkere hapjes op tafel.
Wat werktijden betreft, wijken deze dagen niet af van de normale werkdagen. Toch ervaar ik een echt 
kerst- en feestgevoel en dat wil ik ook graag uitdragen aan de mensen waarvoor ik werk. De dagen bin-
nen een instelling lijken erg op elkaar. Erg belangrijk dus om de sfeer en de beleving van deze dagen uit 
te ‘stralen’. De gezelligheid moet je samen maken. Het helpt niet om somber rond te lopen. Daar kom je 
de dag niet mee door. Wat betreft de werkzaamheden verschillen deze dagen niet van de andere.
Je weet wanneer je voor een beroep in de zorg kiest dat werken tijdens deze dagen er ook bij hoort. Daar 
was ik mij van bewust. Maar ik realiseer mij ook dat juist dit het werk zo bijzonder maakt; om op deze 
dagen iets extra’s te kunnen betekenen voor een ander. Ik werk nu 40 jaar in de zorg. Thuis weten ze niet 
beter dan dat ik er met de feestdagen niet altijd ben. 
De Kerstdagen vier ik gezellig samen met de mannen thuis. Samen de Kerst beleven met wat lekkers 
op tafel en een mooi versierde kerstboom mag niet ontbreken. Met Oud en Nieuw zijn wij altijd thuis. 
Om 00.00 uur knalt de kurk van de champagnefles om daarna naar buiten te gaan om samen met de 
buurt op het nieuwe jaar te klinken. Na de feestdagen heb ik geen extra vrije dagen. Ik heb er ook geen 
behoefte aan.
Ik wil nog wel de wens uitspreken dat de mensen in de hulpverlening, ongehinderd, onder alle omstan-
digheden, hun werk veilig kunnen doen en wens iedereen fijne dagen en een gezellige jaarwisseling toe. 
En natuurlijk een mooi 2020!’
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Controle van verlichting,
banden, remmen,versnelling,
spaken en wielen en ketting.

En uw fiets wordt geheel
gepoetst en gesmeerd.

Stadsfiets met gesloten kettingkast
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*exclusief onderdelen in overleg met klant.
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Geef uw fiets een winterbeurt!
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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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Marty Teunissen, Achter-Drempt, 55 jaar

‘Ik werk als vrachtwagenchauffeur bij de gemeente Bronckhorst. Mijn werkzaamheden bestaan onder 
andere uit bladkorven legen, assisteren van de stratenmaker, groenafval afvoeren en eventueel de glad-
heidbestrijding.
We werken via een gladheidsbestrijdingsrooster. Dat betekent dat je één week dienst hebt, dan drie 
weken niet. Bij ernstige gladheid, sneeuwval of ijzel kun je wel extra opgeroepen worden. Dit jaar ben 
ik met Oud en Nieuw aan de beurt. 
Wat de werktijden betreft, hebben we speciale afspraken. In eerste instantie werk je de dag gewoon, 
als je die nacht bent opgeroepen. Bij de volgende oproep moet er acht uur rust tussen zitten. Als er in 
de avond gestrooid moet worden, wordt er een andere ploeg ingeschakeld. Waar ik me wel eens aan 
erger zijn bestuurders die bij gladheid onverantwoordelijk hard rijden en de strooiwagen proberen in te 
halen. Daardoor gebeuren de meeste ongelukken, zeker bij bevriezing van natte weggedeelten. 
Werken tijdens deze dagen maakt voor ons niet zoveel uit. Mijn vrouw werkt in de zorg, dus ze werkt 
ook regelmatig tijdens de feestdagen. De Kerstdagen vieren we altijd samen met het gezin. Dat moment 
wordt uiteraard soms bepaald door de gladheid. Dan maken wij van een andere dag een feestdag, be-
halve bij Oud en Nieuw natuurlijk. 
Als de situatie het toelaat, is werken met de feestdagen best wel gezellig. Als we een hele lange dag of 
nacht hebben gewerkt, wordt er wel eens eten gebracht zoals een ontbijt of een warme maaltijd.
Of het drukke dagen worden, ligt aan de mate van de gladheid. Bij sneeuwval moet er met de sneeuw-
schuiver geschoven worden, dan is het extra druk omdat je de route heen en terug moet rijden. Een 
route omvat ongeveer 110 kilometer voor de vrachtwagen, drie kleine getrokken strooiers gaan ook de 
weg op voor onder andere de fietspaden. De route voor de kleine getrokken strooiers is ongeveer 70 
kilometer.
Toen ik voor dit beroep koos, wist ik dat dit een van de consequenties was, maar dat vind ik geen pro-
bleem. De gezinsleden weten ook niet anders, ik zit al 33 jaar in de gladheidsbestrijding. Daarbij hangt 
het er gewoon van af hoe streng de winter is. Bij een kwakkelwinter word ik vaker opgeroepen. De extra 
uren die ik maak, worden toegevoegd aan mijn verlofuren.’

Dennis Sessink, Hummelo, 46 jaar

‘Ik ben eigenaar van Slaapspecialist Drempt. We werken met ons hele verkoopteam op Tweede Kerst-
dag, de winkel is op dit soort feestdagen van 11.00 tot 17.00 uur geopend. Op Nieuwjaarsdag zijn we 
gesloten.
Uiteraard zorgen we voor een kerstgevoel. De winkel is mooi gedecoreerd en over het algemeen zijn de 
mensen erg ontspannen wanneer ze de winkel binnenkomen. Dit zorgt voor een prettige en gezellige 
werksfeer.
We starten de dag altijd gezamenlijk met iets lekkers bij de koffie, en ook voor klanten hebben we, zoals 
altijd, wat lekkers bij de koffie en mooie acties en aanbiedingen. Dit jaar pakken we het iets grootser 
aan omdat we het  25-jarig jubileum van ons bedrijf vieren.
Het weer is van grote invloed op de drukte. Wanneer het erg slecht weer is, komen er weinig mensen. 
Wanneer het weer mooi is, merken we dat de mensen er graag op uit trekken. 
In dit beroep weet je vooraf dat werken tijdens dit soort dagen een belangrijk aspect is. Ik ben opge-
groeid in een ondernemersgezin, waarbij mijn vader altijd al meer dan 60 uur per week werkte. Toen 
mijn ouders 25 jaar geleden aan de Eekstraat startten met hun bedrijf werkte ik, toen nog als hts-
student, altijd mee in mijn vrije tijd. Daarna heb ik een tijd elders in loondienst gewerkt, waarnaast ik 
nog steeds bijsprong in de avonden en weekenden. De eerste jaren dat mijn vader het bedrijf runde, 
hebben steeds in het kader gestaan van uitbreiding van de winkel. Dit moest altijd klaar zijn voor de 
Kerst. Het kwam erop neer dat we met het hele gezin op Kerstavond nog dekbedovertrekken stonden te 
strijken en bedden op moesten maken… Op het moment dat ik volledig bij het bedrijf van mijn ouders 
ging werken, met als doel op termijn de zaak over te nemen, zijn mijn ouders met mij en mijn partner 
het gesprek hierover aangegaan. Zij wilden dat we deze stap weloverwogen zouden zetten en dat we 
goed na zouden denken over de consequenties die een eigen bedrijf heeft op je gezinsleven, waaronder 
dus het werken tijdens feestdagen. Als gezin en familie weten we niet beter. Het is nooit anders geweest. 
De familie wipt vaak even aan om een kopje koffie mee te drinken of om even wat lekkers te brengen 
voor de lunch.
Kerst en Oud en Nieuw vieren we altijd in familieverband. Na een intensieve periode van heel hard wer-
ken, is het dan heerlijk om met elkaar gewoon lekker niets te doen of te moeten. Alhoewel, we merken 
dat het na de decemberperiode vaak nog een aantal weken wat drukker is in de winkel. Mensen die 
zich tijdens de feestdagen georiënteerd hebben, nemen hierover vaak in de weken erna een beslissing.’
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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

Het allereerste faxbericht dat binnen-
kwam, siert de eerste pagina van het 
fotoboek. ‘Met de hand geschreven 
ook nog. Dat kun je je nu bijna niet 
meer voorstellen hè?’, zegt Dennis 
terwijl hij door het boek bladert met 
foto’s van het assortiment van des-
tijds, de reclamezuilen voor het pand 
en de allereerste bedrijfswagen. Zijn 
vader Willem maakte tot begin jaren 
negentig bedden bij een meubelzaak 
aan de Eekstraat in Doesburg. Het 
bedrijf ging failliet en Willem besloot 
in datzelfde pand zelfstandig verder 
te gaan en bedden te blijven produ-
ceren onder de naam Slaapspecialist 
Drempt. ‘Mijn vader deed alles zelf: 
produceren, verkopen en ’s morgens 

Slaapspecialist Drempt
viert 25-jarig jubileum
Op vrijdag 8 november 
bestond Slaapspecialist 
Drempt exact 25 jaar. Aan 
de hand van een fotoboek en 
mooie herinneringen vertelt 
eigenaar Dennis Sessink 
hoe zijn vader Willem de 
zaak destijds begon en hoe 
zijn visie nu nog steeds 
doorklinkt in het bedrijf.

voor openingstijd of ’s avonds na sluitingstijd bezorgen. Hij maakte lange da-
gen en deed alles om de kosten te dekken. Langzaamaan ging het steeds beter 
maar het kostte hem veel moeite om de kwalitatief goede merken in zijn as-
sortiment op te nemen. Leveranciers moeten je dat echt gunnen. En zo werkt 
het eigenlijk nog steeds. Maar mijn vader hield vol en bleef de vertegenwoor-
digers van met name Svedex en Auping regelmatig bellen om te vragen of hij 
hun producten mocht verkopen. Elke keer was het antwoord “Nee”. We hebben 
zelfs nog een briefje bewaard waarop staat: u heeft een hele mooie winkel maar wij 
achten het niet geschikt voor ons merk. Uiteindelijk ging Svedex overstag en mocht 
mijn vader het ‘proberen’ zoals ze dat zeiden. Hij verkocht meteen heel goed 
en zo kwamen er steeds meer bekende merken bij.’

Keus uit 100 matrassen
Naarmate het aanbod in merken en producten groeide, groeide ook de klan-
tenkring, weet Dennis die na zijn hts-opleiding eerst een paar jaar bij een me-
taalbedrijf ging werken. ‘Klanten kwamen die eerste jaren vooral door mond-
tot-mondreclame en door onze advertenties. Ja, mijn vader gaf veel geld uit 
aan advertenties. Maar uiteindelijk heeft dat gewerkt. We kregen meer naams-
bekendheid en meer klanten. Op een gegeven moment kon hij het niet meer 
alleen redden en vroeg of ik voor hem wilde werken.’ Dennis verruilde zijn 
baan voor het bedrijf dat zijn (in 2017 overleden) vader eigenhandig opbouwde 
door simpelweg een eerlijk advies te geven en eerlijke prijzen te hanteren, ver-

klaart Dennis. Het pand aan de Eek-
straat werd al snel te klein en Slaap-
specialist Drempt verhuisde daarom 
in 2006 naar een veel groter pand 
aan de Rijksweg. ‘Daarmee gingen we 
van 600 m² naar 3.000 m². Veel meer 
ruimte dus om onze klanten nog 
meer te bieden: bedden, matrassen, 
dekbedden, kussens, dekbedovertrek-
ken, slaapsystemen en linnenkasten. 
We zijn ervan overtuigd dat ieder 

mens zijn eigen slaapbehoefte heeft. Daarom hebben we een ruime keus in 
verschillende merken die variëren in bijvoorbeeld uitstraling, ligcomfort en 
hardheid. Zo kunnen we voor iedere klant die hier komt een passend slaapsys-
teem samenstellen. Met meer dan 100 verschillende matrassen uiteenlopend 
in prijs van ongeveer 495 euro tot 4.000 euro kun je hier echt uitproberen wat 
bij jou past.’ 

Gratis bezorgen en monteren
In 25 jaar heeft de Dremptse Slaapspecialist een klantenkring door heel Ne-
derland opgebouwd nog steeds dankzij mond-tot-mondreclame en een goede 
website. ‘We horen van klanten van ver buiten de regio dat ze hier komen 
vanwege ons advies, ons uitgebreide aanbod en onze service. We bezorgen en 
monteren gratis in het hele land en nemen de te vervangen onderdelen zoals 
een bed of matras gratis mee. Daarbij zien we vaak dat men goedkope matras-
sen vervangt met een levensduur van ongeveer 3 jaar. Wij bieden de klant een 
product dat 10 tot 15 jaar meegaat en hopen dat ze daarna weer bij ons terug-
komen. En dat gebeurt ook. Dat maakt dit werk zo mooi.’  

Slaapspecialist Drempt
Rijksweg 20
6996 AC Drempt
T: 0313-47 62 18
E: info@slaapspecialistdrempt.nl
I: www.slaapspecialistdrempt.nl
Volg ons op Facebook

Sponsoring 
Sponsoring is belangrijk voor 
iedere sport en daar dragen wij al 
25 jaar graag aan bij. We sponsoren 
diverse lokale sportverenigingen en 
sportevenementen en zijn samen 
met Landbouwmechanisatiebedrijf 
Pelgrom al sinds 2003 de trotse 
hoofdsponsor van HC ’03. 

Jubileumactie
Ter gelegenheid van ons 25-jarig 
jubileum ontvangt u tot en met 
januari extra korting op diverse 
producten in ons hele assortiment!

Onze service
  Gratis bezorging en montage door 

heel Nederland
  Gratis parkeren voor de deur
  Gratis afvoer van oud 

slaapkamermeubilair

Openingstijden
Maandag: 13.00 – 18.00 uur
Dinsdag: 09.00 – 18.00 uur
Woensdag: 09.00 – 18.00 uur
Donderdag: 09.00 – 20.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 21.00 uur 
Zaterdag: 09.00 – 17.00 uur 
Tweede Paasdag: 11.00 – 17.00 uur
Tweede Pinksterdag: 11.00 – 17.00 uur
Tweede Kerstdag: 11.00 – 17.00 uur

Buiten deze openingstijden bent u
van harte welkom om op afspraak 
’s avonds of op zondag onze show-
room te bezoeken. 
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HRM + salarisadministratie

Administratieve dienstverlening

Bedrijfsfinanciering

Belastingaangifte

Belastingadvies

Accountancy

Meander 701, 6825 ME Arnhem
(026) 369 83 00   info@ditismeer.nl

www.ditismeer.nl

VERF | BEHANG | GORDIJNEN | VLOEREN
(BUITEN)ZONWERING | HORREN

DÉ INTERIEURSPECIALIST

Dorpsstraat 1
6999 AA  Hummelo

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

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

Volg ons ook op
Facebook & Twitter!

café - zaal- terras

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

-Yoga- -Tai-Chi-Tao- -Energetische healing-
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Tekst: Anke Goossens
Foto’s: Jamie de Vries

Het tweede elftal van HC ‘03

Aan het begin van een voetbalseizoen wor-
den alle spelers die in aanmerking komen 
voor de selectie door de technische commis-
sie aangewezen. Deze spelers starten met de 

gezamenlijke voorbereiding op het seizoen. 
Naarmate de voorbereiding vordert, worden 
de spelers ingedeeld in een eerste en in een 
tweede selectie. Dit wordt gedaan door de 
trainers van beide teams. ‘Uiteraard kijken 
we naast talent ook naar ambitie, motivatie, 
de doorgemaakte ontwikkeling en soms 
persoonlijke voorkeuren van spelers’, vertelt 
André Evers, trainer van het tweede elftal. 
‘Het grote verschil tussen het eerste en 
het tweede elftal is naast het kwalitatieve 
aspect met name de ambitie, of eigenlijk 
de discipline. Als een speler optimaal wil 
presteren, moet het daar dingen voor laten, 
niet iedereen wil of kan dat opbrengen.’

Dat er na afloop van de voorbereiding twee 
teams zijn ingedeeld, wil niet zeggen dat 
het spelersaanbod per wedstrijd hetzelfde 
is. Als het eerste krap zit met blessures, 
worden spelers van het tweede elftal door-
geschoven van de zondagmorgen naar de 
zondagmiddag. Ook komt het geregeld voor 
dat er bij een ruime bezetting, spelers van 
het tweede elftal meegaan met het derde 
elftal. ‘Voor sommige spelers is de stap naar 
de senioren, als je net uit JO19 komt, net 
een maatje te groot. Sommigen hebben 
net wat langer de tijd nodig om te wen-
nen aan het seniorenvoetbal wat toch een 
stuk fysieker is. Hierin fungeert het tweede 

Veel jeugdspelers maken na 
de jeugd de overstap naar de 
senioren. Waar in de jeugd wordt 
geselecteerd op leeftijd, voetballen 
in de seniorenteams alle leeftijden 
door elkaar. Toch zijn er ook 
jeugdige seniorenelftallen. Een 
mooi voorbeeld hiervan is het 
huidige tweede elftal.

Bovenste rij van links naar rechts: Mark Gerritsen, Tjin Koenders, Pim Meulenbeek, Hein Baars, Julian van Maren;
Middelste rij van links naar rechts: Cocki Bruggemann (leider),  André Evers (trainer), Wessel Katgert, Mads Veeneman, Guus Nijman, Wessel 
Harmsen, Marco Holman (ass. scheidsrechter)  Mark Pelgrom (sponsor), Dennis Sessink (sponsor);
Onderste rij van links naar rechts: Sam Van Duppen, Koen Meulenbeek, Jordy Katgert, Jasper Teunissen, Jelle Huntelaar, Gido Berendsen, Jesse Arntz.
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Strengsche Veld 25
6996 DK Drempt
T 06 - 12 99 60 05
E maurice@leisinkbouw.nl
I www.leisinkbouw.nl

M. LEISINK

• GROENTE, FRUIT & STREEKPRODUCTEN
• MOOIE KERSTBOMEN
• LEUKE EN LEKKERE CADEAUPAKKETTEN
Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen
0575-451643 - www.fruitbedrijfhorstink.nl

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

 Fijne Feestdagen 

Maandag 23 en
dinsdag 24 december

open van 9 tot 16 uur.

Administratie
Belastingadviseurs

O r a n j e s i n g e l   4   t e   D o e s b u r g
w w w . h e n d r i k s d o e s b u r g . n l

Nank van der Boon
De Zuylenkamp 34, Hummelo

Komt ook bij u aan huis!
Vooral voor mensen met DM,
Reuma en COPD

Bel: 06 - 44 50 07 99

Pedicurepraktijk Pied-à-Terre
PEDICURE EN MEDISCH PEDICURE
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elftal voor talentvolle spelers als een mooie 
kweekvijver’, beaamt André. Voormalige 
jeugdspelers kunnen in een tweede elftal 
veel ervaring opdoen, zich ontwikkelen, 
maar ook wennen aan het seniorenvoetbal. 
Waar JO19 altijd voetbalt op zaterdagmid-
dag, voetbalt het tweede elftal op de zon-
dagmorgen. De spelers beginnen te lachen 
als ze toegeven weleens een speler wakker 
te moeten bellen, die de avond ervoor nog 
een feestje heeft gehad. ‘Zoals gezegd, niet 
iedereen wil, ondanks dat het talent er 
soms wel is, in een eerste elftal voetballen 
en daar alles voor laten. Dan kom je als 
speler bijvoorbeeld in een tweede elftal 
terecht. Dat maakt dat we als vereniging 
ook goede voetballers in het tweede elftal 
hebben zitten. Dat moet ook, je kunt niet 
met het eerste elftal presteren als het 
tweede elftal niet ook representatief is. Net 
als het eerste elftal heeft het tweede de stap 
weten te zetten naar de (reserve) 3e klasse. 
‘Ondanks dat de resultaten momenteel nog 
wat achterblijven, is het belangrijk dat we 
op een hoger niveau spelen, omdat anders 
het gat met het eerste elftal te groot wordt’, 
vertelt André.

‘Ambitie in combinatie met een goede dis-
cipline maken een stap vanuit het tweede 
naar het eerste elftal echt wel mogelijk, 
mocht een jeugdspeler niet direct die over-
stap kunnen of willen maken’, vertelt Jelle 
Huntelaar, met 32 jaar de oudste van het 
elftal. ‘In het team zit een fijne, maar vooral 

natuurlijke balans waarin de meer ervaren 
spelers de jongere spelers onbewust toch 
sturen. Tegenstanders hebben over het alge-
meen ook meer ervaring, ze zijn zeker niet 
fitter, maar ze spelen het spel veel slimmer.’ 
André voegt hieraan toe dat Hein Baars, 
ook één van de spelers die al wat langer in 
het tweede voetbalt, een mooi voorbeeld 
is. ‘Hij kwam in het tweede spelen vanuit 
de jeugd. In het begin een jonge speler die 
inmiddels een enorme ontwikkeling heeft 
doorgemaakt. Hij voetbalt tegenwoordig 
veel slimmer, veel rustiger en maakt vooral 
minder overtredingen’, lacht André.
Dat het tweede een jong team is, dat 
de jeugdigen in de meerderheid zijn, is 
wellicht wel te horen aan de manier van 
coachen. ‘Er wordt veel gecoacht om de rust 
te bewaren. Je hoort regelmatig het woord 
‘rust’ of de zin ‘neem de tijd’ over het veld 
voorbijkomen’, vertelt Jelle. André en Cocki 
beginnen te lachen. 
Waar André het coachen en de voetbal-
technische zaken binnen het tweede elftal 
verzorgt, regelt Cocki Bruggemann alle fa-
cilitaire zaken. Velen zullen André en Cocki 
herkennen als een echt voetbalduo, inmid-
dels een hecht voetbalduo. Ze treffen elkaar 
ook geregeld buiten het veld. ‘We zijn een 
jaar of zeven geleden, zonder dat we elkaar 
goed kenden, begonnen met de begeleiding 
van een jeugdelftal. We zijn eigenlijk altijd 
met de spelers meegegaan naar een hogere 
leeftijdscategorie en toen zij de overstap 
maakten naar de senioren, hebben wij be-
sloten dit ook te doen. Bijna al die spelers 
voetballen nu ook in het eerste of tweede’, 
vertelt Cocki. Het is vooral dat ze elkaar 

aanvoelen, elkaars rol begrijpen en elkaar 
hierin ook de vrijheid geven wat hen een 
goed duo maakt. 

‘Ambitieus en gedreven’ zijn de eerste 
woorden die spelers noemen als het om een 
omschrijving van het voetbalduo gaat. ‘Ze 
hameren op discipline, maar altijd met het 
doel individueel spelers ook echt beter te 
maken, niet alleen in teamverband.’ Naast 
het voetbalduo heeft het tweede elftal ook 
nog een leider in de persoon van Marco 
Holman, verantwoordelijk voor alle hand- 
en spandiensten. ‘Marco is niet alleen de 
grensrechter, maar ook de brug tussen spe-
lers en trainers’, vertelt Jelle. ‘Ondanks het 
leeftijdsverschil met sommige spelers, of 
het verschil in ervaring, zijn we met spelers 
en begeleiding samen wel een team’, vindt 
Cocki. 
Dat het om een team gaat, blijkt ook uit 
het feit dat veel spelers elkaar ook buiten 
het veld zien. Sommige spelers komen uit 
dezelfde vriendengroep en het team gaat 
elk seizoen een weekend weg of gaat stan-
daard op donderdagavond met zijn allen 
nog even de kantine in. Veel spelers blijven 
op zondag ook nog om het eerste elftal te 
zien spelen. ‘Met het teamgevoel zit het wel 
goed. Dat maakt dat we ook als team beter 
gaan voetballen. Het is wel aanpoten in de 
competitie, maar we gaan er met zijn allen 
echt voor. Individueel en als team beter wil-
len worden en minimaal handhaven in de 
3e klasse, is onze ambitie’, voegt André toe. 
Een mooie uitdaging voor een enthousiast 
team!

André Evers en Cocki Bruggemann
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Het is vrijdagmiddag en Bart Jansen heeft voor de zoveelste keer telefonisch contact met de 
opdrachtgever van een transport naar Oostenrijk. De chauffeur heeft laten weten dat hij om 
19.00 uur met z’n vracht op de plek van bestemming kan zijn. Bart wil zeker weten dat de 
vrachtwagen meteen diezelfde avond gelost wordt. Zaterdag 26 oktober is in Oostenrijk een 
nationale feestdag en gaat het weekendrijverbod al om 08.00 uur in, in plaats van om 15.00 
uur. ‘Wat ik liever wil voorkomen’, vertelt Bart, ‘is dat die chauffeur daar het hele weekend 
zit op een afgelegen industrieterrein zonder voorzieningen. Wordt er vanavond meteen nog 
gelost, dan heeft ie de gelegenheid om nog een betere plek te zoeken, waar hij in ieder geval 
kan douchen en fatsoenlijk eten. Volgens mij komt het nu goed.’
Bart (29) heeft als vennoot de dagelijkse leiding van Jansen Transport Drempt. Het is met 16 
auto’s op de weg een middelgroot transportbedrijf. Zelf zit Bart nauwelijks meer achter het 
stuur, veel vaker dan één of hooguit twee keer per week ’s avonds op en neer naar Dortmund 
(D) is het niet meer. 

Historie

Het familiebedrijf bestaat sinds ongeveer 1930 maar bloedde een beetje dood rond de crisis 
die ruim 10 jaar geleden begon. Van 14 vrachtauto’s ging het wagenpark omlaag tot twee 
stuks in 2010. Dat was het jaar waarin Barts oom Jos Jansen uit het bedrijf stapte, en zijn 
moeder de boekhouding van het transportbedrijf voor haar rekening nam. Toen ze in 2011 
onverwacht overleed, kwam Bart bij zijn vader in het bedrijf. Samen zaten ze op de auto. Het 
bedrijf bestond toen uit twee auto’s. 
Vanaf toen zette ook de groei weer in tot aan de huidige 16 auto’s die nationaal en inter-
nationaal rijden. In 2014 kwam broer Gerrit (33) voor enkele jaren bij het bedrijf. Sinds dit 
jaar is hij weer als chauffeur bij het bedrijf. 

Jansen Transport beweegt zich op verschillende markten: nationale en internationale 
(speciale) transporten, containertransport voor Container Terminal Doesburg, vaste binnen-
landse distributieritten voor de vestiging Zevenaar van de logistieke dienstverlener Dachser, 
één trekker rijdt vast voor Albers Transport in Doesburg. Verder is Jansen de vaste trans-
porteur van het Doetinchemse bedrijf Perfect Sky dat flexibele overkappingssystemen voor 
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evenementen verhuurt en opbouwt. Meestal is dat in Nederland en 
België, maar ook hier kan het gaan om zuidelijke bestemmingen. Op 
Jansens erf aan de Remmelinkweg in Achter-Drempt staan de Perfect 
Sky-trailers doorgaans geparkeerd. Wegbrengen en ophalen van deze 
trailers is logischerwijs vooral zomerwerk.

Italië en Griekenland

De specialiteit en de passie van het bedrijf ligt sinds de jaren 70 
van de vorige eeuw bij ritten naar verre bestemmingen. Vader Bert 
Jansen (71) reed als twintiger naar landen als Irak, Iran, Afghanistan, 
Turkije en Griekenland. Tegenwoordig gaat het om transport van 
landbouwmachines, offshore-materiaal, oude vrachtwagens, speciaal 
transport, gevaarlijke stoffen, dieplader-transporten met zware 
ladingen en goederen met afwijkende vormen. Met name Italië en 
Griekenland zijn belangrijke bestemmingen. Het chauffeursblad 
Truckstar besteedde in de nummers van september en oktober 
twee prachtige reportages over hoe chauffeur Björn Kuster enorme 
transformatoren naar het eiland Kreta brengt met de 520 pk sterke 
Scania. Vooral het laatste stuk door de bergen met steile haarspeld-
bochten naar het afleveradres blijkt spectaculair. De kronkelende 
weg naar boven is op een gegeven moment zo steil dat de wielen 
van de trekker doorslippen. Ook met het differentieelslot erop komt 
de vrachtwagen met de 33 ton wegende aggregaat op de trailer op 
een gegeven moment niet meer naar boven. Een zandauto komt 
ervoor en dan komt de combinatie weer in beweging. Verder geeft 
het artikel een prachtige beschrijving van de reis door het mediter-
rane Griekenland. 
‘Dit werk is waar wij goed in zijn’, vertelt Bart. ‘Dat is onze specialisa-
tie; bijzondere vrachten naar soms lastige bestemmingen brengen. 
Op tijd, volgens afspraak. Met dat laatste onderscheiden we ons in 
de markt. Iedere opdrachtgever snapt dat er files kunnen zijn en 
dat je niet altijd tot op het uur precies kunt arriveren. Maar met 
bijzondere vrachten een dag of twee dagen later arriveren, wordt dat 
zacht gezegd niet gewaardeerd. Als daardoor bijvoorbeeld een boor-
platform stil moet liggen, kost dat honderdduizenden euro’s of soms 
meer. Dat soort opdrachtgevers gaat niet zitten beknibbelen op de 
laatste paar duizend euro. In dit werk hoef je niet met de prijsvech-
ters te concurreren’, legt Bart uit.  
Bij het transport van (landbouw)machines, vrachtwagens en andere 
ingewikkeld gevormde lading is zorgvuldig laden en vastzetten van 
de lading belangrijk. Uit efficiëntie-oogpunt moeten de trailers zo 

vol mogelijk worden gepropt. Als het dan gaat om een gevarieerde 
lading landbouwtractoren en andere machines is dat belangrijk, he-
lemaal als er onderweg moet worden gelost en bijgeladen. ‘Wij zijn 
daar goed in’, zegt Bart. ‘We maken weinig schade en dan komen op-
drachtgevers terug. Daarmee zitten we met dat stuk echt in een heel 
andere markt dan die van eenvoudig een zeecontainer oppikken en 
op een bestemming afleveren.’

