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InhoudVan de redactie 
Natuurlijk is de redactie en de voetbalvereniging blij met een puike 

voorzitter van de voetballerij in onze dorpen. U kent hem ook: 

we hebben het over Mart de Kruif. Maar toch… wat hadden we 

Mart graag minder in de media gezien en gehoord dan de afge-

lopen maanden. De verwoestende oorlog in Oekraïne trekt hem 

als luitenant-generaal buiten dienst vaak uit Laag-Keppel naar 

Hilversum om met zijn sublieme kennis te duiden wat er speelt op 

militair vlak en de consequenties daarvan voor ons als Europeanen. 

Dat doet Mart heel erg goed trouwens. Maar wat hadden we hem en 

daarmee onszelf een betere en positievere tijd gegund na twee jaar 

covid. Weer is er een oorlog in Europa en dichter bij ons huis dan we 

voor mogelijk hielden.

In deze editie besteden we daarom onder andere aandacht aan de 

opvang van mensen die vanuit Oekraïne voor het niets ontziende 

oorlogsgeweld zijn gevlucht en in een van onze dorpen met hulp 

van betrokken vrijwilligers een veilige plek hebben gevonden. Hope-

lijk lukt het hen om met een steuntje in de rug van ons allemaal het 

leven in een voor hen vreemd land weer enigszins op te pakken en 

de ellende die hen overkwam even te laten voor wat het is. 

In deze editie kunt u gelukkig ook lezen over zaken die het leven in 

onze dorpen leuk maken. Er is aandacht voor een echtpaar met een 

brandweerwagen uit 1969, een Chrysler uit 1954 en ander materiaal 

dat kan rijden. We hebben bijgekletst met Karin Bertram en zijn op 

zoek gegaan naar campinggasten die met ontzettend veel plezier 

onze prachtige omgeving bezoeken en genieten van de gastvrijheid. 

In onze zoektocht naar markante momenten in de voetbalhistorie 

lukte het om het damesteam van 1973 in beeld te krijgen. Er valt 

heel wat te genieten van de verhalen uit het roemruchte verleden 

van deze stoere vrouwen. Dat verleden leeft tot