Contractwerk

Maar lang niet alles wat Jansen doet, spreekt zo tot de verbeelding. 
De vijf auto’s, twee trekkers en drie bakwagens in de blauw-gele 
bedrijfskleuren van Dachser, die op contractbasis voor het logis-
tiek bedrijf in Zevenaar rijden, doen dagelijks hun ritten in Oost-
Nederland, plus vijf avondritten met een trekkeropleggercombinatie 
naar de Dachser-vestiging in Dortmund. Het is voorspelbaar werk, 
distributie en collectie. Misschien soms ook spannend, maar met 
minder heroïek omgeven dan de ritten naar en door Zuid-Europa. 
‘Maar vlak ook dit werk niet uit’, zegt Bart. ‘Het is niet niks om per 
dag tot wel 30 adressen aan te doen. Niet dat je denkt dat dat werk 
is voor oudere chauffeurs, die het wat rustiger aan willen gaan doen. 
Da’s hard werken, een oude man kan dit niet meer.’
Bart heeft het zelf 3 jaar gedaan toen hij in 2011 als chauffeur en 
vennoot in het bedrijf kwam. Het was op de eerste auto, waarmee 
Jansen voor Dachser reed. Uit oogpunt van continuïteit vindt hij het 
werk voor Dachser wel bij zijn onderneming passen. Zijn moeder 
Greet haalde het werk binnen toen de bedrijfsomzet midden in de 
crisis naar een minimum was gedaald.

Geen chauffeurskrapte

De vraag is wat Bart merkt van de schaarste op de in Europa aanwe-
zige chauffeurs. Veel transportbedrijven in alle regio’s van Nederland 
kampen met een vaak nijpend tekort aan chauffeurs. Zelfs van an-
dere continenten worden chauffeurs gehaald om hier de problemen 
op te lossen. Bart kent de krapte, maar merkt er zelf maar weinig 
van. ‘Met name voor het buitenland gaat het hier vanzelf. Ze komen 
zogezegd aangewaaid, via via, we hoeven er niet echt naar op zoek. 
We hebben een jonge ploeg, grotendeels onder de 30 jaar. Ik moet 
wel zeggen dat het voor het binnenland wat lastiger is mensen te 
vinden, wat uitdagender.’
Sinds het dieptepunt bijna 10 jaar geleden is Jansens wagenpark 
flink gestegen. En nu, op naar de 20 auto’s? Wat Bart betreft, mag 

Chauffeurs komen 
hier vanzelf 
aangewaaid

In deze vierde aflevering over transport naar aanleiding van de 
Europa-brede krapte aan chauffeurs praten we met Bart Jansen van 
het gelijknamige transportbedrijf in Drempt.
Als gevolg van de groei van het bedrijf is hij inmiddels veel meer 

manager/planner dan chauffeur. Bart weet van het chauffeurstekort, maar heeft er zelf geen last van. ‘Ze 
komen hier vanzelf aangewaaid.’

Truckers

‘Wij zijn goed
in bijzondere 
vrachten naar 
lastige, verre 

bestemmingen 
brengen.’ 

Bart op Volvo FH. De trekker heeft kleinere 
wielen dan normaal, is daardoor wat lager en 
kan hogere ladingen meenemen.

Typisch zaterdagbeeld aan de Remmelinkweg in Achter-Drempt. Laden 
voor de volgende week naar Griekenland. 

Bart en Bert op kantoor. Op het rechterscherm een foto van een Jansen-
combinatie in Griekenland.
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stuur, veel vaker dan één of hooguit twee keer per week ’s avonds op en neer naar Dortmund 
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België, maar ook hier kan het gaan om zuidelijke bestemmingen. Op 
Jansens erf aan de Remmelinkweg in Achter-Drempt staan de Perfect 
Sky-trailers doorgaans geparkeerd. Wegbrengen en ophalen van deze 
trailers is logischerwijs vooral zomerwerk.

Italië en Griekenland

De specialiteit en de passie van het bedrijf ligt sinds de jaren 70 
van de vorige eeuw bij ritten naar verre bestemmingen. Vader Bert 
Jansen (71) reed als twintiger naar landen als Irak, Iran, Afghanistan, 
Turkije en Griekenland. Tegenwoordig gaat het om transport van 
landbouwmachines, offshore-materiaal, oude vrachtwagens, speciaal 
transport, gevaarlijke stoffen, dieplader-transporten met zware 
ladingen en goederen met afwijkende vormen. Met name Italië en 
Griekenland zijn belangrijke bestemmingen. Het chauffeursblad 
Truckstar besteedde in de nummers van september en oktober 
twee prachtige reportages over hoe chauffeur Björn Kuster enorme 
transformatoren naar het eiland Kreta brengt met de 520 pk sterke 
Scania. Vooral het laatste stuk door de bergen met steile haarspeld-
bochten naar het afleveradres blijkt spectaculair. De kronkelende 
weg naar boven is op een gegeven moment zo steil dat de wielen 
van de trekker doorslippen. Ook met het differentieelslot erop komt 
de vrachtwagen met de 33 ton wegende aggregaat op de trailer op 
een gegeven moment niet meer naar boven. Een zandauto komt 
ervoor en dan komt de combinatie weer in beweging. Verder geeft 
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rane Griekenland. 
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bijzondere vrachten een dag of twee dagen later arriveren, wordt dat 
zacht gezegd niet gewaardeerd. Als daardoor bijvoorbeeld een boor-
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meer. Dat soort opdrachtgevers gaat niet zitten beknibbelen op de 
laatste paar duizend euro. In dit werk hoef je niet met de prijsvech-
ters te concurreren’, legt Bart uit.  
Bij het transport van (landbouw)machines, vrachtwagens en andere 
ingewikkeld gevormde lading is zorgvuldig laden en vastzetten van 
de lading belangrijk. Uit efficiëntie-oogpunt moeten de trailers zo 
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drachtgevers terug. Daarmee zitten we met dat stuk echt in een heel 
andere markt dan die van eenvoudig een zeecontainer oppikken en 
op een bestemming afleveren.’

Contractwerk

Maar lang niet alles wat Jansen doet, spreekt zo tot de verbeelding. 
De vijf auto’s, twee trekkers en drie bakwagens in de blauw-gele 
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van. ‘Met name voor het buitenland gaat het hier vanzelf. Ze komen 
zogezegd aangewaaid, via via, we hoeven er niet echt naar op zoek. 
We hebben een jonge ploeg, grotendeels onder de 30 jaar. Ik moet 
wel zeggen dat het voor het binnenland wat lastiger is mensen te 
vinden, wat uitdagender.’
Sinds het dieptepunt bijna 10 jaar geleden is Jansens wagenpark 
flink gestegen. En nu, op naar de 20 auto’s? Wat Bart betreft, mag 
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Doetinchem De Bongerd 65 0314-394096 info@slagerijbles.nl 
Doetinchem Dokter Bardetplaats 8 0314-395038 www.slagerijbles.nl 
Wehl Grotestraat 9 0314-681464

Assortiment

•  Barbeque-, gourmet- en 
fondueschotels

• Vleeswaren en beleg
• Stampotten
• Maaltijden
• Traiteur / Catering
• Hapjes en salades
• Buffetten
• Cadeaupakketten
• Cadeaubonnen

Ambachtelijk 

Slagerij Bles is een am-
bachtelijk bedrijf waar 
de regionale kwaliteit 
van boer tot  op uw bord 
wordt gegarandeerd.

Dit verzekerd u van een 
heerlijk en eerlijk com-
pleet assortiment.

Beter kan niet

In onze slagerijen in Wehl en 
Doetinchem vindt u traditio-
nele producten van constan-
te kwaliteit, zoals: schnitzel, 
slavink, rook- en droge worst, 
tournedos, gerijpte lende en 
entrecote. Rund-, varkens,- 
kippen of lamsvlees: Slagerij 
Bles, vers van het mes!

Verhey Toldijk B.V.
Zutphen-Emmerikseweg 13b
7227 DE Toldijk

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

 
 

 
 
 

 

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

www.denbremer.nl

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

Graag tot ziens,
Familie Wunderink
tel. 0575-451205

www.denbremer.nl
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het. Heel groot hoeft voor hem niet, maar 20 auto’s vindt hij wel een 
mooi aantal. En wat hem betreft, gaat die groei niet plaatsvinden in 
het contractwerk of waar de concurrentie hevig is, maar in het meer 
gespecialiseerde werk voor veeleisende opdrachtgevers naar Zuid-
Europa. In het reguliere werk is sprake van de prijsdruk omlaag. 
Krijg ik een lading aangeboden van Duitsland naar Spanje, 1.756 
kilometer. Als ik dan mail ‘Wat is je prijs?’ Dan komt er als antwoord:  
€ 1.400, maximaal € 1.500. Er zijn er die puur op dit systeem rijden, 
die zetten de prijs onder druk. De Roemenen en Bulgaren zijn echt 
onze concurrenten, daar hebben we wel last van.’
Overigens hoeven er niet per se auto’s bij te komen om Jansen 
Transport te laten groeien. Nu al is het zo dat als Bart meer werk 
krijgt aangeboden dan hij met eigen auto’s kan doen, hij andere 
transporteurs inschakelt. ‘Dan werken we ook wel als een soort 
bevrachtingskantoor. We hebben een netwerk van betrouwbare be-
drijven waarmee we soms samenwerken. Als de vraag komt om een 
machine naar Noorwegen te brengen of op te halen, dan regelen we 
dat, maar niet altijd met een eigen auto. We leveren de opdrachtge-

ver een betrouwbare transporteur en een redelijk scherpe prijs en 
maken ook zelf onze marge op zo’n transport.’
Voor dit doel ook vloog Bart kortgeleden nog naar Roemenië om 
daar met een transporteur te praten. ‘We werkten af en toe al sa-
men, maar je wilt toch ook wel van dichtbij kijken met wie je zaken 
doet. Het is qua omvang net zo’n soort bedrijf als het onze, Ik heb 
daar kennis gemaakt, rondgekeken. Je krijgt een indruk van hoe 
ze werken, hoe het erop kantoor uitziet en zo. Sowieso is het goed 
elkaar een keer lijfelijk te ontmoeten. Qua taal is er geen probleem. 
Ze spreken daar goed Engels, beter dan ikzelf.’ 

Maar voor Bart staat ook vast dat voor verdere groei van het bedrijf 
er versterking op kantoor moet bijkomen. Nu al groeit het werk hem 
af en toe over het hoofd. ‘Je moet voor opdrachtgevers gewoon altijd 
bij de telefoon en bij de computer zijn. Ben je er niet, dan bellen 
ze vaak meteen een volgende. Op kantoor heb ik nu al versterking 
nodig. Helemaal als we willen groeien.’

Gerrit Jansen gaat naar Canada
Jansen Transport gaat vanaf volgend jaar een chauffeur missen. Gerrit Jansen (33), broer van Bart, vertrekt in het eerste kwartaal van 
2020 naar Canada om daar bij Bison Transport als vrachtwagenchauffeur te gaan werken. Bison is één van de grootste transporteurs 
van Canada. Gerrit gaat rijden vanaf de hoofdvestiging in Winnipeg, de hoofdstad van de Canadese provincie Manitoba in het zuiden 
van Canada. ‘Daarvandaan gaat het dan richting het midden van de Verenigde Staten’, licht Gerrit toe. ‘Ritten van heen en terug 5.000 
kilometer en meer. Het gaat voorkomen dat ik daar straks 2 tot 3 weken onderweg ben.’

Waarom naar Canada? 

‘Het lijkt me een mooi land om te werken. Je kunt als toerist gaan, maar dan blijf je nogal tegen de 
buitenkant aankijken. Dit is anders dan vakantie. Als chauffeur komt ik er echt met de samenleving in 
aanraking, denk ik.’
Op wat voor auto komt je te rijden?

‘Weet ik nog niet precies. Ze hebben daar veel Peter Built en Volvo, wel de Amerikaanse uitvoering, 
anders dan hier. Ze rijden met gesloten opleggers, ik geloof wel langere dan hier. Ik heb me eerlijk 
gezegd nog niet verdiept in de technische kant.’
Hoe lang blijf je weg?

‘In principe zolang als het me bevalt. Ik zit nu te denken aan 1 tot 3 jaar. Misschien ook langer. Of 
korter, als het tegenvalt, is een vliegticket gauw gekocht. Ik ga er in ieder geval eerst ook een woning 
zoeken.’
Hoe is je Engels?

‘Goed genoeg. Daar ga ik geen problemen mee krijgen. Wat ik nog wel moet doen, is mijn rijbewijs 
daar halen, het Nederlandse geldt daar niet.’ 

Nadat de Welger-persen zijn geladen en gezekerd, wordt de eerste trekker op de dieplader gereden.
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Voorzitter Coen van Beek van de Stichting 
Hessenhal uit Hoog-Keppel is in het dagelijks 
leven interim-manager. Hij serveert voor 
dit gesprek op een maandagavond in het 
sportcafé een voortreffelijke cappuccino 
voor uw reporter en voor bestuurssecreta-
ris Annemieke Steverink uit Laag-Keppel. 
Annemieke is communicatiespecialist en 
was onder andere werkzaam bij Akzo Nobel 
als communicatiemanager en bij de politie 
Gelderland-Zuid als persvoorlichtster. 

Het runnen van een sporthal is dus niet 
jullie corebusiness in het arbeidzame 
leven?

Ze schieten beiden in de lach. Coen: ‘In-
tegendeel. Ik kan wel stellen dat wij er als 
bestuursleden destijds min of meer ‘blind’ 
zijn ingestapt. Dat kwam omdat we als inwo-
ners van onze kleine dorpen zagen gebeuren 
dat de ene na de andere voorziening dreigde 
weg te vallen. In 2011 werd dit proces door 
de gemeente Bronckhorst gepresenteerd als 
privatisering; het buitenbad en de Hessenhal 

werden toen overgedragen aan Stichting 
Zonnewater.’ 
Annemieke vult aan: ‘Het ging niet alleen 
om het zwembad en de sporthal. We hadden 
in de jaren daarvoor al ervaring opgedaan 
met het behoud van OBS De Bongerd. 
De schouders eronder en met vereende 
krachten opkomen voor de leefbaarheid van 
je dorp. We breidden de school uit met een 
dorpshuis en verbouwden met inwoners en 
ouders het complete schoolgebouw. Dat gaf 
een enorm saamhorigheidsgevoel, maar ook 
het besef dat de voorzieningen onder druk 
kwamen te staan. Door het samen op te 
pakken hebben we de school bijna 10 jaar 
langer open kunnen houden.’

Stukje geschiedenis

De geschiedenis leert dat de privatisering 
van 2011 de opmaat bleek te zijn naar de 
uitgang, zoals door veel inwoners destijds 
ook al werd gevreesd. Zonnewater werd ex-
ploitant van de Hessenhal en het Hessenbad, 
maar al in 2015 bleek dat de exploitatie voor 

Zonnewater een molensteen was geworden, 
ondanks de bruidsschat die ze van de ge-
meente Bronckhorst had meegekregen. Het 
lukte niet meer om de eindjes aan elkaar te 
knopen en Zonnewater kondigde aan dat 
de sporthal zou worden gesloten. Spontane 
acties voor het behoud van de Hessenhal 
kwamen daarna van inwoners, gesteund 
door de dorpsraden van Drempt, Hummelo 
en Keppel/Eldrik. Zij wilden de hal behou-
den voor de vele verenigingen die er gebruik 
van maakten, maar ook voor de basisscholen 
die er hun schoolgym organiseerden.
Het nadeel van de zo op het oog zieltogende 
Hessenhal had in ieder geval één voordeel: 
er diende zich een kader van inwoners 
aan dat bereid was eigen kennis en kunde 
vrijwillig aan te wenden om deze gemeen-
schapsvoorziening in stand te houden. En 
ook letterlijk bereid was om de handen te 
laten wapperen.
Dat smeedde een hechte band en bracht 
vastberaden bestuurders voort die in hun 
vrije tijd alles op alles wilden zetten om te 
Hessenhal open te houden. 

Hoe kon het tij rond de mogelijke slui-
ting van de Hessenhal worden gekeerd?

Coen: ‘Het eerste dat ons te doen stond, 
was het vormen van een bestuur dat de 
overdracht van Zonnewater naar de Stichting 
Hessenhal vorm ging geven. Ook was het 
zaak dat de bestaande huurders van de hal 
niet op zoek zouden gaan naar vervangende 
sportruimte, vooruitlopend op een moge-
lijke sluiting van de hal. Ten slotte wilden 
we goed in beeld krijgen hoe het met de 
exploitatie en het onderhoud van de Hes-
senhal was gesteld.’
Annemieke: ‘Inmiddels zijn we een geoliede 
machine, waarin iedereen zijn eigen taakac-
cent heeft. Coen als voorzitter, ik als secreta-
ris, Hans Hakvoort als onze technische man, 
Melanie Bremer van Focus namens de sport-
verenigingen en Rudolf Kits neemt de zorg 
voor het geld en de geldstromen op zich. 
Karen Bertram richt zich op het horecadeel 
en het invullen van de bardiensten. 

In 2015 stapten ze erin. De Hessenhal kreeg een bestuur van vrijwilligers uit 
Keppel, Hummelo en Drempt. Niet gehinderd door enige kennis over het 
runnen van een sporthal. Hoe vergaat het de bestuurders sindsdien?
De redactie gaat op een regenachtige maandagavond bij twee van hen op 
bezoek in het sportcafé ‘De Heerlykheyd’.

Aan welke taken moet je denken bij een uitvoerend bestuur 
als dat van de Hessenhal?

Annemieke: ‘Het is een flinke klus. We zijn vaak dagelijks met de 
Hessenhal bezig en in piektijden zoals bij de planning van het 
nieuwe sportseizoen is dat fulltime. Je kunt daarbij denken aan het 
beheer en de exploitatie, horeca-inkopen, onderhoud, bardiensten, 
huurovereenkomsten, agendabeheer, secretariaat, communicatie 
via social media en de financiële administratie. In die zin is voor 
de Hessenhal geen sprake van een toeziend bestuur, maar van een 
uitvoerend bestuur.’

Een bestuur met gemotiveerde vrijwilligers en sportverenigin-
gen die gebruik maken van de hal, maar dat zal niet het eind 
van het lied zijn…

Coen: ‘Nou nee, bepaald niet. We moesten zorgen voor voldoende 
mankracht om het achterstallig en permanent onderhoud te kunnen 
doen. Het probleem daarbij is natuurlijk dat verenigingen en stich-
tingen in onze kleine kernen Drempt, Hummelo en Keppel/Eldrik 
allemaal in dezelfde vijver op vrijwilligers vissen. We moesten probe-
ren om vrijwilligersgroepen bereid te vinden om mee te helpen. Dat 
is tot nu toe gelukkig gelukt.’ 
Zo werd er ingehaakt op Burendag en de landelijke vrijwilligersactie 
NLdoet. Annemieke: ‘Ik kijk daar nog altijd met veel plezier op terug. 
Het was een flinke organisatie maar met ruim 80 vrijwilligers waren 
we in de weer om de hal op te knappen. Muren en plafonds werden 
geschilderd, installaties gerepareerd, sportmaterialen schoonge-
maakt, sanitair vervangen. Geweldig en ook nog eens ontzettend 
gezellig. Veel mensen die destijds hadden staan klussen voor OBS De 
Bongerd stapten moeiteloos over naar de Hessenhal!’ 

Je spaart voor de exploitatie dus personeelskosten uit door 
massaal in te zetten op vrijwilligers.

Coen van Beek: ‘Dat klopt. Het was ons al snel duidelijk dat er flink 
in de kosten gesneden moest worden toen we de hal overnamen. En 
dus werken we zowel voor als achter de schermen alleen nog met 
vrijwilligers. Ook keken en kijken we kritisch waar we op de kosten 
kunnen bezuinigen. Zo hebben we de complete halverlichting ver-
vangen door ledlampen. We hebben daarmee de exploitatie stabiel 
weten te krijgen, maar het is voor onze penningmeester best een 
klus om de zaken financieel goed in het gareel te houden.’
Annemieke Steverink: ‘Het kan er in ons bestuur trouwens soms best 
pittig aan toe gaan hoor. Ik ben bijvoorbeeld een stevige tegenstan-
der van het verhogen van de huurprijs voor onze bijna 20 structurele 
huurders, zolang ons dat niet in de problemen brengt. De sportver-
enigingen hebben het vaak al niet gemakkelijk door teruglopende 
ledenaantallen. Dan kies ik liever voor een huurverhoging voor 
incidentele huurders. Maar natuurlijk hebben wij ook te maken met 
oplopende kosten, zoals die van energie. Het blijft dus altijd de afwe-

Krachtenbundeling houdt Hessenhal op goede spoor

Het vrijwilligersleger van  de Hessenhal

Coen van Beek en Annemieke Steverink
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ging binnen het bestuur of het nog financieel verantwoorde keuzes 
zijn, waarbij de één voor iets meer zekerheid kiest dan de ander.’ 

Coen wijst vanuit het sportcafé door het raam naar de zaal. Er wordt 
deze maandagavond volop gesport en de hal is maximaal in gebruik. 
‘Zie je die borden langs de wanden? Allemaal sponsoren die door 
onze sponsorcommissie met veel enthousiasme zijn binnengehaald. 
En niet te vergeten de ruim 100 supporters van de Hessenhal die met 
hun jaarlijkse bijdrage de hal steunen. Dankzij deze initiatieven zijn 
wij als bestuur met de vrijwilligers in staat om de faciliteiten van de 
Hessenhal op een aanvaardbaar financieel niveau te houden.’

Sinds 2015 heeft de Hessenhal al een flinke facelift gekregen, zoals 
nieuw sanitair, schilderwerk, nieuwe vloeren in de gang en de entree 
en een complete renovatie van de bezoekerstoiletten. 
Maar ook sportcafé ‘De Heerlykheyd’ is flink onder handen genomen 
en daarmee een gezellige ruimte geworden om te huren als er iets 
te vieren valt of voor een bijeenkomst. Ook kun je de sporthal of een 
deel van de hal huren voor een sportief kinderfeestje of een bedrijfs-
activiteit. Kortom, er is heel veel mogelijk en voor de hal is elke euro 
die de activiteit oplevert meer dan welkom. 

Hoe gaat dat in de praktijk met de gebruikers?

Coen en Annemieke geven aan dat er twee keer per jaar een gebrui-
kersoverleg is, bedoeld om met elkaar de voortgang te bespreken en 
ervaringen te delen. Bovendien zijn er korte lijnen; via telefoon, app 
of e-mail weten ze elkaar goed en snel te vinden. Voor het onder-
houd maakt het bestuur van de Hessenhal zelf de to-do-lijsten en 
probeert vervolgens daar de juiste vrijwilligers voor te vinden. Die 
kunnen afkomstig zijn uit de (sport)verenigingen maar ook inwoners 
die zich spontaan melden voor een klus. Tot nu toe lukt het nog 
altijd om de zaken rond te krijgen, al is het soms puzzelen. Daarbij 
maakt het bestuur gebruik van verschillende appgroepen die het in 
dit digitale tijdperk gemakkelijker maken om snel mensen te mobili-
seren. Dat blijkt in de praktijk een uiterst effectief instrument te zijn. 
Ook voor het invullen van de vele bardiensten wordt geput uit de 
pool met vrijwilligers.

Privatisering lijkt zo op een succesformule? In 2011 dus goed 
gezien door de gemeente.

Coen en Annemieke kijken elkaar eens aan. Dan zegt Coen: ‘Het is 
ontegenzeglijk waar dat steeds meer inwoners in onze kleine kernen 
ervan doordrongen raken dat onze gemeenschappelijke voorzienin-
gen in stand kunnen worden gehouden met persoonlijke inzet. Het 
schept een band onder de inwoners en je doet er zeer nuttig werk 
mee. Voor jezelf en je dorpsgenoten.’ 

Maar ook uw reporter begrijpt dat het niet allemaal rozengeur en 
maneschijn is. De beide bestuursleden geven aan dat het zou sche-
len als er voor de inspanningen iets meer waardering of interesse 
door de gemeente zou worden getoond, niet alleen in woord en 
gebaar maar ook in daad. 

Coen: ‘Het gemak waarmee voorzieningen door de gemeente worden 
afgestoten doet me wel eens de wenkbrauwen fronsen. Eenmaal 
geprivatiseerd betekent ook consequent nul op het rekest als je de 
gemeente vraagt om (minimale) ondersteuning.’ 
En er is nog een element dat zorgen baart. Er staan substantiële 
investeringen te wachten voor groot onderhoud. Het dak van de 
Hessenhal is binnenkort aan de beurt. Daar moeten middelen 
voor komen die door de Stichting Hessenhal zelf bij elkaar moeten 
worden gesprokkeld. De bestuursleden zien ook met enige zorg 
de ontwikkeling in een A-kern als Vorden waar sprake is van een 
combibouw van school en sporthal. Als daar in de toekomst groot 
onderhoud aan de orde is, komen de middelen daarvoor van de 
gemeente. Dat geeft een ongewenste voorkeurspositie, die ten koste 
gaat van geprivatiseerde voorzieningen. Het is zaak om de financiële 
verhoudingen voor het behoud van gemeenschapsvoorzieningen in 
Bronckhorst niet uit het lood te trekken en geen concurrentieverval-
sing in de hand te werken. Een belangrijk punt van aandacht voor 
het ambtenarenkorps en vooral de politiek van Bronckhorst met zijn 
vele, vele kernen.
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Foto: Fred van Daalen

Knotwilgen zijn toch veel mooier dan windturbines...
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fijne feestdagen en alle goeds voor 2020!
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Autobedrijf

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

§	Verse boeketten en bloemwerk
§	Zijde bloemen
§	Bruidsbloemen
§	Afscheidsbloemwerk
§		Abonnementen met verse  

of zijde bloemen
§	Schilderijen

Bloem en Kunst Doesburg
Kerkstraat 34, 6981 CN Doesburg
t: 0313-410862
e: shop@bloem-en-kunst-doesburg.nl
i: www.bloem-en-kunst-doesburg.nl
Volg ons op facebook en instagram
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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 nagelaten werk 

van overleden inwoners. In dit nummer een bewerking van een 18e eeuwse overlevering uit de tijd dat er in onze streken 

in de wintermaanden nog spannende verhalen rond het haardvuur werden verteld.

’t Was de letste dag van ’t joor. ‘n Dik pak 
snee lag aover de waegen en de velden. 
‘n Klein keerltjen was onderweg; hi-j liep 
op ni-je schoenen, droeg ‘n grieze jas met 
’n grune das en ‘n rooie mutse. Hi-j heitte 
Geert. Op zien rugge had e ’n olde kleine 
rugzak. Zien moe had doorin ‘n karsbrood 
en ’n driekönningenkeers verpakt. Ze had 
‘m op ’t harte gedrukt zich goed te benem-
men.
Geert was onderweg naor zien grootmoe 
en grootva en mos veural niet verget-
ten um ze netjes goeiendag te zeggen, te 
bedanken veur alle moois dit olde joor en 
ze völ heil en zegen te wensen veur ’t ni-je 
joor. Jao, door zol e an denken.

De dagen in de wintertied bunt altied 
maor kot, zwore sneewolken hingen in 
de loch. Al raps vielen de vlökke stäödig 
umlaeg, muusstil en dich bi-j mekare; ’t 
lik wel dons van ’n dekbed. Toen Geert ’n 
stuksken gangs was, bedach hi-j zich dat 

e better binnendeur kon gaon, ’n kortere 
weg nemmen aover ‘t olde bospad.

De snee viel in alsmaor grotere vlökke en 
tussen de beume begon ’t al knap duuster 
te worden. Veurdat Geert ’t deur had was ’t 
al midden in de nach. Hi-j kon de weg niet 
meer terugvinden, die was helemaol dich 
gesneejd. Had e maor striekzwaevels bi-j 
zich dan had hi-j de keers kunnen anstek-
ken en via zien voetsporen de weg weer 
kunnen vinden. Now wis hi-j niks betters te 
doen as onder een van de beume te gaon 
zitten wachten tot de sterren en de maon 
teveurschien zollen kommen.

Hoe lang dat e door gezaeten had, wis 
allene de duusternis. Hi-j was bienao 
ingesneejd toen hi-j opens in de wiedte 
lich zag. Stief geworden van de koldigheid 
stond Geert op en liep in de richting van 
‘t lich en nao korte tied stond hi-j veur 
‘n groot vuur. Nog nooit had hi-j ‘n vuur 

zo gaef en hel zien branden. Um ‘t vuur 
zatten twalef grote keerls gehuld in wieje 
mantels. Ze zatten door stil en ingetogen 
met hun blikken in de vlammen. ‘n Deel 
droeg ‘n krone van iespaegels, de ande-
ren kronen van denneappels. D’r wazzen 
ook enkele keerls met kransen van grune 
blaejen en korenaren op ’t heuf. De keerl 
die den oldste leek, had ‘n gaostok in 
zien hand en zat in ’t vuur te pörken. Hi-j 
draejde langzaam zien heuf naor Geert 
en vrog: ‘Ken i-j ons?’ – ‘Dat dach ik wel’, 
zei Geert. Want hi-j had wel deur dat disse 
keerls de twalef maonden van ’t joor mos-
sen veurstellen. Den oldste met de stok en 
den duustere mantel zol vaste december 
motten waen.

‘Zeg maor ‘s wie wi-j dan veurstellen’, 
neudigde den olde grieze keerl ‘m uut en 
pörkte nog maor weer ‘s in ’t vuur. Opens 
schaot Geert ‘n riemke te binnen wat e van 
zien grootva had geleerd.

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

In het dialect

Oldejoorsnach
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Voor meer informatie, kijk op www.hessenhuus.nl

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

 Zondag 5 januari NIEUWJAARSRECEPTIE
  MET QUIZ, 13.30 UUR
 Vrijdag 17 januari 1E PUBQUIZ, 20.00 UUR
 Zaterdag 25 januari DARTTOERNOOI, 13.30 UUR
 Vrijdag 31 januari 2E PUBQUIZ, 20.00 UUR

 Vrijdag 7 februari 3E PUBQUIZ, 20.00 UUR

 Vrijdag 6 maart 4E PUBQUIZ, 20.00 UUR
 Zaterdag 28 maart STERRIT, VANAF 18.00 UUR

Installatiebedrijf T&I

Keijenborgseweg 30

7021 LW Zelhem

T (0314) 641 717

E info@installatiebedrijfti.nl

I www.installatiebedrijfti.nl

observatie camera’s

poortaandrijvingen

intercominstallaties

alarminstallaties

Slim 
bekeken!

A.G. Noyweg 53
6997 AN Hoog-Keppel
T. (0314) 38 13 01
E. info@wildegeest.nl
www.wildegeest.nl

huid- en voetverzorgingsinstituut
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Gif  ons januari völle snee,
Dan is de winter snel veurbi-j.

Is februari kold en nat,
hi-j brich ons koren in ’t vat.

Nooit is ’t weer in meert zo goed,
of  ’t sneejt op den boer zien hoed.

As april blaost op zien horen,
is ’t best veur heuj en koren.

Is d’r völle schoer an de loch in mei,
röp de boer al snel joechei.

Juni meer dreug dan nat,
vult met goeie wien ’t vat.

Wil september vruchten dragen,
dan is ‘t in juli heite um te klagen.

Gif  augustus völle zunneschien,
dan krieg wi-j veur zeker goeie wien.

Van septemberraegen op ’t zaod,
kriegen de boeren ’t al snel te kwaod.

Hef  oktober lang völle grune blaejen,
dan kump d’r ’n strenge winter anwaejen.

As ’t in november ‘s morges nog brujerig is,
geet de storm ‘s aoves haevig tekeer, da’s 
wis.

Is de maond december wispelturig en zach,
gif  dat ’n winter woor a’j allemaol um lach.

De olde grieze keerl met de gaostok knik 
tevraen. ‘Umdat i-j ons kent, kennen wi-j 
ow ook. I-j bunt krek op tied gekommen, 
want in de nach woorin ‘t olde joor veurbi-
j is, kö’j ons helpen. Zie’j hoe klein ons 
vuur nog maor is? Pas now goed op a’k de 
gaostok aan bruur januari deurgeef. Kruup 
dan rap onder zien mantel, dan zö’j zien 
hoe ’t ni-je joor uut de sterren neerkump. 
Haos ow dan en bezörg ons met ow keers 
ni-j vuur, want nog effen en ’t olde vuur zal 
uutgaon.’
Naodat de olde keerl dit gezegd had, was 
d’r ’n betjen ampat geluud te heuren. 
’t Was of d’r zwaore klokken luudden. 

’t Geluud kwam van wieter weg en van 
dichter bi-j. ’t Leek wel aover de hele eerde 
te weerklinken. Bruur december stond 
op, hief zien gaostok en reerde met zwore 
stem: ‘Now bruurs geet mien gaostok 
van hand naor hand, de ni-jjoorsklokken 
klinkt aover ’t land. Zegen, God die in de 
hemelen troont, now alles wat op de eerde 
woont.’

Terwijl bruur december de andere keerls 
toesprak kraop Geert onder de mantel 
van januari. De mantel umslaot ‘m as ’n 
zwore witte nevel. Baoven ‘m straolden 
en glinsteren de zilveren sterren en onder 
‘m bewaogen de zäödjes en kiemen in de 
eerde. Opens kwam d’r ’n heel klein volkje 
angelopen; ze hadden allemaol lanteerns 
bi-j zich. ‘Hier bun wi-j dan met ’t ni-je 
joor!’ riepen ze in koor.
En wisse woor, toen Geert better keek, 
zag e dat alle wottels kleine snuutjes 
hadden. ’t Leek wel of de eerdmennekes 
en de elfjes ’n brulfte vierden. Geert was 
zo angedaon deur dit alles, dat e bienao 
de opdracht van de olde december was 
vergetten. Hi-j zag opens dat zien eigen 
driekönningenkeers al brandde. Eén van de 
eerdmennekes had ‘m angestaoken. Geert 
hield z’n hand veur de keersenvlam um ‘m 
’n betjen te beschermen en kraop onder 
de mantel van januari vandan. Van ’t olde 
vuur was nog maor ’n miezerige gloed 
aover. December gaf zien gaostok an bruur 
januari. Disse nam ook ’t lich dat Geert in 
de hand hield aover en stak doormet ’t ni-

je vuur an. De vlammen vlaogen umhoog, 
’t licht was zo alderbastend fel dat Geert de 
handen veur de ogen mos hollen.
Toen hi-j effen later de ogen weer aopen 
dee, was ’t helle vuur verdwenen en de 
twalef maonden waren ook weg. Maor de 
hemel was helemaol opgekloord en baoven 
de töppe van de beume stong ‘n volle 
ronde maon. 
Geert kwam aoverend en ging weer op pad. 
In het heldere maonlich was ’t now wel 
goed meugelek de sporen in de snee te vol-
gen tot an de deurgaonde straot. Door was 
’t huus van zien grootmoe en grootva al. In 
’t duuster en de jachsnee van gisteraovend 
was hi-j dat helemaol veurbi-j gelopen.

‘Gelukkig Ni-jjoor’ wenste Geert toen hi-j 
aover de dorpel de warme knusse kamer 
in kwam. De olde mensen waren verbaasd 
maor ook heel erg bli-j ‘m te zien. Grootva 
wol net ’t bos in gaon um Geert te zuken. 
Grootmoe maakte op ’t kaolenfenuus heite 
melk met ’n klöntjen kandi-j. Maor Geert 
was zo muuj dat e haos niet kon drinken. 
‘Wi-j könt ‘m better in bedde stoppen’, 
meende grootmoe. ‘Ik gleuf dat ’t kas-
brood nog wel heel is’, mompelde Geert, 
‘maor de driekönningenkeers’ is al bienao 
opgebrand, want doormet he’k ’t ni-je vuur 
gehaald veur de twalef ni-je maonden 
van ’t joor’. Grootmoe en grootva keken 
mekaar vraogend an… Geert viel doornao 
in ’n diepe en lange slaop en dreumde van 
alles wat hi-j had metgemaakt.

In het dialect
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hadden gemaakt op de havo. Toen kozen we 
voor Karel XII. Maar inmiddels wist ik veel 
meer over de merkwaardige boerderijna-
men in Hummelo. Ik had een goed artikel 
daarover gelezen van de inmiddels overleden 
historicus H. Stam. Hij legt in dat artikel uit 
1986 in het Jaarboek Achterhoek en Liemers 
uit waar die boerderijnamen in Hummelo 
vandaan komen en de rol die H.J.C.J baron 
van Heeckeren van Enghuizen uit Hummelo 
daarbij heeft gehad. Ik maakte de scriptie en 
kreeg er een heel hoog cijfer voor. 
Twee jaar geleden kreeg ik de vraag of ik 
misschien nog een exemplaar had van die 
scriptie. Eh… tsja. Na een zoektocht werd 
duidelijk dat het digitale bestand van die 
scriptie na zo’n 20 jaar was weggeraakt in ge-
neraties computers. Ik kon nog één papieren 
exemplaar terugvinden. En dat exemplaar 
hebben we in familieverband toen overge-
maakt en opnieuw in digitale vorm. Maar 
we ontdekten bij die actie dat er inmiddels 
veel meer bronnen zijn dan 20 jaar geleden. 
In familieverband gingen we vervolgens op 
zoek in die bronnen. Het werden nieuwe 
speurtochten en met het resultaat van die 
speurtochten werd het al doende zo’n inte-
ressant geheel dat we vorig jaar besloten om 
het resultaat uit te geven in boekvorm.’

Nog even terug naar die oorlog tegen 
Rusland in 1812: wist Napoleon van het 
bestaan van die Zweedse Karel XII en 
zijn inval in Rusland?

‘Nou en of! De Franse schrijver Voltaire pu-
bliceerde in 1731 het boek Histoire de Charles 
XII, Roi de Suede. Het is bekend dat Napoleon 
dit boek meerdere keren heeft gelezen bij 

de voorbereiding van zijn militaire opera-
tie tegen Rusland in 1812. Hij was dus een 
gewaarschuwd man. Een aardige ontdekking 
was trouwens dat de Franse koning Lode-
wijk XIV (hij heeft bij de inval in Nederland 
in 1672 nog gelogeerd op de Ulenpas of in 
Kasteel Keppel: de meningen zijn ietwat 
verdeeld) de Zweden fors ondersteunde bij 
de financiering van deze oorlog tegen de 
Russen. Omgerekend in euro’s ging het om 
miljoenen (toentertijd 1.000.000 livres per 
jaar) om deze Zweedse houwdegen zijn gang 
te laten gaan tegen de Russen. Karel was een 
enorme warlord. Het voeren van oorlog was 
zijn lust en leven. Hij stond er om bekend 
dat drank, vrouwen of andere geneugten 
hem geen moer interesseerden. Voor dit 
soort jongens blijft dan oorlogsvoering over.’

Dus Napoleon is er toch nog ingetuind 
door te laat in de winter vanuit het door 
hem veroverde Moskou terug te keren 
naar het minder koude westen?

‘Dat is één verklaring. Er zijn ook histo-
rici die de oorzaak van de mislukking van 
Napoleons militaire operatie tegen Rusland 
in 1812 leggen bij het ontbreken van een 
masterplan. De Russen reageerden totaal 
anders dan Napoleon had verwacht. Ze 
gaven Moskou prijs en staken de stad zelfs in 
brand, waardoor wintervoorraden in vlam-
men opgingen. Tsaar Alexander weigerde om 
te onderhandelen, terwijl Napoleon er van 
uitging dat de tsaar geen andere keus had 
dan een vredesovereenkomst in Napoleons 
voordeel. Uiteindelijk besloot Napoleon bij 
gebrek aan een plan B om dan Moskou maar 

weer te verlaten. Weersomstandigheden zijn 
belangrijk bij militaire operaties. Voor ik 
met de scriptie begon, vond ik het opmerke-
lijk dat Napoleon zo lang wachtte met zijn 
terugtocht naar het warmere westen. Je gaat 
zo uit van de luxe die we nu hebben: goed 
begaanbare, geasfalteerde wegen. Maar de 
wegen door Polen en Rusland waren in die 
tijd moeilijk begaanbaar. Ze gingen ook nog 
eens vaak door moerassig gebied. In oktober 
en november is het ook in Rusland pittig 
herfst met slagregens die de slechte wegen 
vrijwel onbegaanbaar maken voor een leger 
van die omvang. Als het gaat vriezen dan 
worden die wegen weer beter begaanbaar. 
Ook bevroren rivieren zijn dan gemakke-
lijker over te steken. Napoleon heeft daar 
misschien op gegokt. Maar die gok pakte niet 
goed uit. Tijdens de terugtocht trad in de 
tweede helft van november 1812 een net iets 
mildere periode in, waardoor het ijs op bij-
voorbeeld de rivier de Beresina ontdooide en 
de rivier veranderde in een woeste, ijskoude 
stroom water. Met als gevolg het drama bij 
de oversteek van de Beresina. Van Heecke-
ren was er bij en tot op de dag van vandaag 
draagt een boerderij in Hummelo de naam 
van deze rivier. Afgezien van die relatief iets 
mildere periode in november was de winter 
van 1812 trouwens ook voor Russische be-
grippen buitengewoon streng en de Grande 
Armee dunde qua sterkte huiveringwekkend 
uit vanwege de bittere kou en de ontberin-
gen. In mijn boek staat het beruchte diagram 
van Minard met ook voor hedendaags begrip 
ontstellende informatie over de relatie tussen 
de kou en het verlies aan manschappen.’Oorlog en vrede in Hummelo

Hoe kwam je op het idee om een boek 
te publiceren over dit onderwerp?

‘Op de middelbare school kregen we in het 
eindjaar van de havo voor het vak geschiede-
nis de opdracht om een werkstuk te maken. 
Dat moest je met z’n tweeën doen. Leontine 
Brussen en ik zijn geboren en getogen in 
Hummelo en we zaten in dezelfde klas. We 
vonden geschiedenis allebei een leuk vak. 
Leontine woonde op een boerderij aan de 
Zelhemseweg met de exotische naam ‘Maloi 
Jaroslawitz’. We gingen samen aan de slag 
om het werkstuk te maken. Wij wisten dat de 

naam van de boerderij een relatie had met 
Rusland. En met Napoleon. Dat vonden we 
interessant. Napoleon, die in de 19e eeuw 
probeert Rusland te veroveren. Net als Hitler 
in 1941 in de  20e eeuw. Maar bij het inlezen 
over Napoleons agressie tegen de Russen, 
ontdekten we dat de Zweedse koning Karel 
XII in de 18e eeuw hem was voorgegaan met 
een poging om Rusland uit te schakelen met 
militair geweld. Karel was dus de eerste in 
‘t rijtje van de drie potentaten die per eeuw 
het op Rusland had voorzien. Net als bij 
zijn twee navolgers werd de onderneming 

trouwens een ramp. Maar Karel overleefde 
het. Hij ontsnapte na zijn nederlagen aan de 
tsaar, belandde in gevangenschap bij de Tur-
ken, ontsnapte ook aan de Turken. En toen 
reed hij in twee weken tijd met z’n paard 
van Roemenië naar het Zweedse Stralsund. 
Nou, dat vonden wij wel een perfect gegeven 
voor ons werkstuk!‘ Marije lacht: ‘Dus eh… 
Napoleon ging toen van tafel. Tot ik in het 
laatste jaar van de pabo alsnog aan de slag 
ging met de intrigerende boerderijnamen in 
Hummelo, Napoleon en H.J.C.J. baron van 
Heeckeren. Dat was in 1999/2000.’ 

Dus toen je op de pedagogische 
academie zat en een eindscriptie moest 
maken heb je het oorspronkelijke idee 
weer van stal gehaald?

‘In het laatste jaar van de pabo moest ik de 
eindscriptie maken voor het vak geschiede-
nis. Ik dacht toen aan ‘t werkstuk dat we 

Recentelijk is een boek verschenen over H.J.C.J. baron van Heeckeren van 
Enghuizen uit Hummelo tegen de achtergrond van de Russische veldtocht van 
Napoleon in 1812. De baron vertrok op zondag 21 juni 1812 als officier in de 
Grande Armée richting Moskou. Hij overleefde alle gruwelijkheden en maakte 
de uitschakeling van Napoleon mee. In gesprek met de schrijfster van het 
boek: Marije ten Zijthoff uit Hoog-Keppel.

Marije ten Zijthoff: ‘Deelname aan de slag bij Jena in 1806 is de vuurdoop voor Baron van Heeckeren van Enghuizen. 
De baron leed hier in Pruisische dienst een verpletterende nederlaag tegen het leger van Napoleon.’ 

Hendrik Jacob Carel Johan baron van Heeckeren 
van Enghuizen. Hij is hier in 1830 in de stijl van 

de schilder Narcisse Garnier geportretteerd.  

Een artistieke impressie van de voor Napoleon noodlottige slag bij de Beresina (1812).
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hadden gemaakt op de havo. Toen kozen we 
voor Karel XII. Maar inmiddels wist ik veel 
meer over de merkwaardige boerderijna-
men in Hummelo. Ik had een goed artikel 
daarover gelezen van de inmiddels overleden 
historicus H. Stam. Hij legt in dat artikel uit 
1986 in het Jaarboek Achterhoek en Liemers 
uit waar die boerderijnamen in Hummelo 
vandaan komen en de rol die H.J.C.J baron 
van Heeckeren van Enghuizen uit Hummelo 
daarbij heeft gehad. Ik maakte de scriptie en 
kreeg er een heel hoog cijfer voor. 
Twee jaar geleden kreeg ik de vraag of ik 
misschien nog een exemplaar had van die 
scriptie. Eh… tsja. Na een zoektocht werd 
duidelijk dat het digitale bestand van die 
scriptie na zo’n 20 jaar was weggeraakt in ge-
neraties computers. Ik kon nog één papieren 
exemplaar terugvinden. En dat exemplaar 
hebben we in familieverband toen overge-
maakt en opnieuw in digitale vorm. Maar 
we ontdekten bij die actie dat er inmiddels 
veel meer bronnen zijn dan 20 jaar geleden. 
In familieverband gingen we vervolgens op 
zoek in die bronnen. Het werden nieuwe 
speurtochten en met het resultaat van die 
speurtochten werd het al doende zo’n inte-
ressant geheel dat we vorig jaar besloten om 
het resultaat uit te geven in boekvorm.’

Nog even terug naar die oorlog tegen 
Rusland in 1812: wist Napoleon van het 
bestaan van die Zweedse Karel XII en 
zijn inval in Rusland?

‘Nou en of! De Franse schrijver Voltaire pu-
bliceerde in 1731 het boek Histoire de Charles 
XII, Roi de Suede. Het is bekend dat Napoleon 
dit boek meerdere keren heeft gelezen bij 

de voorbereiding van zijn militaire opera-
tie tegen Rusland in 1812. Hij was dus een 
gewaarschuwd man. Een aardige ontdekking 
was trouwens dat de Franse koning Lode-
wijk XIV (hij heeft bij de inval in Nederland 
in 1672 nog gelogeerd op de Ulenpas of in 
Kasteel Keppel: de meningen zijn ietwat 
verdeeld) de Zweden fors ondersteunde bij 
de financiering van deze oorlog tegen de 
Russen. Omgerekend in euro’s ging het om 
miljoenen (toentertijd 1.000.000 livres per 
jaar) om deze Zweedse houwdegen zijn gang 
te laten gaan tegen de Russen. Karel was een 
enorme warlord. Het voeren van oorlog was 
zijn lust en leven. Hij stond er om bekend 
dat drank, vrouwen of andere geneugten 
hem geen moer interesseerden. Voor dit 
soort jongens blijft dan oorlogsvoering over.’

Dus Napoleon is er toch nog ingetuind 
door te laat in de winter vanuit het door 
hem veroverde Moskou terug te keren 
naar het minder koude westen?

‘Dat is één verklaring. Er zijn ook histo-
rici die de oorzaak van de mislukking van 
Napoleons militaire operatie tegen Rusland 
in 1812 leggen bij het ontbreken van een 
masterplan. De Russen reageerden totaal 
anders dan Napoleon had verwacht. Ze 
gaven Moskou prijs en staken de stad zelfs in 
brand, waardoor wintervoorraden in vlam-
men opgingen. Tsaar Alexander weigerde om 
te onderhandelen, terwijl Napoleon er van 
uitging dat de tsaar geen andere keus had 
dan een vredesovereenkomst in Napoleons 
voordeel. Uiteindelijk besloot Napoleon bij 
gebrek aan een plan B om dan Moskou maar 

weer te verlaten. Weersomstandigheden zijn 
belangrijk bij militaire operaties. Voor ik 
met de scriptie begon, vond ik het opmerke-
lijk dat Napoleon zo lang wachtte met zijn 
terugtocht naar het warmere westen. Je gaat 
zo uit van de luxe die we nu hebben: goed 
begaanbare, geasfalteerde wegen. Maar de 
wegen door Polen en Rusland waren in die 
tijd moeilijk begaanbaar. Ze gingen ook nog 
eens vaak door moerassig gebied. In oktober 
en november is het ook in Rusland pittig 
herfst met slagregens die de slechte wegen 
vrijwel onbegaanbaar maken voor een leger 
van die omvang. Als het gaat vriezen dan 
worden die wegen weer beter begaanbaar. 
Ook bevroren rivieren zijn dan gemakke-
lijker over te steken. Napoleon heeft daar 
misschien op gegokt. Maar die gok pakte niet 
goed uit. Tijdens de terugtocht trad in de 
tweede helft van november 1812 een net iets 
mildere periode in, waardoor het ijs op bij-
voorbeeld de rivier de Beresina ontdooide en 
de rivier veranderde in een woeste, ijskoude 
stroom water. Met als gevolg het drama bij 
de oversteek van de Beresina. Van Heecke-
ren was er bij en tot op de dag van vandaag 
draagt een boerderij in Hummelo de naam 
van deze rivier. Afgezien van die relatief iets 
mildere periode in november was de winter 
van 1812 trouwens ook voor Russische be-
grippen buitengewoon streng en de Grande 
Armee dunde qua sterkte huiveringwekkend 
uit vanwege de bittere kou en de ontberin-
gen. In mijn boek staat het beruchte diagram 
van Minard met ook voor hedendaags begrip 
ontstellende informatie over de relatie tussen 
de kou en het verlies aan manschappen.’Oorlog en vrede in Hummelo

Hoe kwam je op het idee om een boek 
te publiceren over dit onderwerp?

‘Op de middelbare school kregen we in het 
eindjaar van de havo voor het vak geschiede-
nis de opdracht om een werkstuk te maken. 
Dat moest je met z’n tweeën doen. Leontine 
Brussen en ik zijn geboren en getogen in 
Hummelo en we zaten in dezelfde klas. We 
vonden geschiedenis allebei een leuk vak. 
Leontine woonde op een boerderij aan de 
Zelhemseweg met de exotische naam ‘Maloi 
Jaroslawitz’. We gingen samen aan de slag 
om het werkstuk te maken. Wij wisten dat de 

naam van de boerderij een relatie had met 
Rusland. En met Napoleon. Dat vonden we 
interessant. Napoleon, die in de 19e eeuw 
probeert Rusland te veroveren. Net als Hitler 
in 1941 in de  20e eeuw. Maar bij het inlezen 
over Napoleons agressie tegen de Russen, 
ontdekten we dat de Zweedse koning Karel 
XII in de 18e eeuw hem was voorgegaan met 
een poging om Rusland uit te schakelen met 
militair geweld. Karel was dus de eerste in 
‘t rijtje van de drie potentaten die per eeuw 
het op Rusland had voorzien. Net als bij 
zijn twee navolgers werd de onderneming 

trouwens een ramp. Maar Karel overleefde 
het. Hij ontsnapte na zijn nederlagen aan de 
tsaar, belandde in gevangenschap bij de Tur-
ken, ontsnapte ook aan de Turken. En toen 
reed hij in twee weken tijd met z’n paard 
van Roemenië naar het Zweedse Stralsund. 
Nou, dat vonden wij wel een perfect gegeven 
voor ons werkstuk!‘ Marije lacht: ‘Dus eh… 
Napoleon ging toen van tafel. Tot ik in het 
laatste jaar van de pabo alsnog aan de slag 
ging met de intrigerende boerderijnamen in 
Hummelo, Napoleon en H.J.C.J. baron van 
Heeckeren. Dat was in 1999/2000.’ 

Dus toen je op de pedagogische 
academie zat en een eindscriptie moest 
maken heb je het oorspronkelijke idee 
weer van stal gehaald?

‘In het laatste jaar van de pabo moest ik de 
eindscriptie maken voor het vak geschiede-
nis. Ik dacht toen aan ‘t werkstuk dat we 

Recentelijk is een boek verschenen over H.J.C.J. baron van Heeckeren van 
Enghuizen uit Hummelo tegen de achtergrond van de Russische veldtocht van 
Napoleon in 1812. De baron vertrok op zondag 21 juni 1812 als officier in de 
Grande Armée richting Moskou. Hij overleefde alle gruwelijkheden en maakte 
de uitschakeling van Napoleon mee. In gesprek met de schrijfster van het 
boek: Marije ten Zijthoff uit Hoog-Keppel.

Marije ten Zijthoff: ‘Deelname aan de slag bij Jena in 1806 is de vuurdoop voor Baron van Heeckeren van Enghuizen. 
De baron leed hier in Pruisische dienst een verpletterende nederlaag tegen het leger van Napoleon.’ 

Hendrik Jacob Carel Johan baron van Heeckeren 
van Enghuizen. Hij is hier in 1830 in de stijl van 

de schilder Narcisse Garnier geportretteerd.  

Een artistieke impressie van de voor Napoleon noodlottige slag bij de Beresina (1812).
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Voor elk budget een pakket
Niet kunnen kiezen tussen al dat moois?! Wij hebben 3 ultieme selecties voor je gemaakt.

40.-
PAKKET 1

70.-
PAKKET 2

110.-
PAKKET 3

 

 
Geldig t/m dinsdag 31 december 2019www.goedvuurwerk.nl

Toldijk Zutphen-Emmerikseweg 35 

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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Weet jij of Hitler en de Duitse legerleiding in 1941 net als Napoleon hebben 
gestudeerd op de risico’s van een aanval op Rusland?

‘Van Hitler is mij niet bekend of hij zich verdiept heeft in de tocht van Napoleon. Ik weet het 
dus niet. Mijn idee is dat Hitler een rotsvast vertrouwen had in zijn Blitzkrieg-strategie en dat 
hij zich niet wilde laten leiden door eventuele geschiedkundige lessen. De Duitse legerleiding 
heeft er wel op gewezen, maar er zijn verder geen lessen uit getrokken.’

Terug naar je boek. De lokale historicus H. Stam was dus een belangrijke bron en 
inspirator. Ben je dingen aan de weet gekomen die Stam niet noemt?

‘Jazeker. Stam noemt in zijn boek elf boerderijen rond Hummelo en Arnhem. Maar we ontdek-
ten nog een boerderij in de reeks: Champaubert bij Driebergen/Rijsenburg. De boerderij en de 
veldslag bij Champaubert in 1814 worden in het boek beschreven. Dat maakt het boek com-
pleter, ook buiten het kader van alleen het leven van Baron van Heeckeren van Enghuizen. Ik 
heb in dit boek geprobeerd de baron in zijn tijd te plaatsen.  
In vergelijking met de bronnen die ten tijde van de productie van de scriptie in 1999/2000 
beschikbaar waren, hebben we meer informatie kunnen vinden over het enorme oorlogsge-
weld bij Lützen, Bautzen, Dresden en Leipzig. Vooral de veldslag bij Leipzig (De Volkerenslag 
in 1813) was een bijzondere veldslag voor H.J.C.J. baron van Heeckeren van Enghuizen. Hij 
ontving voor zijn dapperheid bij die veldslag de Legion d’honneur van de Franse legerleiding. 
Drie jaar later ontving hij in 1816 de Militaire Willemsorde 4e klas uit handen van koning Wil-
lem I. Voor de baron uit Hummelo bepaald geen bijltjesdag en zeker geen bijzondere rechts-
pleging zoals in 1945 in Nederland voor mensen die in krijgsdienst waren geweest van een 
niet-Nederlandse overheid. De draai van  vijand naar  vriend was in die tijd nog snel gemaakt. 
We zijn ook meer aan de weet gekomen over de echtgenote van Van Heeckeren, Elisabeth 
Williams Hope (1794-1860). Haar familie was zeer kapitaalkrachtig: een uitermate interessant 
gegeven waar ik in het boek nader op in ga. 
Na de Franse tijd (1813-1815) was het zoeken naar de politieke carrière van de baron. Hij werd 
lid van de Eerste Kamer en had een goede band met Koning Willem II en zijn echtgenote Anna 
Paulowna: de zus van tsaar Alexander van Rusland. Nota bene dezelfde tsaar die de baron te 
vuur en te zwaard had bestreden in de jaren 1812-1814. In het onderzoek voor het boek trof-
fen we publicaties aan in de media van die dagen waarin wordt gemeld dat Anna Paulowna 
zelfs logeerde op kasteel Enghuizen.  
In de tijd dat Stam zijn artikel schreef, bestond de huidige database van het Nederlands 
Instituut voor Militaire Historie (NIMH) nog niet: het archief Oteman. In mijn boek heb ik uit 
deze databank een lijst met namen van militairen kunnen maken, die (meest verplicht) in 
dienst waren in de Napoleontische legers en afkomstig waren uit de voormalige gemeenten 
Hummelo en Keppel. Ik heb geen nader onderzoek naar het lot van deze militairen gedaan, 
maar zeer waarschijnlijk is een deel van hen ergens in Rusland (1812) of Duitsland (1813) 
omgekomen.
Voor alle duidelijkheid: deze merendeels dienstplichtigen uit de toenmalige gemeenten 

Op vrijdag 22 september 1843 wordt in Hummelo het gloednieuwe 
kasteel Enghuizen na een bouwtijd van zeven jaar feestelijk in gebruik 
genomen door de familie Van Heeckeren van Enghuizen (litho door 
P.A. Schipperus). Het kasteel wordt na de Tweede Wereldoorlog helaas 
afgebroken nadat het zware schade heeft opgelopen. 

Onder Pruisische vlag maakt baron van Heeckeren van Enghuizen 
in 1806 bij Jena de verpletterende nederlaag mee tegen de legers 
van Napoleon. De verloren slag betekent het voorlopige eind aan de 
enorme macht van Pruisen en Berlijn wordt door de Fransen bezet.

Hummelo en Keppel hadden geen binding 
met een beroepsofficier als Van Heeckeren. 
Van Heeckeren diende in een puur Frans 
regiment: het 8e Regiment de Hussards dat 
als verkenningseenheid tot aan de opheffing 
in 1993 (!) heeft bestaan. Ik heb in het boek 
een uitzondering gemaakt voor de carrière 
van soldaat Jan Kerkamp (ook geschreven 
als Kerkkamp) uit Hoog-Keppel. Over hem is 
meer bekend in de archieven en ik heb zijn 
geschiedenis voor een deel kunnen opne-
men in mijn boek. Dat is een intrigerend 
onderdeel met de wetenschap dat PTSS in die 
tijd natuurlijk ook bestond, maar genegeerd 
werd.
Wat ik ook een bijzonder onderdeel vind 
in mijn boek is het schaakdiagram dat 
de schaakclub in Sint Petersburg in 1839 
toezond aan een schaakclub in Parijs voor 
een correspondentiepartij. Ik kan het elke 
schaker aanbevelen. Op het schaakbord 
loopt de partij precies conform de loop van 
de geschiedenis in 1812 tot en met 1814. De 
nederlaag tegen de Russen zat er nog altijd 
zo erg in dat de Fransen zelfs in 1839 zo on-
sportief waren dat ze niet mee wilden doen.’

In de bronvermelding zie ik dat je ook 
nog zoekwerk hebt laten doen door een 
professionele archiefonderzoeker?

‘Haha, dat heb je goed gezien. Inderdaad 
stonden na alle speurtochten nog wat vragen 
open waar we niet uitkwamen. Een voor-
beeld: was H.J.C.J. baron van Heeckeren van 
Enghuizen nu wel of niet betrokken bij de 
Slag bij Waterloo in 1815 en zo ja, in welke 
rol. Zoals bekend werd bij Waterloo door een 
geallieerde strijdmacht afgerekend met Van 
Heeckerens voormalige chef Napoleon. De 
Zweedse popgroep ABBA won met Waterloo 
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a d v e r t o r i a l

Dickens in Bronkhorst
viert 30-jarig bestaan

Net als voorgaande jaren 
is er voor bezoekers van 
het oude stadje van alles 

te beleven. Straatschoffies, schoorsteenvegers en wel-
gestelde echtparen, muziek van diverse koren en de 
Steenderense midwinterhoornblazers, een zweefmo-
len, vuurkorven, een kerststal met echte ezels en een 
kleine kerstmarkt geven ook dit jaar weer een nostalgi-
sche sfeer aan het winterfestival. Maar de organisatie 
pakt deze 30e editie extra uit. Zo laat het Klakkelmans 
Gilde u kennismaken met oude begrafenisrituelen uit 
de tijd van Dickens. De lijkkoets, dragers, huilebalken 
en de familie met hoge hoeden zorgen voor een bijzon-
dere aankleding van het festival.  

Ook het Dierens Harmonie Orkest dat op zondag bui-
ten optreedt is aan deze 30e editie toegevoegd. Gekleed 
in de stijl van Dickens spelen de blazers en melodische 
slagwerkers diverse muziekstijlen.  Professor Bombas-

ticus heeft het hele weekend ook zijn laboratorium 
buiten staan. In oude stijl tovert hij samen met het 
jeugdige publiek allerlei spannende drankjes. In de 
prachtige kapel wordt het poppenspel Scrooge en Mar-
ley maar liefst zes keer gespeeld door de familie Noort. 
Al 30 jaar nemen zij met hun unieke poppenspel deel 
aan het winterfestival. Op zowel zaterdag als zondag 
kunt u het poppenspel om 12.00 uur, 14.00 uur en 
16.00 uur bekijken. Voor meer informatie en toegangs-
kaarten, www.scrooge-marley.nl.

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

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

 Uilenhoek 1,     Bronkhorst 
Kaarsenmakerij Bronkhorst 

Welkom tijdens het  
“Dickens weekend” 
21 en 22 december 

 
 

 

 

Wij wensen u fijne feestdagen en het allerbeste voor 2020. 
Wij zijn gesloten van 6 jan t/m 19 feb 

Open: wo t/m zo 10:00 tot 17:00 

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

Tijdens het jaarlijks 
terugkerende 
winterfestival Dickens 
in Bronkhorst dat op 
zaterdag 21 en zondag 
22 december voor de 
30e keer plaatsvindt, 
wandelen burgers, 
boeren en buitenlui in 
negentiende-eeuwse 
kleding door de 
beklinkerde straten. Als 
bezoeker maakt u een 
bijzondere reis terug in 
de tijd en kunt u deze 
dagen vanaf 11.00 
uur volop genieten van 
muziek, zang en toneel.

Dickens in Bronkhorst wordt georganiseerd door het Ondernemersgilde Bronkhorst.
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Boerderijnamen

In Hummelo en Keppel herinneren de volgende boerderijnamen 
aan de veldslagen van Napoleon tegen de Pruissen en de Russen: 
Bautzen (Zelhemseweg 29), Beresina (Korte Broekstraat 6), Brienne 
(Laarstraat 1), Duben (Broekstraat 10), Jena (Rozegaarderweg 7), 
Lutzen (Zelhemseweg 15), Montmirail (Zelhemseweg 21) en Maloi 
Jaroslawitz (Zelhemseweg 5).

Details boek Oorlog en vrede in Hummelo

Oplage 1e druk: 150 exemplaren
Uitvoering: 80 pagina’s, waterloos in full 
colour gedrukt met gifvrije Cradle2Cradle 
bio-inkt op Munken Print White, EU Ecolabel 
FSC papier
Uitgave: Erven W.A. Costa, Dorpsstraat 32B, 
Hummelo
Vormgeving: Sandra Derksen, Hoog-Keppel
Druk: Kempers bv, Aalten 

Prijs: € 20 exclusief eventuele verzendkosten
ISBN/EAN: 97 89 08 26 44 814
Het boek is, zolang de voorraad strekt, te bestellen en af te halen 
of te laten verzenden door de uitgever. Stuur een e-mail naar de 
uitgever om het boek te bestellen: w.a.costa@tzff.nl.

199 jaar later het Eurovisiesongfestival. In mijn boek staat het ant-
woord, dat we uiteindelijk met hulp van deze onderzoeker toch nog 
zelf konden vinden.  
Een andere vraag betrof de politieke kleur van Van Heeckeren in 
1848 in de Eerste Kamer. Hij stemde voor de grondwetwijziging van 
Thorbecke, een zeer belangrijk moment in de Nederlandse geschiede-
nis. Koning Willem II kondigde namelijk op 13 maart 1848 aan dat hij 
akkoord ging met de grondwetsherziening, die zijn koninklijke macht 
beperkte. De koning was (naar eigen zeggen) in één nacht veranderd 
van conservatief naar liberaal. En baron Van Heeckeren van Enghui-
zen stemde in de Eerste Kamer voor het standpunt van zijn vriend de 
koning. Van Heeckeren was één van de grootste grootgrondbezitters 
in die tijd. Je zou eerder denken aan een conservatief profiel met dito 
standpunten in de strijd tegen liberalisme. Maar hij bleef de koning 
trouw.’  

De baron heeft een aantal boerderijen vernoemd naar 
belangrijke militaire gebeurtenissen in de oorlog van Frankrijk 
tegen Rusland, Pruisen en hun bondgenoten in de zesde 
coalitie. In je nawoord schrijf je dat je Baron van Heeckeren 
van Enghuizen qua persoon moeilijk vindt te peilen.

‘Ja dat is zo. Zijn loopbaan hebben we redelijk nauwkeurig kunnen 
achterhalen. Maar hoe dacht hij zelf over zijn oorlogsverleden? Hij 
heeft de meest vreselijke dingen meegemaakt in dienst van Napo-
leon. Als Napoleon in de zomer van 1814 na zijn nederlagen wordt 
verbannen naar Elba, meldt H.J.C.J. van Heeckeren van Enghuizen 
zich vrijwel meteen bij koning Willem I van het van de Fransen be-
vrijde Nederland. De draai van vijand naar vriend of andersom was, 
ik merkte het eerder op, snel gemaakt. In mijn nawoord stel ik mijzelf 
de vragen waar het voor mij schuurt. Maar ik weet natuurlijk dat 
antwoorden op retorische vragen uit zullen blijven. Maar ze stemmen 
tot nadenken over de vele facetten in het leven van de baron en de 
relevantie tot op de dag van vandaag als het om Europa gaat.’ 

Waarom zouden mensen dit boek moeten lezen?

‘Mijn boek valt in het genre van erfgoededucatie. Als je het boek hebt 
gelezen, dan weet je waarom deze oorlogsmonumenten in Hummelo, 
Arnhem en Driebergen staan. Bij een tocht door het buitengebied van 
Hummelo kun je zo maar op zo’n monument stuiten in een vredig 
landschap. Weet je niets van de geschiedenis, dan zie je op je tocht 

een kleine boerderij met een merkwaardige naam. Maar weet je 
de herkomst van zo’n naam dan kan die boerderij fungeren als een 
soort wormgat. Je reist als het ware terug in de tijd. Je reist mee naar 
Rusland en weer terug. Op scholen wordt erfgoededucatie als vak on-
derwezen om de verbintenis met je eigen leefomgeving te vergroten.’ 
Marije lacht: ‘Met dit boek hoop ik een steentje bij te dragen aan de 
verbreding van kennis over een belangrijke episode in de wereldge-
schiedenis waar een inwoner van Hummelo zijn oorlogsverleden in 
het landschap achterliet.’

En nu is er het boek. Is daar nog iets meer over te vertellen?

‘Nou: de scriptie schrijven was een opdracht in het kader van mijn 
studie. Maar om die scriptie na bijna 20 jaar om te zetten in een echt 
boek? Daar zijn hulptroepen binnen en buiten familieverband voor 
ingezet. Voor de vormgeving hebben we Sandra Derksen in Hoog-Kep-
pel bereid gevonden om te ondersteunen en zij was onmisbaar om 
er iets moois van te maken. Dan denk je dat er na tien keer checken 
geen enkele fout meer in de kopij staat… Voor alle zekerheid is Ceciel 
Bremer ingeschakeld voor een allerlaatste check. Die haalt er dan nog 
rustig minstens honderd fouten, foutjes en onvolkomenheden uit. 
Een voorbeeld: schrijf je tsaar of koning wel of niet met een hoofdlet-
ter. Staat het één keer fout gespeld in de tekst dan staat het er wel 
tien keer fout. Oef... Via Sandra is contact gelegd met drukkerij Kem-
pers bv in Aalten. We wisten niet hoe bijzonder deze Achterhoekse 
drukkerij opereert als het gaat om innovatie bij productieprocessen. 
Ze geven aan dat zij de enige handelsdrukkerij in de wereld zijn die 
waterloos drukt met gifvrije full colour bio inkt. Ik heb een rond-
leiding door het bedrijf gehad toen het boek klaar was en heb mijn 
ogen uitgekeken! Het boek is in eigen beheer uitgegeven en dat is ook 
een hele ervaring voor een leek. Haha, vraag maar aan de uitgever!’ 

Onlangs werd het eerste exemplaar van de publicatie door 
samenstelster Marije ten Zijthoff  op Enghuizen aangeboden aan 
A.R.E.L. graaf  van Rechteren Limpurg en zijn zoon Patrick.
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Tekst: Anke Goossens
Foto’s: Gerrit Kempers

De Poortwachters
hebben een warm clubhart

De groep waar ik het over heb, bestaat uit 
ruim 25 personen. Het zijn trouwe suppor-
ters, waarvan de meerderheid van de groep, 
na afloop van de wedstrijd, ook vaak te 
vinden is in de Koffiehoek. Om een beeld te 
krijgen van wie deze Poortwachters zijn en 
wat ze doen, heb ik met enkelen afgespro-
ken: Sandra Colenbrander, Rudy Koenders, 
Iep Banda, Dianne Bremer en Remco Peters.

Het ontstaan van de Poortwachters komt 
voort uit ‘supportersvereniging de Kof-
fiehoek’. De supportersvereniging kreeg 
destijds die naam omdat ze altijd in de 
kantine stonden waar in de rust van de 
wedstrijd koffie werd geschonken. Iep: ‘In 
de oude kantine is er geprobeerd om een 
businessclub te starten. Dit kwam niet van 
de grond. Na twee maanden kochten de 
geïnteresseerden zich bij ons in met een 
kratje bier en zo is de Koffiehoek ontstaan.’ 
De koffiehoek kreeg in de loop der jaren 
steeds meer leden. Aanhang en vrienden 
sloten zich aan en inmiddels is de Koffie-
hoek uitgegroeid tot een diverse vrienden-
groep. Oud-spelers of (oud)-vrijwilligers, 
uit alle hoeken van de vereniging zitten er 
mensen in de Koffiehoek. Dit heeft zeker 
bijgedragen aan het feit dat de Koffiehoek 
een warm hart toedraagt aan de vereniging 
en de aanwezigheid van de leden ook sterk 
is bij activiteiten die in het Hessenhuus 
worden georganiseerd.
Naast het sponsoren van een wedstrijdbal 
per seizoen en grote planten voor de des-
tijds nieuwe kantine, blijkt het warme hart 
ook uit het feit dat de Koffiehoek het ont-
vangst bij thuiswedstrijden op zondagmid-
dag regelt. Dan staat een select gezelschap 

vanuit de Koffiehoek aan de denkbeeldige 
poort en vormen zij de poortwachters.

De Koffiehoek heeft de rol van poortwach-
ters op zich genomen op het moment dat 
de nieuwe kantine in gebruik werd geno-
men. Oude gegadigden stopten en enkele 
supporters van de Koffiehoek stonden op. 
Inmiddels ruim 5 jaar geleden. ‘We zijn 
met een grote groep en het gaat alleen om 
de thuiswedstrijden van het eerste elftal. 
Hierdoor ben je helemaal niet veel aan de 
beurt’, vertelt Sandra. ‘Er is van tevoren een 
schema wie welke wedstrijd oppakt en het 
mooie is, ook al meldt iemand zich tien mi-
nuten van tevoren af of komt er iemand te 
laat, het wordt altijd opgelost’, aldus Rudy.
Als ik vraag wat de rol van een poortwachter 
inhoudt, wordt me verteld dat ze suppor-
ters welkom heten, wedstrijdprogramma’s 
uitdelen, entree heffen en lootjes verkopen. 
Lootjes die voorspellen wat de rust- en eind-
stand van de wedstrijd zou kunnen zijn. Een 
winnend lotnummer levert de prijswinnaar 
10 euro op. De opbrengst van de verkoop 
gaat naar de jeugd van de vereniging.

Voor elke wedstrijd worden er drie poort-
wachters ingepland voor aan de poort. Je 
hebt misschien zelf wel eens ervaren dat 
het er in de praktijk altijd meer zijn. De 
meesten komen ook als ze ‘geen dienst’ 
hebben, om toch de wedstrijd te kijken of 
de sfeer te proeven. Ook blijven velen na 
afloop van de wedstrijd een borrel drinken 
in het Hessenhuus. Ze staan inmiddels niet 
meer op de plaats waar de koffie wordt 
geschonken, maar altijd in de hoek voor 
de spelletjeskast. ‘We zijn met een grote 

groep en dan kun je op die plek gemak-
kelijk terecht’, vertelt Dianne. ‘Vaak komen 
er andere supporters even bij staan, dan 
is dat makkelijk. Het is zo ontstaan, maar 
nu is het echt ons hoekje geworden’, voegt 
Iep toe. ‘De zondagmiddag is voor ons echt 
het moment om elkaar te zien en om onze 
vrienden te ontmoeten. En door samen ook 
ergens verantwoordelijk voor te zijn, zijn we 
een hele hechte vriendengroep geworden’, 
aldus de leden van de Koffiehoek.

Als bezoeker van sportpark ’t Doornslag krijg je voor de wedstrijd van het 
eerste elftal een warm welkom van een groep enthousiaste supporters die de 
Poortwachters worden genoemd. 
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tijds nieuwe kantine, blijkt het warme hart 
ook uit het feit dat de Koffiehoek het ont-
vangst bij thuiswedstrijden op zondagmid-
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het er in de praktijk altijd meer zijn. De 
meesten komen ook als ze ‘geen dienst’ 
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kelijk terecht’, vertelt Dianne. ‘Vaak komen 
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vrienden te ontmoeten. En door samen ook 
ergens verantwoordelijk voor te zijn, zijn we 
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Anouk Mast (49) is parttime huisarts in Doetinchem,
met echtgenoot Jeroen en hun vier kinderen woont ze in Laag-Keppel.

Het windturbinesyndroom noemen sommigen het. 
Vanavond, donderdag 10 oktober, ben ik inspre-
ker tijdens de raadscommissievergadering van 
onze gemeente. Ik ben niet de enige. Wel 22 
insprekers hebben zich aangemeld voor agen-
dapunt 3. Sowieso ben ik niet de enige bezoe-
ker van deze vergadering; buiten wacht een 
lawaaiconcert van toeterende trekkers, mo-
torzagen en bladblazers. Hun uitlaten laten 
een nevel van rook achter, waar doorheen hun 
spandoeken aftekenen tegen het licht van het 
gemeentehuis. ‘Ziekmakend’ staat er geschre-
ven. Het zijn de actievoerders van Op en Um ’t 
Hengelse Zand. Inmiddels heeft onze eigen directe 
omgeving ook een actiecomité. 

Ik hoor voor het eerst van Actiecomité Tegenwind Kep-
pel & Eldrik in de tweede week van september als wij rauw 
op ons dak te horen krijgen dat de gemeente het plan heeft 
om 200 meter hoge windturbines te plaatsen. De locaties: ’t Hengelse 
Zand èn Landgoed Keppel. Dit plan is opgenomen in de ‘Verrijkte Routekaart 
energieneutraal Bronckhorst 2030’. Deze routekaart is agendapunt 3 van de raadsvergadering vanavond. Amper een maand 
na geïnformeerd te zijn, wordt er nu al binnen de raadscommissievergadering van de gemeente over gedebatteerd om op 31 
oktober tot een aanname of afwijzing over te gaan. Op 19 september organiseert het actiecomité een informatieavond in de 
kerk van Hoog-Keppel. Van de ruim 200 aanwezigen waren slechts vier aanwezigen op de hoogte van het plan van de gemeente 
en het landgoed. Het betrekken van de burgers is zichtbaar niet gelukt. Niet klasse. 

Buiten dit gebrek aan transparantie heb ik wel een groen hart. Het streven om energieneutraal te worden is goed. Over het 
grootste deel van de kaart zijn de inwoners het eens. Ook de twee actiecomités, ook de mensen van het lawaaiconcert, ook ik. 
Wat doet de gemeente in mijn ogen niet goed. Waar gaat mijn inspraak deze 10e oktober over. In de wetenschap is de relatie 
tussen ziekten en windmolens niet bewezen, maar ook zeker niet uitgesloten. Er zijn aantoonbare bewijzen voor invoelbare en 
ziekmakende symptomen, zoals oorsuizen, hartkloppingen, misselijkheid, hoofdpijn, paniekklachten, verstoring van de slaap 
en prikkelbaarheid. Symptomen worden waarschijnlijk veroorzaakt door het hoorbare en niet hoorbare geluid, de luchtdruk-
verplaatsing, de slagschaduw en de knipperende lichten. Het kan onverdraaglijk zijn te weten dat er weer een slagschaduw 
komt of een hinderlijk geluid dreigt. Wat is een gezonde afstand tussen windturbines en woningen? De World Health Organiza-
tion heeft haar richtlijnen aangepast. Het RIVM doet momenteel onderzoek naar de gezondheidsrisico’s. De uitkomsten worden 
in 2020 verwacht. Onze wethouder lijkt daar niet op te willen wachten. Ik vraag hem, als huisarts, tijdens de vergadering om 
tijd. Tijd om de inzichten van goede wetenschappelijke onderzoeken af te wachten en tijd om vanuit gezondheidsperspectief 
een wijs besluit te nemen.

Het windturbinesyndroom, ik hoop deze diagnose nooit te hoeven stellen!

Ziekmakend
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Tekst: Marian Oosterink
Foto’s: Henk den Brok, Wim van Hof, Gerrit Kempers, Marian Oosterink

Henk en Willie Hulshof bakken heerlijke wafels die gretig aftrek 
vinden. Verder neemt iedereen zijn eigen drank mee. Armand met 
een knipoog: ‘We beginnen tegenwoordig om 14.30 uur in plaats 
van 12.00 uur, dat is beter vol te houden. Dan heb je nog wat aan 
de avond, anders is iedereen ’s avonds uitgepiekt. We worden er ook 
niet jonger op! En ’s avonds gaan we vrolijk verder met knallen als 
we met de familie vuurwerk  afsteken’, zegt hij.

Vriendengroep Binnenweg 5, Drempt

Ze kennen elkaar al vanaf de Gildeschool, van de middelbare school 
en het voetbal: Rick van Cappellen, Sander Kooij, Mick Booltink, 
Jordy Loobeek en Emiel van de Berg. Gijs Berendsen en Robin 
Makarawung kunnen er dit jaar helaas niet bij zijn, met hen is de 
vriendengroep van deze 26/27-jarigen compleet. Ze doen dit nu al 
ongeveer 15 jaar samen: met familie, vrienden en bekenden de olie-
drums lekker hard laten knallen tot de grond ervan trilt. Iedereen 
is welkom, het bord vooraan bij de weg geeft een indicatie van de 
vrijwillige gift: ‘€ 10 voor mietjes, € 20 voor de gezellige drinkers en 
€ 30 voor diehards’. Jordy vertelt: ‘We beginnen om 10 uur met het 
opbouwen van de tent. Onze eigen tent is een legertent van 12x6 
meter, maar die moet je met zes man opzetten, dat lukte dit keer niet.
Deze hebben we geleend. De banken, tafels en muziekinstallatie 
en de tap huren we bij Alfun. De oliedrums moeten we van tevoren 
droogstoken. Verder maken we een paar vuren, waar iedereen zich 
aan kan warmen.’ Ze hebben gaten in de drums gesneden, zodat 
de luchtdruk eruit kan. Met de grote brandende lont verwarmen ze 
de carbid door het zundgaatje. De uitdaging van het carbidschieten 
ligt hem in de moeilijkheid van het timen. Door te variëren met de 
hoeveelheid carbid, water en de tijdsduur tot de ontsteking is het de 
kunst een optimale knal te veroorzaken. 
‘We gebruiken geen ballen, die zouden helemaal kapot geblazen 
worden door de kracht. Wij doen het kleinschalig op deze manier. 
En we zitten erover te denken om het dit jaar voor het laatst te 
doen, maar dat hebben we al vaker gezegd,’ lacht Rick van Cappel-
len. ‘Vanaf 13.30 uur komt de loop erin en we gaan door totdat de 
tonnen hoog de lucht in vliegen, dan wordt het tijd om te stoppen. 
We vinden het gezellig om samen een biertje of iets anders te drin-
ken en iedereen van het schieten te laten genieten. We stoppen op 
tijd en gaan met z’n allen Chinees eten. Dan hebben we ook nog wat 
aan de Oudejaarsavond!’

Buurt Eldrikseweg, Eldrik

 Een aantal inwoners van de Eldrikseweg begint het vieren van Oude-
jaarsdag met het samen eten van een stamppotbuffet. De dames 
Mirjam van Binsbergen, Moniek Eugelink, Wilma Eugelink, Isabel 
Heegen, Ada Roozen, Ellen Severt, Riny Siebes en Agnes Verheij 
zorgen voor boerenkool, hutspot, zuurkool en rookworst, worst en 
draadjesvlees. En tot besluit natuurlijk lekkere toetjes. De recrea-
tieruimte van camping Siebieverden van de familie Frederiks is de 
ideale locatie om samen te komen. Daar is alles bij de hand: een 
gezellige warme ruimte en alles wat je verder nodig hebt om samen 
te eten. Wie niet kookt, neemt drank mee is de afspraak. Tussen de 
bedrijven door wordt er geknald met carbid met een omgebouwde 
gasbus. Het accent ligt hier meer op het gezamenlijk eten dan op het 
voortdurend produceren van zo luid mogelijke knallen.
Een paar buurmannen zijn ooit met het knallen op Oudejaarsdag 
begonnen. ‘Bij Eugelink deden we dit in een grote hoge metalen 
graanopzetbak, dat knalde en echode lekker’, glundert Theo Son-
neveld.
Silvia Frederiks: ‘Vanaf ongeveer 2010 zijn we samen gaan eten en 
dat bevalt iedereen uitstekend. Gezelligheid en bijkletsen. We eten 
tussen de middag omdat degenen die ‘s avonds nog melken dan 
lekker gegeten hebben voordat ze weer aan het werk gaan. De ene 
buur blijft langer hangen dan de ander, alles is prima. Vaak met 
Oudejaarsavond zien we elkaar weer thuis of steken gezamenlijk 
vuurwerk af en pakken een borrel om te toosten op het nieuwe jaar. 
Het buurtschapsgevoel is sterk, er is een grote onderlinge verbon-
denheid. Het gevoel van saamhorigheid geldt trouwens voor heel 
Eldrik en het hele jaar door.’ 

Op de laatste dag van het jaar 
wordt op diverse landelijke 
plekken met carbid het oude 
jaar weggeschoten. Met het 
onafscheidelijke bier, koffie, 
oliebollen, wafels, erwtensoep, 
met goed gevulde stamppotten 
en ‘broodjes carbid’ maakt 
iedereen er een gezellige dag van. 
En er is veel saamhorigheid en 
enthousiasme. Een rondje langs 
zeven plekken.

Carbidschieten in Drempt, 
Hummelo en Eldrik

Vriendengroep Zomerweg 64, Drempt

Deze groep veertigers kent elkaar al sinds 1990 en komt vanaf 1996 elk jaar bij elkaar om 
carbid te schieten. Uit de Lamstraat in Toldijk zijn daar de broers Mark en Han Huirne en 
Johan Schieven. Uit Drempt komen Eddy Geurts, Armand Hulshof en Lambèr Nendels. Uit 
Steenderen André Veenhuis, Evert-Jan Beeftink, Alex Wichgers en uit Bronkhorst Jan Willem 
Huetink.
De groep heeft zich inmiddels flink uitgebreid met partners, kinderen, familie, buren en 
bekenden.
Lambèr: ‘Vanaf 2017 komen we op deze locatie bij elkaar. Daarvoor troffen we elkaar 
jarenlang bij wijlen Jan Hissink in de wei, aan de overkant van de weg. Nu doen we het op 
deze manier.’ De heren hebben een nieuwe installatie gemaakt van oude gasflessen met 
elektrische ontsteking. Ze hebben er bepaald geen half werk van gemaakt. Het dragen van 
oordoppen vinden de mannen niet nodig, gehoorbeschadiging treed treedt alleen op bij 
langdurige blootstelling aan geluid, volgens hen. Dus géén oordoppen, behalve voor de 
kleintjes natuurlijk. 

Zomerweg Drempt

Binnenweg 5, Drempt

Eldrikseweg, Eldrik
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niet jonger op! En ’s avonds gaan we vrolijk verder met knallen als 
we met de familie vuurwerk  afsteken’, zegt hij.
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meter, maar die moet je met zes man opzetten, dat lukte dit keer niet.
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en de tap huren we bij Alfun. De oliedrums moeten we van tevoren 
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ligt hem in de moeilijkheid van het timen. Door te variëren met de 
hoeveelheid carbid, water en de tijdsduur tot de ontsteking is het de 
kunst een optimale knal te veroorzaken. 
‘We gebruiken geen ballen, die zouden helemaal kapot geblazen 
worden door de kracht. Wij doen het kleinschalig op deze manier. 
En we zitten erover te denken om het dit jaar voor het laatst te 
doen, maar dat hebben we al vaker gezegd,’ lacht Rick van Cappel-
len. ‘Vanaf 13.30 uur komt de loop erin en we gaan door totdat de 
tonnen hoog de lucht in vliegen, dan wordt het tijd om te stoppen. 
We vinden het gezellig om samen een biertje of iets anders te drin-
ken en iedereen van het schieten te laten genieten. We stoppen op 
tijd en gaan met z’n allen Chinees eten. Dan hebben we ook nog wat 
aan de Oudejaarsavond!’

Buurt Eldrikseweg, Eldrik

 Een aantal inwoners van de Eldrikseweg begint het vieren van Oude-
jaarsdag met het samen eten van een stamppotbuffet. De dames 
Mirjam van Binsbergen, Moniek Eugelink, Wilma Eugelink, Isabel 
Heegen, Ada Roozen, Ellen Severt, Riny Siebes en Agnes Verheij 
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dat bevalt iedereen uitstekend. Gezelligheid en bijkletsen. We eten 
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lekker gegeten hebben voordat ze weer aan het werk gaan. De ene 
buur blijft langer hangen dan de ander, alles is prima. Vaak met 
Oudejaarsavond zien we elkaar weer thuis of steken gezamenlijk 
vuurwerk af en pakken een borrel om te toosten op het nieuwe jaar. 
Het buurtschapsgevoel is sterk, er is een grote onderlinge verbon-
denheid. Het gevoel van saamhorigheid geldt trouwens voor heel 
Eldrik en het hele jaar door.’ 

Op de laatste dag van het jaar 
wordt op diverse landelijke 
plekken met carbid het oude 
jaar weggeschoten. Met het 
onafscheidelijke bier, koffie, 
oliebollen, wafels, erwtensoep, 
met goed gevulde stamppotten 
en ‘broodjes carbid’ maakt 
iedereen er een gezellige dag van. 
En er is veel saamhorigheid en 
enthousiasme. Een rondje langs 
zeven plekken.

Carbidschieten in Drempt, 
Hummelo en Eldrik

Vriendengroep Zomerweg 64, Drempt

Deze groep veertigers kent elkaar al sinds 1990 en komt vanaf 1996 elk jaar bij elkaar om 
carbid te schieten. Uit de Lamstraat in Toldijk zijn daar de broers Mark en Han Huirne en 
Johan Schieven. Uit Drempt komen Eddy Geurts, Armand Hulshof en Lambèr Nendels. Uit 
Steenderen André Veenhuis, Evert-Jan Beeftink, Alex Wichgers en uit Bronkhorst Jan Willem 
Huetink.
De groep heeft zich inmiddels flink uitgebreid met partners, kinderen, familie, buren en 
bekenden.
Lambèr: ‘Vanaf 2017 komen we op deze locatie bij elkaar. Daarvoor troffen we elkaar 
jarenlang bij wijlen Jan Hissink in de wei, aan de overkant van de weg. Nu doen we het op 
deze manier.’ De heren hebben een nieuwe installatie gemaakt van oude gasflessen met 
elektrische ontsteking. Ze hebben er bepaald geen half werk van gemaakt. Het dragen van 
oordoppen vinden de mannen niet nodig, gehoorbeschadiging treed treedt alleen op bij 
langdurige blootstelling aan geluid, volgens hen. Dus géén oordoppen, behalve voor de 
kleintjes natuurlijk. 

Zomerweg Drempt

Binnenweg 5, Drempt

Eldrikseweg, Eldrik
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Familie Tieleman en aanhang, 
Lendestraat, Eldrik

‘Carbidschieten doen we al sinds ons 10e 
jaar, onze vader heeft het ons met de pap-
lepel ingegoten.’ De broers Marijn (34) en 
Vincent (25) Tieleman zijn aan het woord. 
‘En deze plek leent er zich uitstekend voor, 
de ruimte die we hier hebben, geweldig! 
We genieten ervan om hier te wonen. De 
meeste van onze vrienden en collega’s die 
hier nu zijn, wonen in de stad, maar ze zou-
den allemaal graag op het platteland willen 
wonen. Maar dat gaat helaas niet.’ 
Ze schieten vanaf een uur of 10 in de 
ochtend tot het schemerig wordt met drie 
bussen. De kale takken van de populieren 
houden de hoge ballen tegen en dat scheelt 
een hoop zoekwerk.

Families Hendriks en Grob, Eldrikseweg, 
Eldrik

Een klein eindje verderop staan Bert 
Hendriks en Peter Grob met nog een paar 
mensen op een plek tussen hun beider 
huizen in. Het is al 16.00 uur en de meesten 
zijn al weer weg. Bert: ‘Toen we nog in 
Westervoort woonden, had ik nooit eerder 
van carbidschieten gehoord.’ Inmiddels 
vertoeven hij en zijn vrouw Henriëtta al 12 
jaar in Eldrik en ze hebben zich snel aange-
past aan de plaatselijke gewoonte van het 
carbidschieten. Hun kinderen met vrienden 
en aanhang, familie en bijna-familie, in 
totaal zo’n 25 mensen komen voor de gezel-
ligheid en voor het samenzijn bij elkaar. 
De paarden moeten even een stapje terug 
doen, die staan de hele dag op stal. Straks, 
als iedereen weg is, mogen ze nog even naar 
buiten. Henriëtta zorgt voor de oliebollen en 

de erwtensoep, de gasten nemen drank en frisdrank mee. Bijna al-
lemaal mensen uit de stad die het heerlijk vinden om in het weidse 
landschap van Eldrik de ruimte en de rust te ervaren. Rust, ja zelfs 
nu met het carbidschieten. ‘En ze komen steeds allemaal terug!’ En 
daar zijn Henriëtta en Bert maar wat blij mee! En Peter beaamt het 
van harte.

Familie Teerink, Broekstraat, Hummelo

‘De hele familie Teerink en aanhang is van de partij, al jarenlang, 
ik denk al wel 25 jaar. Het begint altijd met het versturen van een 
app-je en daarna begint het te rollen’, zegt Jeroen Teerink (38). Hij 
en zijn zwager Arjen Legters uit Varsseveld en broer Rob Teerink uit 
Halle-Heide zorgen er elk jaar weer voor dat iedereen op Oudejaars-
dag weer bij elkaar komt om de hele dag fijn te knallen. Ze doen dat 
bij het huis van hun (schoon)ouders Jan en Gerrie Teerink-Van Til 
aan de Broekstraat. Jeroen woont al weer acht jaar in Hummelo in 
het dorp, maar dat is niet zo’n geschikte locatie.
In de schuur op het erf kan de groep van zo’n 10 tot 15 mensen 
beschutting zoeken, indien nodig. Maar het liefst zijn ze de hele dag 
buiten in de open lucht. Ze schieten al jaren met carbid en melkbus-
sen. Als tieners zijn ze ooit begonnen met carbid in verfbussen en 
fakkels voor het aansteken.
Gerrie zorgt voor de catering met koffie, thee, glühwein en bier en 
ze bakt ook wafels die dag. ’Verder hebben we naast het warmhoud-
vuur een barbecuehoutvuur met rooster waar wat simpele dingen 
opgaan, zoals frikandellen en hamburgers. Dan blijven ze lekker 
lang plakken, want knallen met publiek is natuurlijk veel leuker’, 
zegt Jeroen.

Greffelinkallee, Hummelo

Hier onderscheidt het carbidschieten zich van andere plekken in de 
verre omtrek. Er is een extra dimensie aan toegevoegd met verschil-
lende wedstrijdelementen, zoals vangballen, afstandsschoten, de 
Le Mansstart en het vogelschieten. En iedereen is er welkom. Het is 
een gezellige en ook échte competitie, want er wordt heel fanatiek 
gestreden om de bovenste drie plaatsen waarmee een podiumplek 
wordt behaald en de Karper bokaal in ontvangst kan worden geno-
men.
Het begint met het opgeven van het team bij het organiserende co-

mité, dat bestaat uit Jan Bolt, Zwier Brekveld, Henk Greven, Herman 
Harenberg, Kim van de Kuijl-Mertens, Andrea Meijer, Jan Oosterink 
en Johann IJsselstein. Op de dag zelf verzorgt Stella Elferink de pun-
tentelling. Dat doet ze in een Excel-bestand dat steeds zichtbaar is 
op een groot beeldscherm, heel transparant en controleerbaar. Zoals 
het hoort.
Henk was één van de drie initiatiefnemers die de wedstrijdonderde-
len vorm gaven in het jaar 2000. Hij, Jan Rietman en wijlen Caspar 
de van der Schueren (van De Gouden Karper) hadden de hoofden 
heel enthousiast bij elkaar gestoken, nadat ze samen hadden erva-
ren dat carbidschieten met een melkbus heel andere koek is dan 
knalvuurwerk afschieten. 
De acht Hummeloërs zijn een goed geolied team, dat het één, het 
carbidschieten in wedstrijdverband en het ander, lekker eten en 
drinken in goede banen leidt. ‘Ook vraagt het communiceren met de 
teams enige energie van ons als comité. Voordat het team in het veld 
staat, is hen reeds het nodige aan regelgeving, veiligheidseisen en 
wedstrijdelementen uitgelegd. Naar onze bescheiden mening is dat 
aardig op orde, want op de wedstrijddag zelf komen er weinig tot 
geen vragen over de gang van zaken uit het wedstrijdveld’, zegt Henk 
Greven, die de hele dag door het publiek en de teams informeert en 
bijpraat door de microfoon. 
Henk gaat verder: ‘Dagen van te voren heeft het uitzetten van het 
wedstrijdveld al de nodige aandacht en worden wedstrijdvakken en Lendestraat, Eldrik

Eldrikseweg, Eldrik

Binnenweg, Drempt

Gerrie Teerink met verse wafels

Broekstraat, Hummelo
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Familie Tieleman en aanhang, 
Lendestraat, Eldrik

‘Carbidschieten doen we al sinds ons 10e 
jaar, onze vader heeft het ons met de pap-
lepel ingegoten.’ De broers Marijn (34) en 
Vincent (25) Tieleman zijn aan het woord. 
‘En deze plek leent er zich uitstekend voor, 
de ruimte die we hier hebben, geweldig! 
We genieten ervan om hier te wonen. De 
meeste van onze vrienden en collega’s die 
hier nu zijn, wonen in de stad, maar ze zou-
den allemaal graag op het platteland willen 
wonen. Maar dat gaat helaas niet.’ 
Ze schieten vanaf een uur of 10 in de 
ochtend tot het schemerig wordt met drie 
bussen. De kale takken van de populieren 
houden de hoge ballen tegen en dat scheelt 
een hoop zoekwerk.

Families Hendriks en Grob, Eldrikseweg, 
Eldrik

Een klein eindje verderop staan Bert 
Hendriks en Peter Grob met nog een paar 
mensen op een plek tussen hun beider 
huizen in. Het is al 16.00 uur en de meesten 
zijn al weer weg. Bert: ‘Toen we nog in 
Westervoort woonden, had ik nooit eerder 
van carbidschieten gehoord.’ Inmiddels 
vertoeven hij en zijn vrouw Henriëtta al 12 
jaar in Eldrik en ze hebben zich snel aange-
past aan de plaatselijke gewoonte van het 
carbidschieten. Hun kinderen met vrienden 
en aanhang, familie en bijna-familie, in 
totaal zo’n 25 mensen komen voor de gezel-
ligheid en voor het samenzijn bij elkaar. 
De paarden moeten even een stapje terug 
doen, die staan de hele dag op stal. Straks, 
als iedereen weg is, mogen ze nog even naar 
buiten. Henriëtta zorgt voor de oliebollen en 

de erwtensoep, de gasten nemen drank en frisdrank mee. Bijna al-
lemaal mensen uit de stad die het heerlijk vinden om in het weidse 
landschap van Eldrik de ruimte en de rust te ervaren. Rust, ja zelfs 
nu met het carbidschieten. ‘En ze komen steeds allemaal terug!’ En 
daar zijn Henriëtta en Bert maar wat blij mee! En Peter beaamt het 
van harte.

Familie Teerink, Broekstraat, Hummelo

‘De hele familie Teerink en aanhang is van de partij, al jarenlang, 
ik denk al wel 25 jaar. Het begint altijd met het versturen van een 
app-je en daarna begint het te rollen’, zegt Jeroen Teerink (38). Hij 
en zijn zwager Arjen Legters uit Varsseveld en broer Rob Teerink uit 
Halle-Heide zorgen er elk jaar weer voor dat iedereen op Oudejaars-
dag weer bij elkaar komt om de hele dag fijn te knallen. Ze doen dat 
bij het huis van hun (schoon)ouders Jan en Gerrie Teerink-Van Til 
aan de Broekstraat. Jeroen woont al weer acht jaar in Hummelo in 
het dorp, maar dat is niet zo’n geschikte locatie.
In de schuur op het erf kan de groep van zo’n 10 tot 15 mensen 
beschutting zoeken, indien nodig. Maar het liefst zijn ze de hele dag 
buiten in de open lucht. Ze schieten al jaren met carbid en melkbus-
sen. Als tieners zijn ze ooit begonnen met carbid in verfbussen en 
fakkels voor het aansteken.
Gerrie zorgt voor de catering met koffie, thee, glühwein en bier en 
ze bakt ook wafels die dag. ’Verder hebben we naast het warmhoud-
vuur een barbecuehoutvuur met rooster waar wat simpele dingen 
opgaan, zoals frikandellen en hamburgers. Dan blijven ze lekker 
lang plakken, want knallen met publiek is natuurlijk veel leuker’, 
zegt Jeroen.

Greffelinkallee, Hummelo

Hier onderscheidt het carbidschieten zich van andere plekken in de 
verre omtrek. Er is een extra dimensie aan toegevoegd met verschil-
lende wedstrijdelementen, zoals vangballen, afstandsschoten, de 
Le Mansstart en het vogelschieten. En iedereen is er welkom. Het is 
een gezellige en ook échte competitie, want er wordt heel fanatiek 
gestreden om de bovenste drie plaatsen waarmee een podiumplek 
wordt behaald en de Karper bokaal in ontvangst kan worden geno-
men.
Het begint met het opgeven van het team bij het organiserende co-

mité, dat bestaat uit Jan Bolt, Zwier Brekveld, Henk Greven, Herman 
Harenberg, Kim van de Kuijl-Mertens, Andrea Meijer, Jan Oosterink 
en Johann IJsselstein. Op de dag zelf verzorgt Stella Elferink de pun-
tentelling. Dat doet ze in een Excel-bestand dat steeds zichtbaar is 
op een groot beeldscherm, heel transparant en controleerbaar. Zoals 
het hoort.
Henk was één van de drie initiatiefnemers die de wedstrijdonderde-
len vorm gaven in het jaar 2000. Hij, Jan Rietman en wijlen Caspar 
de van der Schueren (van De Gouden Karper) hadden de hoofden 
heel enthousiast bij elkaar gestoken, nadat ze samen hadden erva-
ren dat carbidschieten met een melkbus heel andere koek is dan 
knalvuurwerk afschieten. 
De acht Hummeloërs zijn een goed geolied team, dat het één, het 
carbidschieten in wedstrijdverband en het ander, lekker eten en 
drinken in goede banen leidt. ‘Ook vraagt het communiceren met de 
teams enige energie van ons als comité. Voordat het team in het veld 
staat, is hen reeds het nodige aan regelgeving, veiligheidseisen en 
wedstrijdelementen uitgelegd. Naar onze bescheiden mening is dat 
aardig op orde, want op de wedstrijddag zelf komen er weinig tot 
geen vragen over de gang van zaken uit het wedstrijdveld’, zegt Henk 
Greven, die de hele dag door het publiek en de teams informeert en 
bijpraat door de microfoon. 
Henk gaat verder: ‘Dagen van te voren heeft het uitzetten van het 
wedstrijdveld al de nodige aandacht en worden wedstrijdvakken en Lendestraat, Eldrik

Eldrikseweg, Eldrik

Binnenweg, Drempt

Gerrie Teerink met verse wafels

Broekstraat, Hummelo
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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.

zorgeloos wonen

0314 - 33 29 55
www.beekmanhartman.nl

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
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-lijnen bijna op de centimeter nauwkeurig 
uitgelijnd en uitgezet in de wei. Een heuse 
plattegrond dient als bouwtekening waar 
we ons ieder jaar aan conformeren. Wij als 
organisatie gooien er de uitdaging in door 
ieder jaar de puntentelling om te gooien of 
wedstrijdonderdelen toe te voegen of weg 
te laten. Zo ervaren de teams vaak gedu-
rende de dag wat hun sterke punten zijn en 
hoe hun installatie het beste werkt. Daar 
passen de deelnemers hun tactiek op aan 
en bespreken ze onderling hoe ze het meest 
succesvol aan de punten kunnen komen. 
De optimale hoeveelheid carbid en water is 
per melkbus verschillend en vraagt bij ieder 
wedstijdonderdeel z’n eigen tactiek. Mooi 
om te zien is hoe een team ‘s morgens ruim 
punten weet te halen op de onderdelen 
en vervolgens gaandeweg de dag weg kan 
zakken in de stand, omdat andere teams 
hun techniek gaandeweg de dag steeds 
beter op orde krijgen. En zo af en toe werkt 
een portie - afgedwongen - geluk ook mee. 
De eerste dames deden eigenlijk vanaf het 
begin al mee, zij het meer in samenwerking 
met een mannelijke partner. Damesteams 
zijn er niet elk jaar, maar al wel sinds 2011. 
We merken een tendens: ook dames willen 
zich de laatste jaren steeds meer als team 
doen gelden in de puntentelling. En dat lukt 
ze aardig!’
Henk gaat verder: ‘De wedstijdelementen 
zijn ons visitekaartje en die onderdelen 
vormen voor ons als comité de drive om er 
op Oudejaarsdag voor velen weer een mooie 
dag van te maken. We koesteren de opgave 
van de vele deelnemende teams, zij zijn de-
genen die de dag vorm geven en ervoor zor-
gen dat het toernooi plaats kan vinden. Dat 
ze ervan genieten blijkt wel uit de positieve 
reacties die we elke editie weer ontvangen. 
En zo is de cirkel rond. Mooie dingen doen, 

dat doen wi-j met mekaar!’
Aan het eind van de middag krijgen de 
prijswinnaars uit handen van Elisabeth 
Remmelink de Karper-bokalen uitgereikt. 
Zij heeft de sponsoring voortgezet, die door 
haar vader was begonnen. Tot besluit klinkt 
uit Hans Wissinks muziekinstallatie het Wil-
helmus ter ere van de prijswinnaars en de 
mooi verlopen dag. Iedereen, maar dan ook 

Greffelinkallee, Hummelo

Oergevoel

De oorsprong van het carbidschieten komt waarschijnlijk uit de tijd van de Germanen 
met hun joelfeest, het Germaanse winterzonnewendefeest rondom de kortste dag van 
het jaar. Ruim 2000 jaar geleden werden vuren gemaakt en hebben ze ongetwijfeld hun 
eigen manier gehad om kabaal te maken. En drank was er toen ook al bij, dat spreekt 
vanzelf. Het carbidschieten is in 2014 als vijftigste traditie geplaatst op de Nationale 
Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland.
Nog steeds spreekt het carbidschieten op Oudejaarsdag velen aan en de gezelligheid 
erom heen doet heel veel mensen samenkomen rondom warme vuren en knallende 
melkbussen, mét de bijbehorende drank en het lekker eten. Al meer dan 2000 jaar. En 
de belangstelling lijkt alleen maar groter te worden. 

iedereen zingt uit volle borst mee!
De horeca-afdeling zorgt er via de lokale 
ondernemers voor dat het hapje en drankje 
voor het goede evenwicht van de dag zorgt. 
Met wellicht volgend jaar iets extra’s om het 
20-jarig jubileum luister bij te zetten en om 
de vele aanwezigen te vermaken tijdens het 
carbidschieten in de Greffelinkallee.

In Hummelo wordt op Oudejaarsdag een echte competitie georganiseerd waar in teams fanatiek wordt gestreden om de Karper-bokaal.
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Nieuwstraat 3 - 6981 AH Doesburg
Tel. 0313 - 472365

www.autodoesburg.nl

Leigraafseweg 17 6983 BR Doesburg 
Tel. 0313 474411

www.autodoesburg.nl

Voor kwaliteit
groot of klein

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

tel: 0615428204
O r a n j e s i n g e l   4   t e   D o e s b u r g

w w w . h e n d r i k s d o e s b u r g . n l

Verzekeringen
Hypotheken

kapsalon

eintjes

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

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

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

Voor perfect verzorgd haar!
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Tekst:  Berna ter Horst
Foto’s/afbeeldingen:  Rinus G.M. Rabeling, Dorpsraad Keppel en Eldrik

Meer woningen voor nieuwe en oude inwo-
ners en ondertussen met alle omliggende 
dorpen profiteren van de duurzame energie 
die via deze woningen gewonnen wordt. 
Plan Hessendaal is meer dan alleen extra 
woningen: als het aan de stichting Hessen-
daal ligt kunnen straks de Hessenhal en het 
Hessenbad hun benodigde energie verkrij-
gen via een warmtekrachtcentrale vlakbij. 
‘Het is een dorpsuitdaging’, zegt Arets.

Duurzaamheid

Het plan is om maximaal 32 nieuwbouw-
woningen en appartementen te plaatsen op 
de voormalige voetbalvelden van H&K en in 

het oude schoolgebouw, beiden in de kern 
van Hoog-Keppel. Levensloopbestendige 
appartementen voor senioren die graag 
kleiner willen wonen. En gezinswoningen 
op een ruim perceel om in de Achter-
hoekse behoefte van ‘ruimte om je heen’ te 
voorzien. Doel is om de in- en doorstroom 
te bevorderen. En om de gemeenschapszin 
in Keppel en Eldrik te blijven stimuleren. 
Tussen de provinciale weg en de dorpskern 
komt een geluidswal. 
De woningen worden duurzaam gebouwd. 
Op de internetsite hessendaal.nl staat 
uitgebreide informatie over deze innova-
tieve all electric energieleverende wonin-

gen in wijkverband. Arets: ‘Op alle daken 
komen zonnepanelen. Het idee is dat er 
een energieplein met warmtepomp komt 
vlakbij de Hessenhal en het zwembad. Hier 
wordt niet-gebruikte energie opgeslagen om 
op een later moment gebruikt te kunnen 
worden: wijkgerichte energievoorziening. 
De sporthal en het zwembad kunnen hier 
gebruik van maken, maar we proberen ook 
verder te kijken dan dat: social sharing in de 
deeleconomie. Meer samen in kleine kring. 
Denk dan bijvoorbeeld aan grasmaaiers 
of elektrische auto’s die daar opgeladen 
kunnen worden. Ook goed toepasbaar voor 
deelauto’s die door verschillende mensen 
gebruikt worden. Of was- en droogmachines 
die hier centraal gebruikt kunnen worden 
door meerdere huishoudens. Naast de 
nieuwbouwwoningen kunnen misschien 
wel nog 50 andere omliggende huishoudens 
gebruik maken van de verzamelde energie. 
Het gaat om het samen ontwikkelen, samen 
dóen.’

Duurzaam wonen in Hoog-Keppel
‘Wat zullen we doen met die voetbalvelden?’
Wie vernieuwend wil wonen, kan binnenkort misschien terecht in Hoog-
Keppel. De dorpsraad maakt zich samen met de huidige inwoners hard voor 
de ontwikkeling van het plan Hessendaal. Naast nieuwe woningen en appar-
tementen zijn er plannen om dit op een dusdanig duurzame manier te doen 
dat de hele gemeenschap er baat bij heeft. ‘Zoveel mogelijk samen de ruimte 
benutten, daar gaat het om’, zegt Johannes Arets, voorzitter van de dorpsraad 
Keppel en Eldrik.

Plan Hessendaal biedt plaats aan maximaal 32 nieuwbouwwoningen en appartementen.
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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 

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.

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 
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Er is veel lokale animo voor de woningen: 
55 potentiële in- en doorstromers hebben 
hun interesse getoond via de site. Het gaat 
om een tiental instromers (stellen en jonge 
gezinnen onder 36 jaar) en 45 doorstromers 
(55-plussers die vooral kleiner willen gaan 
wonen). Twaalf hiervan komen uit Hoog- en 
Laag-Keppel en het overige gedeelte komt 
voornamelijk uit de gemeente Bronckhorst. 
‘Hessendaal richt zich op huidige en nieuwe 
betrokken en proactieve inwoners die staan 
voor een actief dorpsleven en bijdragen aan 
de sociale cohesie’, zegt Arets.

Draagvlak

Uit een enquête die Stichting Hessendaal 
in juli heeft gehouden onder de huidige 
inwoners blijkt dat 89% positief tegenover 
de plannen staat. Naast het op gang hou-
den van de doorstroom in het dorp spreken 
de plannen ten aanzien van de faciliteiten 
ook aan. Niet alleen de sporthal en het 
zwembad worden hiermee behouden, maar 
ook de infrastructuur eromheen wordt ver-
beterd. Voldoende parkeergelegenheid en 
een goede aan- en wegrijroute bijvoorbeeld. 
Daarnaast is er behoefte aan een multi-
functioneel dorpsgebouw: een plek waar 
vergaderd kan worden, kan ook een plek 
zijn waar sporters na hun activiteiten iets 
kunnen nuttigen. Deze kantineruimte zou 
bovendien voor de Hessenhal, het Hessen-
bad en de tennisvereniging gecombineerd 
kunnen worden.
In plan Hessendaal worden de tennisvelden 
verplaatst richting sporthal en ontstaat een 
overzichtelijk recreatief terrein aan de rand 
van het Hessenbos. Ook een herbestemming 
van het oude schoolgebouw heeft draagvlak 

in het dorp. ‘Iedereen kan profiteren van 
deze constructie. Keppel en Eldrik zelf, maar 
ook de omliggende dorpen zijn gebaat bij 
de voorzieningen die dit plan waarborgt. 
Het versterkt de cohesie’, aldus Arets. Het 
vinden van een aannemer is volgens hem 
geen probleem: ‘We hebben contact met 
geïnteresseerde aannemers die graag dit als 
een soort pilot-project willen uitvoeren. Ook 
voor installateurs is het interessant om te 
kijken wat de mogelijkheden allemaal zijn. 
Kijken wat zou kunnen, experimenteren als 
wijk.’

Ontstaan idee

Plannen om met de voormalige voetbal-
velden ‘iets’ te gaan doen, zijn er al sinds 
duidelijk werd dat de accommodatie van de 
fusievereniging HC ’03 niet in Hoog-Keppel 
maar in Drempt zou zijn. ‘Duurzaam-
heid in algemene zin en zonne-energie in 
het bijzonder nemen al geruime tijd een 
prominente plek in op de maatschappelijke 
agenda. In eerste instantie was er sprake 
van een soort zonnepark: een tuinarchitect 
heeft een mooi plan gemaakt voor een 
prachtig aangelegd park, mooi groen met 
zonnepanelen erin voor duurzame energie. 
Dit alles bleek te duur en zo ontstond het 
idee om die panelen op daken, van huizen 
te zetten: dan combineer je het verkrijgen 
van duurzame energie met nieuwe wonin-
gen en dus meer inwoners en nieuwe moge-
lijkheden voor de huidige inwoners. Tijdens 
de crisis van een jaar of tien geleden lag 
alles een beetje stil natuurlijk en bovendien 
was er sprake van een ‘krimpbeleid’: de 
gemeente Bronckhorst wilde geen nieuwe 
woningen’, vertelt Arets. 

Nieuw gemeentebeleid

In juli van dit jaar is een nieuwe woonvisie 
aangenomen door de gemeenteraad. Hierin 
staat onder andere duurzaamheid als speer-
punt, net als doorstroommogelijkheden 
voor senioren (naar bijvoorbeeld kleinere 
woningen/appartementen) en geschikte wo-
ningen voor jonge gezinnen. Initiatieven op 
dit gebied konden na de zomervakantie in-
gediend worden bij de gemeente. Deze gaat 
vervolgens kijken hoe dit plan in de nieuwe 
woonvisie past en of een concreet plan kans 
van slagen heeft. Stichting Hessendaal heeft 
haar plan ook ingediend en hoopt hierover 
voor het eind van dit jaar duidelijkheid te 
krijgen van de gemeente. Arets: ‘In ons plan 
staat dat we de grond van de gemeente 
krijgen en dat wij de infrastructuur van 
het terrein doen. Samen met de gemeente, 
nieuwe bewoners en bestaande bewoners 
gaan we het project uitvoeren. De wonin-
gen en appartementen willen we gericht 
bouwen: grondgebonden groen, woningen 
die passen bij Keppel.’ Als de gemeente 
akkoord gaat met de plannen kunnen de 
eerste bewoners snel verhuizen, zegt Arets: 
‘In principe kunnen we de woningen met 16 
maanden opleveren. We hopen nog voor dit 
artikel in De Hessencombinatie verschijnt 
toestemming te krijgen van de gemeente 
om plan Hessendaal concreet te maken. 
Misschien staan er al wel paaltjes in de 
grond tegen de tijd dat mensen dit verhaal 
zitten te lezen. Dat zou mooi zijn. Hoe dan 
ook, Keppel en Eldrik kennen een grote 
gemeenschapszin en dit willen we graag zo 
houden. Dit project kan daar een mooie 
bijdrage aan leveren.’

Plannen om met de voormailige voetbalvelden ‘iets’ te gaan doen, 
zijn er al sinds 2003.

De herbestemming van het voormailige schoolgebouw heeft draagvlak 
in het dorp.
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Tekst: Henk ten Zijthoff
Foto’s: Wim van Hof

Wie het huis van Freek en Marijke aan de 
Braambergseweg binnenkomt, ziet meteen 
dat het interieur tekenen van verzamelaars 
vertoont. Langs de wanden hangt een 
aantal schilderijen van de autodidactische 
Dremptse kunstschilder Gerrit Kormelink 
en tikken tientallen klokken de tijd voorbij. 
Freek en Marijke starten het bezoek van uw 
redacteur met de schilderijen.

Freek: ‘Ons huis is ruim honderdtwintig 
jaar oud en heeft een historie. Het werd be-
woond door de familie Kormelink waarvan 
zoon Gerrit leraar en boekhouder was voor 
het schildersbedrijf/annex werkplaats van 
de familie. Gerrit Kormelink werd geboren 
in 1892 en overleed in 1956. Naast zijn werk 
had Kormelink een passie voor kunst-
schilderen en hij maakte een groot aantal 
schilderijen. Toen wij hier zo’n veertien 
jaar geleden kwamen wonen, hadden we 
daar geen weet van. Maar ik kreeg van een 
familielid een keer een schilderij met een 
toelichting: ‘het schilderij is hier gemaakt 
en het hoort in jullie huis.’ Het was een 
Gezicht op Doesburg van Kormelink en we 
vonden het prima passen in ons huis. Na 
een tijdje kwam ik erachter dat Kormelink 
wereldberoemd was in Drempt, Doesburg 
en omstreken en begon ik gericht te zoeken 

naar schilderijen van hem. En zo ontstond 
bij ons de verzameldrift die ons nog altijd 
heel veel plezier geeft.’

Horen ze eigenlijk in een zware kluis?

Freek en Marijke schieten in de lach. Freek: 
‘Nee hoor: de schilderijen vallen in de cate-
gorie van niet geheel onverdienstelijk werk 
maar in waarde gaat het om tientjes. Bij ons 
is het meer een emotionele verbondenheid 
met zijn werk vanwege het huis waar hij 
ooit in woonde en waar wij nu wonen. Plus 
de lol om het werk van hem te achterhalen. 
Ik zie het voor mijzelf als een soort ereplicht 
aan het huis en zijn voormalige bewoner. 
Onze zoektochten gaan soms via via, soms 
ook via Marktplaats. Het brengt ons op de 
meest wonderlijke plekken en leuke contac-
ten met de eigenaren van de doeken. En het 
stemt ons ook tot creatief nadenken.’

Creatief nadenken? 

‘Ja, onlangs zag ik op Marktplaats een vei-
ling bij een brocante in Baarle-Nassau. Daar 
was een schilderij van Kormelink. Ik dacht 
hoe komt zo’n doek in die enclave in België 
terecht. Dezelfde vraag kwam bij ons op 

toen we met iemand uit het noorden van 
Friesland in contact kwamen die een schil-
derij van Kormelink had. En helemaal mooi 
was het schilderij dat ik via Marktplaats op 
de kop kon tikken. Een stilleven met op 
de achterkant een warme dankbetuiging 
van Kormelink aan de heer Noij, gedateerd 
1938. Ik kan me dan met veel genoegen een 
tijd bezighouden met de vraag waarom die 
dankbetuiging op dat schilderij staat. Noij 
was een bankman in Hoog-Keppel. Zou het 
schilderij uit dank zijn gemaakt voor een 
opdracht voor schilderwerk aan het bank-
gebouw? Of aan het woonhuis van Noij? Of 
ging het om een dankbetuiging voor het 
afsluiten van een lening of een hypotheek? 
Mooi om daar kleine theorieën en vragen 
bij te verzinnen, ook al zal daar geen juist 
antwoord meer op komen.’

Naast de schilderijenverzameling ook 
een klokkenverzameling

Marijke legt uit hoe ’t zo gekomen is. Daar-
voor moeten we terug naar de jeugd van 
Freek. Op school was redelijk snel duidelijk 
dat de jonge Freek niet veel lol had om in 
de schoolbanken te moeten zitten. Er waren 

De klokken en schilderijen van 
Freek en Marijke Besselink
Met onregelmatige regelmaat 
brengen we verslag uit over 
verzamelingen die dorpsgenoten 
hebben aangelegd of bezig zijn 
aan te leggen. Voor deze aflevering 
bezoeken we Freek (68) en Marijke 
Besselink (64) in Drempt. Zij zijn 
gepensioneerd en delen hun 
hobby’s: het verzamelen van 
klokken, schilderijen van Gerrit 
Kormelink en in de knusse keuken: 
een opstelling van thee- en 
koffiepotten.

maar twee vakken die hem echt boeiden: 
aardrijkskunde en geschiedenis. Freek: 
‘Op een dag hadden we aardrijkskunde en 
werd Indonesië behandeld. Mijn onderwij-
zer merkte op dat het een heel groot land 
was. Hij maakte naar mij de opmerking dat 
mijn horizon wel beperkt zou blijven tot de 
Broekstraat in Hummelo en dat ik het niet 
verder zou brengen dan boerenknecht. Niet 
dat het mij demotiveerde maar ik vind het 
toch wel leuk om te kunnen melden dat ik 
met mijn vader (wijlen oud-wethouder Derk 
Besslink, veteraan politionele acties NOI ’45 
-’50, red.) in Indonesië ben geweest en dat 
mijn leerkracht van destijds er nooit een 
stap heeft gezet. Nee, school dat was niet 
mijn sterke punt. Maar ik had van jongs af 
aan een technische knobbel. Kreeg ik speel-
goed, dan haalde ik de boel eerst uit elkaar 
om te kijken hoe het werkte. Die techni-
sche knobbel of die kronkel, daar heb ik 
nog altijd veel plezier van. Dit aangeboren 
talent zette mij op het spoor van mijn latere 
beroep: de autoschadeherstelbranche. En 
als hobby het verzamelen en restaureren 
van klokken. Die hobby is een beetje uit 
de hand gelopen, maar het levert wel heel 
veel lol op voor Marijke en mij. Ook deze 
verzameling heeft ons op de merkwaardig-
ste plaatsen door heel Europa gebracht en 
ons in contact gebracht met mede-verzame-
laars, verkopers en kopers.’

Maar waarom klokken?

Marijke: ‘Jaan Lucassen had een oude 
kapotte koekoeksklok en was een keer bezig 
om oud spul op te ruimen. Ze stond met 
die koekoeksklok in de handen om die in 
de container te doen. Ik stond daarbij en 
herinnerde mij hoeveel plezier ik als kind 
beleefde aan de koekoeksklok van mijn 
grootouders. Als kleinkinderen konden we 
eindeloos naar het luikje kijken tot dat 
beest eruit kwam floepen en begon te roe-
pen. Fascinerend. Dus ik zei tegen Jaan: ‘Ik 
wil die klok wel hebben als je ‘m toch weg-
doet.’ Freek heeft die klok toen helemaal 
uit elkaar gehaald en hij ontdekte waar het 

euvel in het uurwerk zat. Na een poosje liep 
het ding weer gesmeerd.’

De smaak te pakken en verknocht aan 
de klokken?

Freek: ‘Zo kun je dat wel stellen. Ik vond 
het leuk om te doen en ik kreeg wel eens 
vaker een kapot uurwerk in handen dat ik 
probeerde te repareren. Marijke keek bij de 
cursussen van de Volksuniversiteit en tipte 
mij dat er een cursus van twee jaar werd 
gegeven over de werking en techniek van 
uurwerken: de klokkencursus. Die heb ik ge-
volgd. En toen begon het eigenlijk pas goed 
met het repareren en verzamelen.’

Is ruimte een beperkende factor van de 
verzameling? 

Marijke: ‘Dat wordt het op een gegeven 
moment natuurlijk wel als je je geen 
beperkingen oplegt. Maar we hebben een 
specifieke manier van verzamelen.’ Freek 
licht toe: ‘Eigenlijk gaat het mij vooral om 
het uurwerk. De kast er omheen boeit mij 
amper. Onze verzameling richt zich op klok-
ken die minimaal zo’n honderd jaar of meer 
oud zijn. En nog een voorwaarde is: het 
uurwerk moet stuk zijn. Het gaat mij niet 
om de waarde van een klok. Marijke en ik 
hebben een groot aantal rommelmarkten in 
Europa bezocht met onze camper. Hier en 
daar ruilen we klokken. Kopen er soms een 
exemplaar. Of verkopen een klok die ik weer 
aan het tikken heb gekregen. Zo ben ik ook 
aan die Normandische klok gekomen.’

Normandische klok?

‘Ja, daar zit een verhaal bij. Dat ding stond 
ergens op een boerderij in Normandië. Liep 
niet meer en er was een stuk van de kast af. 
We raakten aan de praat met de boerin toen 
we daar met onze camper kampeerden. Zij 
beweerde dat dat stuk van de kast er bij de 
landingen in Normandië in 1944 zou zijn 
afgeschoten. Daar geloofde ik niet veel van, 
maar ik deed een bod op de klok. Kon ‘m 
meteen meenemen. En nu staat hij hier 
bij ons en hij werkt weer. Voorlopig mag 
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Wie het huis van Freek en Marijke aan de 
Braambergseweg binnenkomt, ziet meteen 
dat het interieur tekenen van verzamelaars 
vertoont. Langs de wanden hangt een 
aantal schilderijen van de autodidactische 
Dremptse kunstschilder Gerrit Kormelink 
en tikken tientallen klokken de tijd voorbij. 
Freek en Marijke starten het bezoek van uw 
redacteur met de schilderijen.

Freek: ‘Ons huis is ruim honderdtwintig 
jaar oud en heeft een historie. Het werd be-
woond door de familie Kormelink waarvan 
zoon Gerrit leraar en boekhouder was voor 
het schildersbedrijf/annex werkplaats van 
de familie. Gerrit Kormelink werd geboren 
in 1892 en overleed in 1956. Naast zijn werk 
had Kormelink een passie voor kunst-
schilderen en hij maakte een groot aantal 
schilderijen. Toen wij hier zo’n veertien 
jaar geleden kwamen wonen, hadden we 
daar geen weet van. Maar ik kreeg van een 
familielid een keer een schilderij met een 
toelichting: ‘het schilderij is hier gemaakt 
en het hoort in jullie huis.’ Het was een 
Gezicht op Doesburg van Kormelink en we 
vonden het prima passen in ons huis. Na 
een tijdje kwam ik erachter dat Kormelink 
wereldberoemd was in Drempt, Doesburg 
en omstreken en begon ik gericht te zoeken 

naar schilderijen van hem. En zo ontstond 
bij ons de verzameldrift die ons nog altijd 
heel veel plezier geeft.’

Horen ze eigenlijk in een zware kluis?

Freek en Marijke schieten in de lach. Freek: 
‘Nee hoor: de schilderijen vallen in de cate-
gorie van niet geheel onverdienstelijk werk 
maar in waarde gaat het om tientjes. Bij ons 
is het meer een emotionele verbondenheid 
met zijn werk vanwege het huis waar hij 
ooit in woonde en waar wij nu wonen. Plus 
de lol om het werk van hem te achterhalen. 
Ik zie het voor mijzelf als een soort ereplicht 
aan het huis en zijn voormalige bewoner. 
Onze zoektochten gaan soms via via, soms 
ook via Marktplaats. Het brengt ons op de 
meest wonderlijke plekken en leuke contac-
ten met de eigenaren van de doeken. En het 
stemt ons ook tot creatief nadenken.’

Creatief nadenken? 

‘Ja, onlangs zag ik op Marktplaats een vei-
ling bij een brocante in Baarle-Nassau. Daar 
was een schilderij van Kormelink. Ik dacht 
hoe komt zo’n doek in die enclave in België 
terecht. Dezelfde vraag kwam bij ons op 

toen we met iemand uit het noorden van 
Friesland in contact kwamen die een schil-
derij van Kormelink had. En helemaal mooi 
was het schilderij dat ik via Marktplaats op 
de kop kon tikken. Een stilleven met op 
de achterkant een warme dankbetuiging 
van Kormelink aan de heer Noij, gedateerd 
1938. Ik kan me dan met veel genoegen een 
tijd bezighouden met de vraag waarom die 
dankbetuiging op dat schilderij staat. Noij 
was een bankman in Hoog-Keppel. Zou het 
schilderij uit dank zijn gemaakt voor een 
opdracht voor schilderwerk aan het bank-
gebouw? Of aan het woonhuis van Noij? Of 
ging het om een dankbetuiging voor het 
afsluiten van een lening of een hypotheek? 
Mooi om daar kleine theorieën en vragen 
bij te verzinnen, ook al zal daar geen juist 
antwoord meer op komen.’

Naast de schilderijenverzameling ook 
een klokkenverzameling

Marijke legt uit hoe ’t zo gekomen is. Daar-
voor moeten we terug naar de jeugd van 
Freek. Op school was redelijk snel duidelijk 
dat de jonge Freek niet veel lol had om in 
de schoolbanken te moeten zitten. Er waren 

De klokken en schilderijen van 
Freek en Marijke Besselink
Met onregelmatige regelmaat 
brengen we verslag uit over 
verzamelingen die dorpsgenoten 
hebben aangelegd of bezig zijn 
aan te leggen. Voor deze aflevering 
bezoeken we Freek (68) en Marijke 
Besselink (64) in Drempt. Zij zijn 
gepensioneerd en delen hun 
hobby’s: het verzamelen van 
klokken, schilderijen van Gerrit 
Kormelink en in de knusse keuken: 
een opstelling van thee- en 
koffiepotten.

maar twee vakken die hem echt boeiden: 
aardrijkskunde en geschiedenis. Freek: 
‘Op een dag hadden we aardrijkskunde en 
werd Indonesië behandeld. Mijn onderwij-
zer merkte op dat het een heel groot land 
was. Hij maakte naar mij de opmerking dat 
mijn horizon wel beperkt zou blijven tot de 
Broekstraat in Hummelo en dat ik het niet 
verder zou brengen dan boerenknecht. Niet 
dat het mij demotiveerde maar ik vind het 
toch wel leuk om te kunnen melden dat ik 
met mijn vader (wijlen oud-wethouder Derk 
Besslink, veteraan politionele acties NOI ’45 
-’50, red.) in Indonesië ben geweest en dat 
mijn leerkracht van destijds er nooit een 
stap heeft gezet. Nee, school dat was niet 
mijn sterke punt. Maar ik had van jongs af 
aan een technische knobbel. Kreeg ik speel-
goed, dan haalde ik de boel eerst uit elkaar 
om te kijken hoe het werkte. Die techni-
sche knobbel of die kronkel, daar heb ik 
nog altijd veel plezier van. Dit aangeboren 
talent zette mij op het spoor van mijn latere 
beroep: de autoschadeherstelbranche. En 
als hobby het verzamelen en restaureren 
van klokken. Die hobby is een beetje uit 
de hand gelopen, maar het levert wel heel 
veel lol op voor Marijke en mij. Ook deze 
verzameling heeft ons op de merkwaardig-
ste plaatsen door heel Europa gebracht en 
ons in contact gebracht met mede-verzame-
laars, verkopers en kopers.’

Maar waarom klokken?

Marijke: ‘Jaan Lucassen had een oude 
kapotte koekoeksklok en was een keer bezig 
om oud spul op te ruimen. Ze stond met 
die koekoeksklok in de handen om die in 
de container te doen. Ik stond daarbij en 
herinnerde mij hoeveel plezier ik als kind 
beleefde aan de koekoeksklok van mijn 
grootouders. Als kleinkinderen konden we 
eindeloos naar het luikje kijken tot dat 
beest eruit kwam floepen en begon te roe-
pen. Fascinerend. Dus ik zei tegen Jaan: ‘Ik 
wil die klok wel hebben als je ‘m toch weg-
doet.’ Freek heeft die klok toen helemaal 
uit elkaar gehaald en hij ontdekte waar het 

euvel in het uurwerk zat. Na een poosje liep 
het ding weer gesmeerd.’

De smaak te pakken en verknocht aan 
de klokken?

Freek: ‘Zo kun je dat wel stellen. Ik vond 
het leuk om te doen en ik kreeg wel eens 
vaker een kapot uurwerk in handen dat ik 
probeerde te repareren. Marijke keek bij de 
cursussen van de Volksuniversiteit en tipte 
mij dat er een cursus van twee jaar werd 
gegeven over de werking en techniek van 
uurwerken: de klokkencursus. Die heb ik ge-
volgd. En toen begon het eigenlijk pas goed 
met het repareren en verzamelen.’

Is ruimte een beperkende factor van de 
verzameling? 

Marijke: ‘Dat wordt het op een gegeven 
moment natuurlijk wel als je je geen 
beperkingen oplegt. Maar we hebben een 
specifieke manier van verzamelen.’ Freek 
licht toe: ‘Eigenlijk gaat het mij vooral om 
het uurwerk. De kast er omheen boeit mij 
amper. Onze verzameling richt zich op klok-
ken die minimaal zo’n honderd jaar of meer 
oud zijn. En nog een voorwaarde is: het 
uurwerk moet stuk zijn. Het gaat mij niet 
om de waarde van een klok. Marijke en ik 
hebben een groot aantal rommelmarkten in 
Europa bezocht met onze camper. Hier en 
daar ruilen we klokken. Kopen er soms een 
exemplaar. Of verkopen een klok die ik weer 
aan het tikken heb gekregen. Zo ben ik ook 
aan die Normandische klok gekomen.’

Normandische klok?

‘Ja, daar zit een verhaal bij. Dat ding stond 
ergens op een boerderij in Normandië. Liep 
niet meer en er was een stuk van de kast af. 
We raakten aan de praat met de boerin toen 
we daar met onze camper kampeerden. Zij 
beweerde dat dat stuk van de kast er bij de 
landingen in Normandië in 1944 zou zijn 
afgeschoten. Daar geloofde ik niet veel van, 
maar ik deed een bod op de klok. Kon ‘m 
meteen meenemen. En nu staat hij hier 
bij ons en hij werkt weer. Voorlopig mag 
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hij hier blijven tikken! Ja, dat zogenaamde 
afgeschoten stuk marmer… daar bedenk ik 
nog wel eens iets voor.’

Wat is jullie favoriete klok? 

Ze blijken twee echt favoriete klokken te 
hebben. Een Duitse en een Engelse. Freek: 
‘Die Duitse klok vind ik zelf heel bijzon-
der. Dat zit ‘m niet in de imposante kast, 
want die hoort er origineel niet bij. Ik heb 
die ombouw er later zelf bij gezocht en 
het uurwerk erin gehangen. Dat uurwerk 
(Winterhalder & Hofmeier) is gemaakt in 
een fabriek in Duitsland die in 1914 door 
de Duitse staat werd gedwongen om te 
sluiten. De eigenaren weigerden om hun 
fabriek voor de oorlogsindustrie rond de 
Eerste Wereldoorlog in te zetten en raakten 
de fabriek kwijt. Er zijn niet veel uurwerken 
van deze fabriek meer te vinden. Als ik zo’n 
klok in de originele staat zou hebben dan 
is zo’n ding enkele duizenden euro’s waard. 
Nu hooguit een paar honderd. Maar we 
vinden hem prachtig! Hij heeft een aan-
duiding van de zogeheten maandagen die 
de dagstand van de maancyclus weergeeft. 
Met om het kwartier een enorme riedel aan 
klanken. Dat mechaniek van de riedels heb 
ik maar uitgezet, want je wordt er gek van! 
We hebben ook een Engelse staande klok. 
Een behoorlijke joekel. Die is ouder dan de 
rest: ergens halverwege 1700 gemaakt. Die 
heb ik in desolate staat ergens in Engeland 
opgeduikeld. Ik liep met de ombouw naar 
de camper toen de verkoper er met een 
uurwerk achteraan kwam. Dat uurwerk was 

kaduuk maar volgens hem kon het wel eens 
bij de kast horen. Of dat verhaal klopte 
weet ik niet maar de klok marcheert weer 
en loopt weer op tijd.’

De klokken zijn allemaal in bedrijf. De 
hele dag bezig om ze op te winden? 

Marijke en Freek zeggen dat dat erg mee-
valt. Eigenlijk winden ze maar een beperkt 
aantal klokken op. Alleen de exemplaren 
die een week kunnen tikken na het opwin-
den, worden bijgehouden. De rest af en toe 
een keertje om de techniek aan de praat te 
houden. 

En dan nog de verzameling thee- en 
koffiepotten

Marijke wijst op de keukenplank. ‘Dat is de 
verzameling, maar zoals je ziet. De plank is 
vol. Dus als we iets tegenkomen dan moet 
het al wel heel bijzonder zijn, want er moet 
dan ruimte worden gemaakt in de collectie 
op de plank!’

Wat is het leuke aan het verzamelen?

Freek: ‘Ik zei al eerder dat Marijke en ik het  
erop uitgaan met de camper leuk vinden. 
Marijke was medewerkster in de zorg 
(verpleeghuis en thuiszorg) en kon gebruik 
maken van een vorm van prepensioen. 
We hebben de tijd dus nu grotendeels aan 
onszelf. Wij waren destijds zo’n beetje de 
eersten in Drempt, Hummelo en Keppel die 
een campertje hadden. Wij vinden dat een 
perfecte manier om op pad te gaan. In de 
loop van de jaren is daar, naast het vakan-

tievieren, een doel bijgekomen. Onderweg 
op zoek gaan naar iets interessants voor 
onze verzamelingen.’ Hij grinnikt: ‘Hans 
Nieuwenhuisen (oud-huisarts in Hummelo) 
heeft ook al heel lang een camper. Hij heeft 
wel eens tegen mij gezegd dat hij dacht dat 
hij de eerste met een camper was. Maar ik 
weet zeker dat dat niet zo is. Wel heeft Hans 
nog steeds zijn eerste camper: een hele 
mooie Magirus Deutz trouwens. Wij zijn nu 
na jaaaaren met onze tweede camper bezig. 
We rijden er heel Europa mee door en 
struinen langs grote en kleine rommelmark-
ten. Als we niet op pad zijn, ben ik bezig 
met de klokken of met het restaureren van 
oldtimers.’ 

‘Bij oldtimers doe ik alleen het motorische 
deel. Plaatwerk heb ik vroeger gedaan 
voor mijn werk in de autoschadebranche 
maar sinds mijn overstap naar uitsluitend 
de techniek van motoren als krachtbron 
van aandrijftechniek, heb ik het plaatwerk 
vaarwel gezegd. In drukke tijden val ik ook 
wel eens in bij mijn voormalige werkgever. 
Dat is heel leuk om te doen, ook al ben ik 
met pensioen. Ik heb daarbij de vrije keus 
en ik val in als het mij schikt. Als Marijke en 
ik onze hobby’s op deze manier met elkaar 
kunnen combineren. Dat is toch prachtig!

Een oud-Nederlands gezegde luidt: zoals het 
klokje thuis tikt, tikt het nergens. In Drempt 
is er een treffende variant. Als de klok in 
Drempt weer tikt, tikte die elders niet!

Marijke en Freek Besselink bij één van de 
schilderijen van Gerrit Kormelink (1892-1955).
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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.

Vader was al lang geleden overleden. Het gezin had langzaam-
aan het leven weer opgepakt, maar inmiddels was ook moeder 
behoorlijk ziek. De gebruikelijke ouderdomskwaaltjes waren 
overgegaan in ziekten waarvan geen herstel meer te verwach-
ten viel, en het ging snel. 
En toen was daar ineens de nieuwe vriend. Twintig jaar jon-
ger maar uiterst goed voor haar. Een man met aandacht voor 
haar problemen, een luisterend oor en bijzonder handig met 
steunkousen.

De problemen kwamen al snel toen moeder haar zorgvuldig 
verzamelde spaarcentjes begon weg te geven aan deze Sama-
ritaan. Haar zoon keek het een tijdje argwanend aan maar 
het begon op een bepaald moment toch wat ongemakkelijk 
te worden. Toen hij tijdens de zondagmorgenthee een voor-
zichtige opmerking plaatste, reageerde moeder als door een 
wesp gestoken. Deze barmhartige amateurverzorger had het 
al moeilijk genoeg! Hij lag op dit moment in scheiding en zou 
het dus ook financieel nog veel moeilijker krijgen. Waar be-
moeide de zoon zich mee. Dat hij vervolgens begon over de 
26-jarige Anna Nicole Smith die in 1994 trouwde met een 
89-jarige miljardair deed de sfeer ook geen goed en al snel was 
alle contact verbroken. 

Zie hier een vaak voorkomend probleem: een nieuwe relatie 
voor een langstlevende ouder. Enerzijds, moeder heeft natuur-
lijk alle recht om te doen wat zij wil met haar eigen zuurver-
diende centen. Anderzijds ziet het kind zijn toekomstige na-
latenschap als sneeuw voor de zon verdwijnen, inclusief het 
erfdeel dat hij nog tegoed had van zijn vader. U begrijpt wie 
hier al snel tussen twee vuren dreigde te komen. 

Als notaris werd ik gebeld door moeder op een vrijdagochtend. 
Ze ging hard achteruit, maar was nog kraakhelder van geest. 
De levensverwachting was teruggebracht tot zo’n 48 uur, maar 
zij wilde per se haar testament nog aanpassen. Haar zoon 
moest onterfd worden! 

Hiervoor is echter vereist dat ik ervan overtuigd ben dat moe-
der nog volledig compos mentis is, en daarbij ook niet op de 
achtergrond wordt gesouffleerd door andere belanghebben-
den. Ik ben echter geen medicus, dus bij twijfel wordt dit be-

paald door een zogenaamde VIA-arts. Daarvoor ontbrak hier 
echter alle tijd. De rechter geeft verder aan dat ik iemand niet 
de mogelijkheid mag onthouden om een testament te maken, 
dus eigenlijk móet ik meewerken. Zo niet, dan dreigt de tucht-
rechter.

De zoon belde mij vervolgens om te vragen of het klopte dat 
ik een afspraak met moeder had. Ik meldde natuurlijk dat ik 
hier niets over mag zeggen, maar hij gaf aan dat moeder haar 
verstand compleet verloren had en dat, als ik enig testament 
toch zou passeren, ik een rechtszaak onverbiddelijk tegemoet 
kon zien. Ik was echter net tot de conclusie gekomen dat het 
niet meewerken aan de wijziging ook naar de rechter zou lei-
den. Mooi vak hebben we.

Het probleem loste zich in dit geval, althans voor mij, vanzelf 
op: moeder besloot haar testament ongewijzigd te laten, maar 
nam, zonder dat iemand dat wist, een enorm bedrag op van 
haar bankrekening en gaf dit cash aan haar nieuwe liefde. Een 
dergelijke schenking kan vormvrij, dus ik werd overgeslagen. 

Tip: de zoon kan na overlijden altijd nog een beroep doen op 
zijn legitieme portie. Deze schenking wordt bij de berekening 
daarvan meegenomen. Dan nog verliest hij echter een flink 
deel. Beter kan hij trachten via de rechter de schenking op 
grond van moeders geestelijke toestand terug te draaien. Han-
delingsonbekwaamheid kan namelijk het gevolg zijn van een 
diversiteit aan ingrijpende aan-
doeningen. Bijvoorbeeld 
dementie of verliefd-
heid. 

Romeo en Geertruida
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Esso Drempt nu onbemand tankstation

VaRiA
Samenstelling: redactie
Foto’s:  pr

De restauratie van de 18e eeuwse eekschuur 
aan de Hessenweg in Hummelo is onlangs 
afgerond. Eekschuren komen vrijwel niet 
meer voor in het landschap. De schuur 
aan de Hessenweg is één van de laatste 
schuren die ooit deze functie heeft gehad. 
In 2014 implodeerde het dak van de schuur 
en daarmee leek het definitieve einde in 
zicht. Maar de provincie Gelderland, de 
gemeente Bronckhorst en de eigenaar 
sloegen de handen ineen en maakten 
een restauratieplan. Met een prachtig 
resultaat. In juni 2019 werd een plaquette 
onthuld met uitleg over de restauratie 
en de betekenis van deze schuur voor de 
productieprocessen in de leerindustrie. 
In Hummelo is opnieuw een markant 
gebouw en gemeentelijk monument van de 
ondergang gered.

VaRiA
Kunst of Art in Laag-Keppel
wint de prestigieuze Pieter van Vollenhovenprijs 2019

Onlangs is de benzinepomp aan de Rijksweg in Voor-Drempt omgebouwd tot een onbemand 
tankstation. Hiermee verdwijnt na meer dan vijftig jaren de benzinepomp van de familie 
Kaufmann.
Gevolg van deze wijziging is het verdwijnen van de shop met zijn koffie, frisdranken, rookwaren, 
snoepgoed, ijs, bloemen, motorolie en meer. Ook zal het tanken van autogas en brommer 
mix benzine niet meer mogelijk zijn. Vrijdagochtend 1 november was het tankstation korte tijd buiten werking en werd een ‘betaalpaal’ 
geplaatst zodat men hier nu 24 uur per dag de tank kan vullen.
Eind zestiger jaren van de vorige eeuw begon opa Kaufmann aan de andere kant van de Rijksweg met een benzinepomp. Dit eerste Esso 
tankstation stond schuin tegenover het huidige. Hier werd de tank nog door de ‘pompbediende’ gevuld en werden vaak ook nog even de 
autoruiten schoongemaakt. Zoon Ton en later ook kleinzoon Carlo hebben jarenlang het selfservice station op de huidige plek gerund.

Vanaf de allereerste uitgave van De Hessencombinatie in december 2010 is Josée Postmaa uit Hummelo 
betrokken bij de samenstelling van ons magazine. Redactielid, schrijver, eindredacteur, samensteller van 
de activiteitenkalender en coördinator van de bezorgers. Josée heeft in de afgelopen jaren diverse taken 
op zich genomen en voerde ze altijd met enorm veel betrokkenheid uit.
De laatste jaren hield ze zich vooral bezig met de samenstelling van de activiteitenkalender en de daar-
uit voortvloeiende weekagenda Wat is er te doen in Drempt, Hummelo en Keppel in weekblad Contact, 
was zij aanspreekpunt voor klachten over de bezorging en coördineerde ze de vrijwilligers die ervoor 
zorgen dat het magazine huis aan huis wordt verspreid. Nu Josée is verhuisd naar een andere regio heeft 
ze afscheid genomen van haar vrijwilligerswerk en betrokkenheid bij De Hessencombinatie. 
Gerard Maalderink uit Voor-Drempt neemt haar taken rondom de activiteitenkalender over en Monique 
Bruins uit Hummelo is aanspreekpunt voor bezorgklachten en coördineert de bezorgers. 
Josée, heel hartelijk dank voor je inzet.
En Gerard en Monique, fijn dat jullie deze taken op je nemen. Succes! 

Afscheid van een betrokken vrijwilliger

Gerard Maalderink gaat de 
agenda verzorgen

Op zaterdag 16 november namen negen initiatiefnemers van een 
herbestemming van een monumentale kerk in Nederland de Pieter 
van Vollenhovenprijs in ontvangst. Onder de winnaars van dit jaar 
is ook het neogotisch kerkje in Laag-Keppel waar Kunst of Art is 
gevestigd. Met de uitreiking van de herbestemmingsprijs wil de jury 
extra aandacht geven aan de opgave die er is om monumentale 
kerken in ons land te behouden. De prijs werd persoonlijk uitgereikt 
door oud-voorzitter van het Nationaal Restauratiefonds prof. mr. 
Pieter van Vollenhoven en de minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, Ingrid van Engelshoven.
Met de prijs, die door een onafhankelijke jury van erfgoed-
specialisten wordt toegekend, wil prof. mr. Pieter van Vollenhoven 
zijn grote waardering uitspreken voor de initiatiefnemers van deze 
herbestemmingen.
Herbestemmen van monumenten is vaak geen eenvoudige opgave. 
Dit geldt voor alle typen monumenten, maar in het bijzonder voor 
religieus erfgoed. Om die reden heeft de jury ervoor gekozen om 
de prijs dit jaar uit te reiken aan negen kerken en/of kapellen die 
zich dit jaar voor de prijs hadden aangemeld. Ieder jaar is er een 
geldbedrag van € 10.000 beschikbaar. Dit bedrag wordt dit jaar 
verdeeld onder de negen winnaars.
Prof. dr. Pieter van Vollenhoven roemde de inzet van de familie 
Hulshof van Kunst of Art waardoor het kerkje de functie van een 
galerie, kunstuitleen, ervaringsatelier en tentoonstellingsruimte 
heeft gekregen. Rick en Mike Hulshof: ‘Het is de kers op de taart, 

de kroon op ons werk... zo voelde het echt vanmiddag. Samen 
met 8 andere initiatiefnemers van een herbestemming van een 
monumentale kerk mochten wij de Pieter van Vollenhovenprijs in 
ontvangst nemen. Wat zijn we trots. Met het restaureren ga je niet 
over één nacht ijs en wat hebben we veel slapeloze nachten gehad. 
Maar goed, toen wij 11 april jl. ons kerkje opnieuw openden viel dit 
allemaal van ons af. Alle hectiek was het meer dan waard geweest. 
Wat hebben we nu een mooie plek om kunst te tonen aan onze 
klanten, kunstliefhebbers en toeristen. En dan het bericht van deze 
prijs, geweldig!’
Op de foto prof. dr. Pieter van Vollenhoven met de familie Hulshof.

Passie Award voor Huisartsenpraktijk Hummelo & Keppel

Op donderdag 14 november werd in de DRU 
Cultuurfabriek in Ulft tijdens het symposium 
‘Met elkaar 10 jaar ketenzorg’ de eerste 
Passie Award uitgereikt door Huisartsenzorg 
Oude IJssel. Vanuit het hele werkgebied van 
de Huisartsenzorg Oude IJssel werden alle 
huisartsenpraktijken benaderd om een idee 
in te dienen dat zorgt voor meer werkplezier. 

Ook Huisartsenpraktijk Hum-
melo & Keppel nam deel en 
heeft laten zien waar zij haar 
werkplezier uithaalt. Zo heeft 
praktijkondersteuner Linda 
Huisman sinds vier jaar de Kep-
pel Challenge opgezet. Een lo-
kale wandelgroep voor mensen 
met en zonder diabetes met als 
doel een gezond gewicht, goede 
bloedsuikerwaarden en bloed-
druk, dus een betere kwaliteit 
van leven bereiken en behou-

den. Wekelijks wandelt een zorgverlener 
van de huisartsenpraktijk of Fysioplus met 
de groep mee. Er zijn in vier jaar verschil-
lende groepen gestart en de deelnemers 
hebben hier zoveel plezier in dat zij dat tot 
op de dag van vandaag nog steeds elke week 
doen. In april 2020 zal de Keppel Challenge 
voor het vijfde jaar van start gaan. Heeft u 

interesse om mee te wandelen? Neem dan 
contact op met de huisartsenpraktijk.
Praktijkondersteuner ouderenzorg Marjoke 
van der Waaij is een jaar geleden begonnen 
met de huiskamer in Zandewierde. Een pro-
ject om ouderen minder eenzaam te laten 
zijn en meer plezier in het leven te laten 
ervaren. Naast de wekelijkse koffieochtend 
op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur zijn er 
steeds vaker ook op andere momenten acti-
viteiten in Zandewierde. Zo is daar ook af en 
toe de VerhalenKlup en is er een Schilder-
Klup. Men hoopt op korte termijn ook nog 
andere activiteiten aan te bieden. 
De praktijk viel verder op door een over-
zichtelijk zelf bedacht voorraadsysteem 
dat navolging heeft gekregen in andere 
huisartsenpraktijken. Al met al kan men bij 
Huisartsenpraktijk Hummelo & Keppel trots 
zijn op de toegekende onderscheiding en de 
uitgesproken waardering. 

Op 27 november jl. werd een bijzonder boek gepresenteerd: Tuinmansleven op de Ulenpas. Het 
heeft als ondertitel ‘Van seizoenarbeider uit Duitsland tot tuinbaas/rentmeester in Hummelo en 
Keppel, 1770-1930’.
Johann Friedrich Christian Knake verlaat in 1789 definitief zijn geboortedorp Bierde bij Osnabrück 
en trekt naar Holland. Via Alkmaar zakt hij af naar Leiden. Van seizoenarbeider wordt hij tuinman 
en stijgt zo op de maatschappelijke ladder. In 1810 vertrekt hij met zijn gezin naar het landgoed 
Enghuizen bij Hummelo, waar hij als tuinman is aangenomen. Zoon Jan Fredrik treedt in zijn 
voetsporen en wordt in 1840 tuinman op het landgoed de Ulenpas bij Hoog-Keppel. Jan Bernard 
Knake, de derde generatie en ook tuinbaas op de Ulenpas, reist met Mijnheer Van Schuijlenburch 

naar de wereldtentoonstelling in Parijs, zit bijna zijn hele leven in het bestuur van de School met den Bijbel in Hoog-Keppel en wordt 
later rentmeester op de Ulenpas. Er is een sterke verbondenheid met kasteel, familie en dorpsgenoten. Zijn kinderen volgen goede 
opleidingen en ontwikkelen zich tot zelfbewuste, sociale persoonlijkheden. De oudste dochter Mies Knake besluit vanaf 1907 in vele 
dagboekjes vast te leggen wat er dichtbij en veraf gebeurt nu zij, volwassen geworden, steeds meer hun eigen weg zullen gaan. Zij 
houdt dit vol tot 1923. Haar observaties kruipen de lezer regelmatig onder de huid. 
De schrijfster van dit boek, Mies Dagevos, is de dochter van Jannetje Wíllemina (Wím) Knake, die weer een dochter was van Jan Knake 
en Willemina Meijerink. De schrijfster van de dagboekjes, Mies Knake, was evenals Jan Knake een kind van Jan Bernard Knake en 
Berendina Hekkelman. Míes Knake was dus een oudtante van Mies Dagevos.
Het is een buitengewoon boeiende familiegeschiedenis die zich voor een heel groot deel zeer herkenbaar in onze dorpen afspeelt. Het 
fraai gebonden boek (ongeveer 21 x 25 cm) telt maar liefst 328 pagina’s. In het boek zijn ongeveer 140 afbeeldingen opgenomen. De 
grafische uitvoering is verzorgd door Uitgeverij Fagus te Aalten. Belangstellenden kunnen het boek rechtstreeks per e-mail bestellen bij 
de schrijfster: m.dagevos@planet.nl. Het boek kost € 30,00 exclusief € 5,00 verzendkosten.

Tuinmansleven op de Ulenpas
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Esso Drempt nu onbemand tankstation

VaRiA
Samenstelling: redactie
Foto’s:  pr

De restauratie van de 18e eeuwse eekschuur 
aan de Hessenweg in Hummelo is onlangs 
afgerond. Eekschuren komen vrijwel niet 
meer voor in het landschap. De schuur 
aan de Hessenweg is één van de laatste 
schuren die ooit deze functie heeft gehad. 
In 2014 implodeerde het dak van de schuur 
en daarmee leek het definitieve einde in 
zicht. Maar de provincie Gelderland, de 
gemeente Bronckhorst en de eigenaar 
sloegen de handen ineen en maakten 
een restauratieplan. Met een prachtig 
resultaat. In juni 2019 werd een plaquette 
onthuld met uitleg over de restauratie 
en de betekenis van deze schuur voor de 
productieprocessen in de leerindustrie. 
In Hummelo is opnieuw een markant 
gebouw en gemeentelijk monument van de 
ondergang gered.

VaRiA
Kunst of Art in Laag-Keppel
wint de prestigieuze Pieter van Vollenhovenprijs 2019

Onlangs is de benzinepomp aan de Rijksweg in Voor-Drempt omgebouwd tot een onbemand 
tankstation. Hiermee verdwijnt na meer dan vijftig jaren de benzinepomp van de familie 
Kaufmann.
Gevolg van deze wijziging is het verdwijnen van de shop met zijn koffie, frisdranken, rookwaren, 
snoepgoed, ijs, bloemen, motorolie en meer. Ook zal het tanken van autogas en brommer 
mix benzine niet meer mogelijk zijn. Vrijdagochtend 1 november was het tankstation korte tijd buiten werking en werd een ‘betaalpaal’ 
geplaatst zodat men hier nu 24 uur per dag de tank kan vullen.
Eind zestiger jaren van de vorige eeuw begon opa Kaufmann aan de andere kant van de Rijksweg met een benzinepomp. Dit eerste Esso 
tankstation stond schuin tegenover het huidige. Hier werd de tank nog door de ‘pompbediende’ gevuld en werden vaak ook nog even de 
autoruiten schoongemaakt. Zoon Ton en later ook kleinzoon Carlo hebben jarenlang het selfservice station op de huidige plek gerund.

Vanaf de allereerste uitgave van De Hessencombinatie in december 2010 is Josée Postmaa uit Hummelo 
betrokken bij de samenstelling van ons magazine. Redactielid, schrijver, eindredacteur, samensteller van 
de activiteitenkalender en coördinator van de bezorgers. Josée heeft in de afgelopen jaren diverse taken 
op zich genomen en voerde ze altijd met enorm veel betrokkenheid uit.
De laatste jaren hield ze zich vooral bezig met de samenstelling van de activiteitenkalender en de daar-
uit voortvloeiende weekagenda Wat is er te doen in Drempt, Hummelo en Keppel in weekblad Contact, 
was zij aanspreekpunt voor klachten over de bezorging en coördineerde ze de vrijwilligers die ervoor 
zorgen dat het magazine huis aan huis wordt verspreid. Nu Josée is verhuisd naar een andere regio heeft 
ze afscheid genomen van haar vrijwilligerswerk en betrokkenheid bij De Hessencombinatie. 
Gerard Maalderink uit Voor-Drempt neemt haar taken rondom de activiteitenkalender over en Monique 
Bruins uit Hummelo is aanspreekpunt voor bezorgklachten en coördineert de bezorgers. 
Josée, heel hartelijk dank voor je inzet.
En Gerard en Monique, fijn dat jullie deze taken op je nemen. Succes! 

Afscheid van een betrokken vrijwilliger

Gerard Maalderink gaat de 
agenda verzorgen

Op zaterdag 16 november namen negen initiatiefnemers van een 
herbestemming van een monumentale kerk in Nederland de Pieter 
van Vollenhovenprijs in ontvangst. Onder de winnaars van dit jaar 
is ook het neogotisch kerkje in Laag-Keppel waar Kunst of Art is 
gevestigd. Met de uitreiking van de herbestemmingsprijs wil de jury 
extra aandacht geven aan de opgave die er is om monumentale 
kerken in ons land te behouden. De prijs werd persoonlijk uitgereikt 
door oud-voorzitter van het Nationaal Restauratiefonds prof. mr. 
Pieter van Vollenhoven en de minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, Ingrid van Engelshoven.
Met de prijs, die door een onafhankelijke jury van erfgoed-
specialisten wordt toegekend, wil prof. mr. Pieter van Vollenhoven 
zijn grote waardering uitspreken voor de initiatiefnemers van deze 
herbestemmingen.
Herbestemmen van monumenten is vaak geen eenvoudige opgave. 
Dit geldt voor alle typen monumenten, maar in het bijzonder voor 
religieus erfgoed. Om die reden heeft de jury ervoor gekozen om 
de prijs dit jaar uit te reiken aan negen kerken en/of kapellen die 
zich dit jaar voor de prijs hadden aangemeld. Ieder jaar is er een 
geldbedrag van € 10.000 beschikbaar. Dit bedrag wordt dit jaar 
verdeeld onder de negen winnaars.
Prof. dr. Pieter van Vollenhoven roemde de inzet van de familie 
Hulshof van Kunst of Art waardoor het kerkje de functie van een 
galerie, kunstuitleen, ervaringsatelier en tentoonstellingsruimte 
heeft gekregen. Rick en Mike Hulshof: ‘Het is de kers op de taart, 

de kroon op ons werk... zo voelde het echt vanmiddag. Samen 
met 8 andere initiatiefnemers van een herbestemming van een 
monumentale kerk mochten wij de Pieter van Vollenhovenprijs in 
ontvangst nemen. Wat zijn we trots. Met het restaureren ga je niet 
over één nacht ijs en wat hebben we veel slapeloze nachten gehad. 
Maar goed, toen wij 11 april jl. ons kerkje opnieuw openden viel dit 
allemaal van ons af. Alle hectiek was het meer dan waard geweest. 
Wat hebben we nu een mooie plek om kunst te tonen aan onze 
klanten, kunstliefhebbers en toeristen. En dan het bericht van deze 
prijs, geweldig!’
Op de foto prof. dr. Pieter van Vollenhoven met de familie Hulshof.

Passie Award voor Huisartsenpraktijk Hummelo & Keppel

Op donderdag 14 november werd in de DRU 
Cultuurfabriek in Ulft tijdens het symposium 
‘Met elkaar 10 jaar ketenzorg’ de eerste 
Passie Award uitgereikt door Huisartsenzorg 
Oude IJssel. Vanuit het hele werkgebied van 
de Huisartsenzorg Oude IJssel werden alle 
huisartsenpraktijken benaderd om een idee 
in te dienen dat zorgt voor meer werkplezier. 

Ook Huisartsenpraktijk Hum-
melo & Keppel nam deel en 
heeft laten zien waar zij haar 
werkplezier uithaalt. Zo heeft 
praktijkondersteuner Linda 
Huisman sinds vier jaar de Kep-
pel Challenge opgezet. Een lo-
kale wandelgroep voor mensen 
met en zonder diabetes met als 
doel een gezond gewicht, goede 
bloedsuikerwaarden en bloed-
druk, dus een betere kwaliteit 
van leven bereiken en behou-

den. Wekelijks wandelt een zorgverlener 
van de huisartsenpraktijk of Fysioplus met 
de groep mee. Er zijn in vier jaar verschil-
lende groepen gestart en de deelnemers 
hebben hier zoveel plezier in dat zij dat tot 
op de dag van vandaag nog steeds elke week 
doen. In april 2020 zal de Keppel Challenge 
voor het vijfde jaar van start gaan. Heeft u 

interesse om mee te wandelen? Neem dan 
contact op met de huisartsenpraktijk.
Praktijkondersteuner ouderenzorg Marjoke 
van der Waaij is een jaar geleden begonnen 
met de huiskamer in Zandewierde. Een pro-
ject om ouderen minder eenzaam te laten 
zijn en meer plezier in het leven te laten 
ervaren. Naast de wekelijkse koffieochtend 
op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur zijn er 
steeds vaker ook op andere momenten acti-
viteiten in Zandewierde. Zo is daar ook af en 
toe de VerhalenKlup en is er een Schilder-
Klup. Men hoopt op korte termijn ook nog 
andere activiteiten aan te bieden. 
De praktijk viel verder op door een over-
zichtelijk zelf bedacht voorraadsysteem 
dat navolging heeft gekregen in andere 
huisartsenpraktijken. Al met al kan men bij 
Huisartsenpraktijk Hummelo & Keppel trots 
zijn op de toegekende onderscheiding en de 
uitgesproken waardering. 

Op 27 november jl. werd een bijzonder boek gepresenteerd: Tuinmansleven op de Ulenpas. Het 
heeft als ondertitel ‘Van seizoenarbeider uit Duitsland tot tuinbaas/rentmeester in Hummelo en 
Keppel, 1770-1930’.
Johann Friedrich Christian Knake verlaat in 1789 definitief zijn geboortedorp Bierde bij Osnabrück 
en trekt naar Holland. Via Alkmaar zakt hij af naar Leiden. Van seizoenarbeider wordt hij tuinman 
en stijgt zo op de maatschappelijke ladder. In 1810 vertrekt hij met zijn gezin naar het landgoed 
Enghuizen bij Hummelo, waar hij als tuinman is aangenomen. Zoon Jan Fredrik treedt in zijn 
voetsporen en wordt in 1840 tuinman op het landgoed de Ulenpas bij Hoog-Keppel. Jan Bernard 
Knake, de derde generatie en ook tuinbaas op de Ulenpas, reist met Mijnheer Van Schuijlenburch 

naar de wereldtentoonstelling in Parijs, zit bijna zijn hele leven in het bestuur van de School met den Bijbel in Hoog-Keppel en wordt 
later rentmeester op de Ulenpas. Er is een sterke verbondenheid met kasteel, familie en dorpsgenoten. Zijn kinderen volgen goede 
opleidingen en ontwikkelen zich tot zelfbewuste, sociale persoonlijkheden. De oudste dochter Mies Knake besluit vanaf 1907 in vele 
dagboekjes vast te leggen wat er dichtbij en veraf gebeurt nu zij, volwassen geworden, steeds meer hun eigen weg zullen gaan. Zij 
houdt dit vol tot 1923. Haar observaties kruipen de lezer regelmatig onder de huid. 
De schrijfster van dit boek, Mies Dagevos, is de dochter van Jannetje Wíllemina (Wím) Knake, die weer een dochter was van Jan Knake 
en Willemina Meijerink. De schrijfster van de dagboekjes, Mies Knake, was evenals Jan Knake een kind van Jan Bernard Knake en 
Berendina Hekkelman. Míes Knake was dus een oudtante van Mies Dagevos.
Het is een buitengewoon boeiende familiegeschiedenis die zich voor een heel groot deel zeer herkenbaar in onze dorpen afspeelt. Het 
fraai gebonden boek (ongeveer 21 x 25 cm) telt maar liefst 328 pagina’s. In het boek zijn ongeveer 140 afbeeldingen opgenomen. De 
grafische uitvoering is verzorgd door Uitgeverij Fagus te Aalten. Belangstellenden kunnen het boek rechtstreeks per e-mail bestellen bij 
de schrijfster: m.dagevos@planet.nl. Het boek kost € 30,00 exclusief € 5,00 verzendkosten.

Tuinmansleven op de Ulenpas
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Dé lederwaren speciaalzaak

Wij ondersteunen ondernemers
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VaRiA
Het bestuur van HC ’03 ontving onlangs 
van schaats- en skeelervereniging de 
Hessenrijders een bijdrage voor verduur-
zaming van het sportpark. De bijdrage is 
afkomstig uit de opbrengst van de Kep-
pelrun; het lokale hardloopevenement 
dat de schaatsvereniging tien jaar lang 
organiseerde.
Twee jaar geleden droeg de vereniging 
de organisatie van de Keppelrun over en 
zocht een bestemming voor het positieve 

saldo. Voorzitter Irma van Hof: ‘De Keppelrun is een evenement van onze gemeenschap want 
zonder al onze vrijwilligers was het nooit zo’n succes geworden. Het geld dat we bij elkaar 
hebben gespaard, willen we dan ook besteden aan lokale initiatieven die onze gemeenschap 
raken. In de afgelopen maanden hebben we daar binnen het bestuur naar gezocht waarbij we 
de voorkeur hebben gegeven aan initiatieven die te maken hebben met sport en bewegen, en 
gericht zijn op de toekomst.’ 
Vorig jaar zomer vond de schaats- en skeelervereniging daarvoor het eerste doel. Nederlands 
kampioen skeeleren Arjan Mombarg uit Vorden, sponsor van de Hessenrijders, werd gesteund 
met zijn actie om in 24 uur geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Eerder dit jaar 
werd Muziekvereniging Hummelo en Keppel verblijd met een bijdrage voor een elektronisch 
drumstel en nieuwe trommels, ontving zorgcentrum Hyndendael een oefenapparaat voor 
rolstoelgebruikers of mensen die niet op de hometrainer kunnen bewegen, en mocht sporthal 
Hessenhal een bijdrage in ontvangst nemen voor renovatie van de kleedkamers. Voetbalver-
eniging HC ’03 was de laatste lokale vereniging waaraan de schaatsvereniging doneerde. 
‘Deze bijdrage is meer dan welkom’, liet Mart de Kruif weten. ‘Sinds begin dit jaar heeft een 
aantal leden zich beziggehouden met de verduurzaming van ons sportpark. Enerzijds om 
kosten te besparen – de energiekosten zijn immers onze grootste kostenpost – en anderzijds 
om te kijken of we zelf energie kunnen opwekken en op die manier een besparing kunnen 
realiseren. Op advies van deskundigen hebben we ervoor gekozen om de lampen van de 
veldverlichting te vervangen door LED-lampen en zonnepanelen te plaatsen op de kleedac-
commodatie. Deze bijdrage van de Hessenrijders maakt dat plan mede mogelijk.’ HC ’03 was 
de laatste lokale vereniging waaraan de schaatsvereniging doneerde. ‘Nu is de pot leeg en 
kunnen de boeken definitief worden gesloten’, zegt Irma van Hof tot besluit. 
Bij de foto: Irma van Hof overhandigt Mart de Kruif de cheque met de bijdrage voor verduur-
zaming van het sportpark. 

Doe mee met de
pubquiz van HC’03!
Zin in een spelletje en een avond gezelligheid? Op vrijdag 17 
en 31 januari, 7 februari en 6 maart organiseert HC’03 de in-
middels traditionele pubquiz in ‘t Hessenhuus. Onder leiding 
van voorzitter Mart de Kruif worden de deelnemers in teams 
van maximaal zes personen aan de tand gevoeld over hun 
kennis van geschiedenis, actualiteit, regio, sport en nog veel meer.
Doe mee met je buren, vrienden of familie. Elke avond begint om 20.00 uur, inschrijven is mogelijk vanaf 19.00 
uur voor € 2,50 per persoon. Net als andere jaren zijn er iedere avond mooie prijzen te winnen maar de resultaten 
van de vier avonden worden ook bij elkaar opgeteld voor een totaalklassement. Test uw kennis en speel mee

Hessenrijders ondersteunt verenigingen 

Hessenbad 
bestaat bijna 
50 jaar
Op 25 april 2020 is er een fees-
telijke opening van een nieuw 
zwemseizoen vanwege het 50-jarig 
bestaan van het Hessenbad. De 
jubileumorganisatie is druk bezig 
met de voorbereidingen en laat 
weten dat er in periode van 6 tot 
en met 13 juni 2020 diverse festi-
viteiten worden georganiseerd om 
dit samen te vieren. In het maart-
nummer van De Hessencombinatie 
leest u hier meer over. 
Wilt u meehelpen om dit jubileum 
tot een succes te maken? Meldt u 
dan aan als vrijwilliger of sponsor 
bij info@hessenbad.nl.



76

t/m maart 2020

Samenstelling: Gerard Maalderink

Activiteitenkalender
Drempt, Hummelo en Keppel

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

elke maandag tot vrijdag
 •  Boekenuitleen bij Stichting Welzijn, tijdens openingsuren van 

het Gezondheidscentrum Hoog-Keppel

maandag 6 jan, 3 feb, 2 mrt
 •  Spreekuur Gebiedsambtenaren Jan Ditzel en Arie Vries, 

dorpshuis De Ruimte Hummelo, 16.30-18.00 uur

elke dinsdag (m.u.v. 24 + 31 dec)
 •  Koffieochtend voor ouderen, ’t Klup, Huiskamer Zandewierde 

Hummelo, 10.00-12.00 uur
 •  Rummikub-club, Kerkhuis Hoog-Keppel, 14.00-16.00 uur
 •  Repetitieavond Hummelo’s Gemengd Koor, FF naar Steef 

Hummelo, 19.45-21.30 uur
 •  Repetitieavond Zangvereniging Zanglust, Dorpshuis  

Voor-Drempt, 19.45-22.00 uur

elke woensdag (m.u.v. 25 dec + 1 jan)
 •  Boekenuitleen, FF naar Steef Hummelo, 14.00-17.00 uur
 •  Eten wat de pot schaft, FF naar Steef Hummelo, 18.03 uur

woensdag 18 dec, 8 jan, 22 jan, 5 feb, 19 feb, 4 mrt, 18 mrt
 •  Spelmiddag 50+, KBO/PCOB, rummikub en kaartspel, 

parochiezaal H. Willibrordkerk Achter-Drempt,  
14.00-16.00 uur

woensdag 11 dec, 8 jan, 12 feb, 11 mrt
 •  Maaltijd voor alleengaanden, Dorpshuis Voor-Drempt,  

17.00-19.00 uur

woensdag 18 dec, 29 jan, 26 feb, 25 mrt
 •  Open tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur

elke donderdag
 •  Eten wat de pot schaft, FF naar Steef Hummelo, 18.03 uur
 •  Boekenuitleen, FF naar Steef Hummelo, 19.00-21.00 uur  

(m.u.v. 26 dec)

donderdag
12 dec, 19 dec, 9 jan, 16 jan, 30 jan, 13 feb, 27 feb, 12 mrt, 26 mrt
 •  Ochtend bridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef Hummelo, 

09.00-12.30 uur

donderdag 2 jan, 6 feb, 5 mrt
 •  Repair Café, huiskamer St. Welzijn, Burg. van Panhuysbrink 1E, 

Hoog-Keppel, 09.30-12.00 uur

vrijdag 13 dec, 10 jan, 14 feb, 13 mrt
 •  Koffieochtend Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en 

Oldenkeppel, Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

DECEMBER 2019

di 10 •  Inzameling van levensmiddelen voor Voedselbank Doetinchem, 
organisatie diaconie Hummelo, Dorpskerk Hummelo,  
16.00-19.00 uur (bij de Spar staat deze week ook een 
winkelwagen)

do 12 •  Kerstmiddag Dameskrans Hummelo, dorpshuis De Ruimte 
Hummelo, 14.00-16.00 uur

 •  Pubquiz 50+, KBO/PCOB, max. 6 personen per groep, Dorpshuis 
Voor-Drempt, 14.00 uur

 •  Ontmoeting en inspiratie PGDO: In gesprek met de bijbel, 
Kerkhuis Hoog-Keppel, 15.00-17.00 uur

 •  Kerst-workshop, tuincentrum Bloemendaal Voor-Drempt,  
19.30-21.00 uur

 •  Ledenvergadering Oranjevereniging ‘Hummelo en Oranje’,  
De Gouden Karper Hummelo, 20.00 uur

vr 13 en za 14
 •  Oliebollenactie Muziekvereniging Hummelo en Keppel, vrijdag 

huis-aan-huisverkoop in Hummelo en op zaterdag in Drempt en 
Keppel

za 14 •  Koffie/thee-ochtend diaconie Hummelo tijdens de Kerstmarkt, 
dorpshuis De Ruimte Hummelo, 10.00-12.00 uur

 •  Kerstmarkt in en rond Dorpskerk Hummelo, organisatie  
St. Vrienden van de Hummelose kerk, 11.00-17.00 uur

 •  Kerstmiddag Seniorenclub 60+, FF naar Steef Hummelo,  
14.00 uur

 •  Kerstsamenzang m.m.v. Zang- en Ontspanningsvereniging 
Doesburg, Steenrewalt Steenderen, Zanglust Drempt en 
Muziekvereniging Hummelo en Keppel, St. Joriskerk Voor-Drempt, 
20.00 uur

zo 15 •  Dag-schildercursus Dierenportret, o.l.v. Dick van Heerde, atelier 
De Witte Hemel Voor-Drempt, 10.30-17.00 uur

ma 16 •  Kerstfeest basisschool De Klimtoren, Dorpshuis Voor-Drempt, 
17.00 uur

 •  Kerstviering Vrouwengroep PGDO, Dorpshuis Voor-Drempt,  
17.30 uur 

wo 18 •  Middag Seniorenclub 60+, Dorpshuis Voor-Drempt, 14.00 uur
 •  Eten wat de kerstpot schaft, FF naar Steef Hummelo, 18.03 uur
 •  Kerst-workshop, tuincentrum Bloemendaal Voor-Drempt,  

19.30-21.00 uur
 •  Kerstbijeenkomst Vrouwen van Nu, De Gouden Karper Hummelo, 

19.45 uur
do 19 •  Kerstdrive bridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef Hummelo, 

09.00-12.30 uur
 •  Kerstviering Prot. Gem. Hummelo, woon- en zorgcentrum 

Hyndendael, vanaf 14.30 uur thee/koffie, aanvang 15.00 uur
 •  Eten wat de kerstpot schaft, FF naar Steef Hummelo, 18.03 uur
vr 20 •  Kerstviering 70+, PGDO, Kerkhuis Hoog-Keppel, 14.30 uur
za 21 •  Dag-schildercursus, en plein air o.l.v. Hans Versfelt, atelier  

De Witte Hemel Voor-Drempt, 10.30-17.00 uur
 •  Kerstbingo De Zonnebloem, FF naar Steef Hummelo,  

14.00-17.00 uur
 •  Kerstconcert Muziekvereniging Hummelo en Keppel, Dorpskerk 

Hummelo, 19.30 uur
zo 22 •  Theatershow Høken met de Heinoos. Dorpskerk Hummelo,  

16.00 uur
 •  Kerstmaaltijd voor jong en oud, PGDO, St. Joriskerk Voor-Drempt, 

18.00-20.00 uur
di 24 •  Kerstfeest Kinderkerk Hummelo, Dorpskerk Hummelo, 19.00 uur
 •  Kerstavondviering, H. Willibrordkerk Achter-Drempt, 20.00 uur
 •  Kerstnachtdienst Prot. Gem. Hummelo, Dorpskerk Hummelo, 

20.45 uur
 •  Kerstnachtviering PGDO, Dorpskerk Hoog-Keppel, 22.00 uur
wo 25 •  Kerstmorgenviering Prot. Gem. Hummelo, Dorpskerk Hummelo, 

09.45 uur
 •  Kerstmorgenviering PGDO, Dorpskerk Hoog-Keppel, 10.00 uur
do 26 •  Eten wat de kerstpot schaft, FF naar Steef Hummelo, 18.03 uur
vr 27 •  KunstBus rijdt naar schouwburg Amphion voor de Achterhoekse 

oudejaarsconference van Frans Miggelbrink, georganiseerd door 
Stichting Welzijn DHK

za 28 •  Oudejaarsbiljart Tien over Rood, Dorpshuis Voor-Drempt,  
14.00 uur

di 31 •  Carbidschieten, Greffelinkallee Hummelo, startschot om 11.00 uur
 •  Oudejaarsdienst Prot. Gem. Hummelo, herdenking overledenen, 

Dorpskerk Hummelo, 19.30 uur

JANUARI 2020

wo 1 •  Nieuwjaarsborrel, sportcafé De Heerlykheyd Hoog-Keppel,  
00.30-03.30 uur

 •  Nieuwjaarsconcert, Dorpskerk Hummelo, 15.30 uur
do 2 •  Nieuwjaarsreceptie en bowlingmiddag 50+, KBO/PCOB, 

Dorpshuis Voor-Drempt, 14.00 uur
vr 3 •  Nieuwjaarsborrel, Dorpshuis Voor-Drempt, 21.00 uur
zo 5 •  Nieuwjaarsreceptie HC ’03 met nieuwjaarsquiz, ’t Hessenhuus 

Achter-Drempt, 13.30 uur
za 11 •  Nieuwjaarsbijeenkomst De Zonnebloem, FF naar Steef Hummelo, 

14.00-17.00 uur
wo 15 •  Nieuwjaarsbijeenkomst/jaarvergadering, Vrouwen van Nu,  

FF naar Steef Hummelo, 19.45 uur
do 16 •  Jaarvergadering Dameskrans Hummelo, dorpshuis De Ruimte 

Hummelo, 14.00-16.00 uur
vr 17 •  Filmhuis: Bankier van het Verzet, dorpshuis De Ruimte Hummelo, 

zaal open 19.30, aanvang 20.00 uur
 •  Pubquiz – 1e uit reeks van vier avonden - georganiseerd door  

HC ’03, ’t Hessenhuus Achter-Drempt, 20.00 uur. Aanmelding is 
elke quizavond mogelijk vanaf 19.00 uur

za 18 •  Middag Seniorenclub 60+, optreden van 2 FREEMDE mannen, 
Dorpshuis Voor-Drempt, 14.00 uur

 •  Nieuwjaars Houseparty Jeugdvereniging Drempt, ’t Hessenhuus 
Achter-Drempt, 18.30-19.45 uur en 20.00-21.15 uur

di 21 •  Ontmoeting en inspiratie PGDO: Film en gesprek (film Ida), 
Kerkhuis Hoog-Keppel, 19.30 uur

za 25 •  Darttoernooi voor jong en oud georganiseerd door HC ’03,  
’t Hessenhuus Achter-Drempt, ingooien mogelijk vanaf 13.30 uur, 
toernooi begint om 14.00 uur

zo 26 •  Klavecimbel concert met lezing door Pauline Schenck, Dorpskerk 
Hoog-Keppel, 15.30 uur
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t/m maart 2020

Samenstelling: Gerard Maalderink

Activiteitenkalender
Drempt, Hummelo en Keppel

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

elke maandag tot vrijdag
 •  Boekenuitleen bij Stichting Welzijn, tijdens openingsuren van 

het Gezondheidscentrum Hoog-Keppel

maandag 6 jan, 3 feb, 2 mrt
 •  Spreekuur Gebiedsambtenaren Jan Ditzel en Arie Vries, 

dorpshuis De Ruimte Hummelo, 16.30-18.00 uur

elke dinsdag (m.u.v. 24 + 31 dec)
 •  Koffieochtend voor ouderen, ’t Klup, Huiskamer Zandewierde 

Hummelo, 10.00-12.00 uur
 •  Rummikub-club, Kerkhuis Hoog-Keppel, 14.00-16.00 uur
 •  Repetitieavond Hummelo’s Gemengd Koor, FF naar Steef 

Hummelo, 19.45-21.30 uur
 •  Repetitieavond Zangvereniging Zanglust, Dorpshuis  

Voor-Drempt, 19.45-22.00 uur

elke woensdag (m.u.v. 25 dec + 1 jan)
 •  Boekenuitleen, FF naar Steef Hummelo, 14.00-17.00 uur
 •  Eten wat de pot schaft, FF naar Steef Hummelo, 18.03 uur

woensdag 18 dec, 8 jan, 22 jan, 5 feb, 19 feb, 4 mrt, 18 mrt
 •  Spelmiddag 50+, KBO/PCOB, rummikub en kaartspel, 

parochiezaal H. Willibrordkerk Achter-Drempt,  
14.00-16.00 uur

woensdag 11 dec, 8 jan, 12 feb, 11 mrt
 •  Maaltijd voor alleengaanden, Dorpshuis Voor-Drempt,  

17.00-19.00 uur

woensdag 18 dec, 29 jan, 26 feb, 25 mrt
 •  Open tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur

elke donderdag
 •  Eten wat de pot schaft, FF naar Steef Hummelo, 18.03 uur
 •  Boekenuitleen, FF naar Steef Hummelo, 19.00-21.00 uur  

(m.u.v. 26 dec)

donderdag
12 dec, 19 dec, 9 jan, 16 jan, 30 jan, 13 feb, 27 feb, 12 mrt, 26 mrt
 •  Ochtend bridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef Hummelo, 

09.00-12.30 uur

donderdag 2 jan, 6 feb, 5 mrt
 •  Repair Café, huiskamer St. Welzijn, Burg. van Panhuysbrink 1E, 

Hoog-Keppel, 09.30-12.00 uur

vrijdag 13 dec, 10 jan, 14 feb, 13 mrt
 •  Koffieochtend Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en 

Oldenkeppel, Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

DECEMBER 2019

di 10 •  Inzameling van levensmiddelen voor Voedselbank Doetinchem, 
organisatie diaconie Hummelo, Dorpskerk Hummelo,  
16.00-19.00 uur (bij de Spar staat deze week ook een 
winkelwagen)

do 12 •  Kerstmiddag Dameskrans Hummelo, dorpshuis De Ruimte 
Hummelo, 14.00-16.00 uur

 •  Pubquiz 50+, KBO/PCOB, max. 6 personen per groep, Dorpshuis 
Voor-Drempt, 14.00 uur

 •  Ontmoeting en inspiratie PGDO: In gesprek met de bijbel, 
Kerkhuis Hoog-Keppel, 15.00-17.00 uur

 •  Kerst-workshop, tuincentrum Bloemendaal Voor-Drempt,  
19.30-21.00 uur

 •  Ledenvergadering Oranjevereniging ‘Hummelo en Oranje’,  
De Gouden Karper Hummelo, 20.00 uur

vr 13 en za 14
 •  Oliebollenactie Muziekvereniging Hummelo en Keppel, vrijdag 

huis-aan-huisverkoop in Hummelo en op zaterdag in Drempt en 
Keppel

za 14 •  Koffie/thee-ochtend diaconie Hummelo tijdens de Kerstmarkt, 
dorpshuis De Ruimte Hummelo, 10.00-12.00 uur

 •  Kerstmarkt in en rond Dorpskerk Hummelo, organisatie  
St. Vrienden van de Hummelose kerk, 11.00-17.00 uur

 •  Kerstmiddag Seniorenclub 60+, FF naar Steef Hummelo,  
14.00 uur

 •  Kerstsamenzang m.m.v. Zang- en Ontspanningsvereniging 
Doesburg, Steenrewalt Steenderen, Zanglust Drempt en 
Muziekvereniging Hummelo en Keppel, St. Joriskerk Voor-Drempt, 
20.00 uur

zo 15 •  Dag-schildercursus Dierenportret, o.l.v. Dick van Heerde, atelier 
De Witte Hemel Voor-Drempt, 10.30-17.00 uur

ma 16 •  Kerstfeest basisschool De Klimtoren, Dorpshuis Voor-Drempt, 
17.00 uur

 •  Kerstviering Vrouwengroep PGDO, Dorpshuis Voor-Drempt,  
17.30 uur 

wo 18 •  Middag Seniorenclub 60+, Dorpshuis Voor-Drempt, 14.00 uur
 •  Eten wat de kerstpot schaft, FF naar Steef Hummelo, 18.03 uur
 •  Kerst-workshop, tuincentrum Bloemendaal Voor-Drempt,  

19.30-21.00 uur
 •  Kerstbijeenkomst Vrouwen van Nu, De Gouden Karper Hummelo, 

19.45 uur
do 19 •  Kerstdrive bridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef Hummelo, 

09.00-12.30 uur
 •  Kerstviering Prot. Gem. Hummelo, woon- en zorgcentrum 

Hyndendael, vanaf 14.30 uur thee/koffie, aanvang 15.00 uur
 •  Eten wat de kerstpot schaft, FF naar Steef Hummelo, 18.03 uur
vr 20 •  Kerstviering 70+, PGDO, Kerkhuis Hoog-Keppel, 14.30 uur
za 21 •  Dag-schildercursus, en plein air o.l.v. Hans Versfelt, atelier  

De Witte Hemel Voor-Drempt, 10.30-17.00 uur
 •  Kerstbingo De Zonnebloem, FF naar Steef Hummelo,  

14.00-17.00 uur
 •  Kerstconcert Muziekvereniging Hummelo en Keppel, Dorpskerk 

Hummelo, 19.30 uur
zo 22 •  Theatershow Høken met de Heinoos. Dorpskerk Hummelo,  

16.00 uur
 •  Kerstmaaltijd voor jong en oud, PGDO, St. Joriskerk Voor-Drempt, 

18.00-20.00 uur
di 24 •  Kerstfeest Kinderkerk Hummelo, Dorpskerk Hummelo, 19.00 uur
 •  Kerstavondviering, H. Willibrordkerk Achter-Drempt, 20.00 uur
 •  Kerstnachtdienst Prot. Gem. Hummelo, Dorpskerk Hummelo, 

20.45 uur
 •  Kerstnachtviering PGDO, Dorpskerk Hoog-Keppel, 22.00 uur
wo 25 •  Kerstmorgenviering Prot. Gem. Hummelo, Dorpskerk Hummelo, 

09.45 uur
 •  Kerstmorgenviering PGDO, Dorpskerk Hoog-Keppel, 10.00 uur
do 26 •  Eten wat de kerstpot schaft, FF naar Steef Hummelo, 18.03 uur
vr 27 •  KunstBus rijdt naar schouwburg Amphion voor de Achterhoekse 

oudejaarsconference van Frans Miggelbrink, georganiseerd door 
Stichting Welzijn DHK

za 28 •  Oudejaarsbiljart Tien over Rood, Dorpshuis Voor-Drempt,  
14.00 uur

di 31 •  Carbidschieten, Greffelinkallee Hummelo, startschot om 11.00 uur
 •  Oudejaarsdienst Prot. Gem. Hummelo, herdenking overledenen, 

Dorpskerk Hummelo, 19.30 uur

JANUARI 2020

wo 1 •  Nieuwjaarsborrel, sportcafé De Heerlykheyd Hoog-Keppel,  
00.30-03.30 uur

 •  Nieuwjaarsconcert, Dorpskerk Hummelo, 15.30 uur
do 2 •  Nieuwjaarsreceptie en bowlingmiddag 50+, KBO/PCOB, 

Dorpshuis Voor-Drempt, 14.00 uur
vr 3 •  Nieuwjaarsborrel, Dorpshuis Voor-Drempt, 21.00 uur
zo 5 •  Nieuwjaarsreceptie HC ’03 met nieuwjaarsquiz, ’t Hessenhuus 

Achter-Drempt, 13.30 uur
za 11 •  Nieuwjaarsbijeenkomst De Zonnebloem, FF naar Steef Hummelo, 

14.00-17.00 uur
wo 15 •  Nieuwjaarsbijeenkomst/jaarvergadering, Vrouwen van Nu,  

FF naar Steef Hummelo, 19.45 uur
do 16 •  Jaarvergadering Dameskrans Hummelo, dorpshuis De Ruimte 

Hummelo, 14.00-16.00 uur
vr 17 •  Filmhuis: Bankier van het Verzet, dorpshuis De Ruimte Hummelo, 

zaal open 19.30, aanvang 20.00 uur
 •  Pubquiz – 1e uit reeks van vier avonden - georganiseerd door  

HC ’03, ’t Hessenhuus Achter-Drempt, 20.00 uur. Aanmelding is 
elke quizavond mogelijk vanaf 19.00 uur

za 18 •  Middag Seniorenclub 60+, optreden van 2 FREEMDE mannen, 
Dorpshuis Voor-Drempt, 14.00 uur

 •  Nieuwjaars Houseparty Jeugdvereniging Drempt, ’t Hessenhuus 
Achter-Drempt, 18.30-19.45 uur en 20.00-21.15 uur

di 21 •  Ontmoeting en inspiratie PGDO: Film en gesprek (film Ida), 
Kerkhuis Hoog-Keppel, 19.30 uur

za 25 •  Darttoernooi voor jong en oud georganiseerd door HC ’03,  
’t Hessenhuus Achter-Drempt, ingooien mogelijk vanaf 13.30 uur, 
toernooi begint om 14.00 uur

zo 26 •  Klavecimbel concert met lezing door Pauline Schenck, Dorpskerk 
Hoog-Keppel, 15.30 uur
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di 28 •  Ontmoeting en inspiratie PGDO: In gesprek met de bijbel, 
Kerkhuis Hoog-Keppel, 20.00-22.00 uur

wo 29 •  KunstBus rijdt naar schouwburg Amphion voor het theaterconcert 
van Tania Kross. Georganiseerd door Stichting Welzijn DHK

 •  Meditatie vanuit Christelijk inspiratiebron, dorpshuis De Ruimte 
Hummelo, 19.00-20.10 uur

vr 31 •  Pubquiz – 2e uit reeks van vier avonden - georganiseerd door  
HC ’03, ’t Hessenhuus Achter-Drempt, 20.00 uur. Aanmelding is 
elke quizavond mogelijk vanaf 19.00 uur

FEBRUARI 2020

za 1 •  Koppel darttoernooi, Dorpshuis Voor-Drempt, ingooien vanaf 
17.00 uur, start 18.00 uur

zo 2 •  Optreden popkoor A Sign of Friendship, Dorpskerk Hummelo, 
15.00 uur

do 6 •  Bowlingmiddag 50+, KBO/PCOB, Dorpshuis Voor-Drempt,  
14.00-15.00 uur

vr 7 •  Pubquiz – 3e uit reeks van vier avonden - georganiseerd door  
HC ’03, ’t Hessenhuus Achter-Drempt, 20.00 uur. Aanmelding is 
elke quizavond mogelijk vanaf 19.00 uur

do 13 •  KunstBus rijdt naar schouwburg Amphion voor de 
toneelvoorstelling Hendrik Groen. Georganiseerd door Stichting 
Welzijn DHK

za 15 •  Gelders Kampioenschap Dynamic Tennis, Hessenhal Hoog-Keppel, 
09.00-17.00 uur

 •  Middag Seniorenclub 60+, humor en zang in het plat van  
’t Noll’nkoor - De breurs oet Hoksebarge, FF naar Steef Hummelo, 
14.00 uur

di 18 •  Ontmoeting en inspiratie PGDO: In gesprek met de bijbel, 
Kerkhuis Hoog-Keppel, 20.00-22.00 uur

wo 19 •  Bijeenkomst Vrouwen van Nu: Color Me Beautiful, kleuradvies 
gezicht en kleding, FF naar Steef Hummelo, 19.45 uur

do 20 •  Bijeenkomst Dameskrans Hummelo: verhalenverteller Jan Alfrink 
uit Zutphen en muzikale ondersteuning door zijn vrouw Gemma, 
dorpshuis De Ruimte Hummelo, 14.00-16.00 uur

 •  Jaarvergadering Jeugdvereniging Drempt, Dorpshuis  
Voor-Drempt, 20.00 uur

vr 21 •  Pronkzitting Carnavalsvereniging De Blauwe Snep, Dorpshuis 
Voor-Drempt, 19.41 uur

 •  Filmhuis: Tulipani, dorpshuis De Ruimte Hummelo, zaal open 
19.30 uur, aanvang 20.00 uur

za 22 •  Kindermiddag Carnavalsvereniging De Blauwe Snep, Dorpshuis 
Voor-Drempt, 14.11 uur

 •  Gekostumeerd bal Carnavalsvereniging De Blauwe Snep, 
Dorpshuis Voor-Drempt, 20.41 uur

zo 23 •  Carnaval in Hyndendael, Carnavalsvereniging De Blauwe Snep, 
Hyndendael Hummelo, 10.30 uur

 •  Frühshoppen Carnavalsvereniging De Blauwe Snep, Dorpshuis 
Voor-Drempt, 15.11 uur

wo 26 •  Meditatie vanuit Christelijk inspiratiebron, dorpshuis De Ruimte 
Hummelo, 19.00-20.10 uur

za 29 •  Expositie Pictura Gelria, Dorpskerk Hoog-Keppel, 11.00-17.00 uur

MAART 2020

zo 1 •  Expositie Pictura Gelria, Dorpskerk Hoog-Keppel, 11.00-17.00 uur
di 3 •  Ontmoeting en inspiratie PGDO: Film en gesprek (film Troubled 

Water), Kerkhuis Hoog-Keppel, 19.30 uur
do 5 •  Bowlingmiddag 50+, KBO/PCOB, Dorpshuis Voor-Drempt,  

14.00-15.00 uur
vr 6 •  Pubquiz – 4e uit reeks van vier avonden - georganiseerd door  

HC ’03, ’t Hessenhuus Achter-Drempt, 20.00 uur. Aanmelding is 
elke quizavond mogelijk vanaf 19.00 uur

za 7 •  Filmavond Jeugdvereniging Drempt, Dorpshuis Voor-Drempt, 
18.15-19.45 uur en 20.00-21.30 uur

za 14 •  Open dag Tennisvereniging, LTC De Drieslag Hoog-Keppel, info: 
www.ltcdedrieslag.nl

 •  StratenQuiz, organisatie Oranjevereniging Hummelo en Oranje, 
FF naar Steef, 20.00 uur

di 17 •  Lezing PGDO: drs. HMJ (Henk) Janssen over Dietrich Bonhoeffer, 
Kerkhuis Hoog-Keppel, 20.00 uur

do 19 •  Bijeenkomst Dameskrans Hummelo: dhr Frans Stam over 
uilen en roofvogels uit eigen omgeving. Dorpshuis De Ruimte 
Hummelo, 14.00-16.00 uur

vr 20 •  Onbeperkt pannenkoeken eten op Nationale Pannenkoekendag, 
opbrengst voor Voedselbank, organisatie Prot. Gem. Hummelo, 
dorpshuis De Ruimte Hummelo, 17.00 uur

za 21 •  Landelijke Schoonmaakdag. Team 1: vanuit Laag-Keppel voor 
traject Rijksweg Laag-Keppel tot Voor-Drempt. Team 2: vanuit 
Voor-Drempt voor kern Voor-Drempt en omgeving. Team 3: 
vanuit Achter-Drempt voor kern Achter-Drempt en omgeving. 
Team 4: vanuit Hummelo voor de kern Hummelo, delen van 
Hoog- en Laag-Keppel, Eldrik en buitengebieden

 •  Feestelijke opening vernieuwde kwekerij, tuincentrum 
Bloemendaal Voor-Drempt, 10.00-17.00 uur

 •  Middag Seniorenclub 60+, dialectverhalen door Johan Eppink, 
Dorpshuis Voor-Drempt, 14.00 uur

 •  KunstBus rijdt naar schouwburg Amphion voor het concert van 
Symfonisch Blaasorkest Gaanderen. Georganiseerd door Stichting 
Welzijn DHK

zo 22 •  Vlooienmarkt, Hessenhal Hoog-Keppel, 09.00-16.00 uur
 •  Feestelijke opening vernieuwde kwekerij, tuincentrum 

Bloemendaal Voor-Drempt, 10.00-17.00 uur
wo 25 •  Meditatie vanuit Christelijk inspiratiebron, dorpshuis De Ruimte 

Hummelo, 19.00-20.10 uur
do 26 •  Open Avond Vrouwen van Nu: Francine Bensdorp – geboren in 

het verkeerde lichaam, De Gouden Karper Hummelo, 19.45 uur
vr 27 •  Filmhuis: A Star Is Born, dorpshuis De Ruimte Hummelo, zaal 

open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur
za 28 •  Hessenrit, auto sterrit in teams van minimaal 2 personen. 

Georganiseerd door ’t Hessenhuus samen met de 
biljartvereniging. Start op volgorde van inschrijving vanaf  
18.00 uur bij ’t Hessenhuus, Zomerweg 19a in Achter-Drempt

di 31 •  Ontmoeting en inspiratie PGDO: In gesprek met de bijbel, 
Kerkhuis Hoog-Keppel, 20.00-22.00 uur
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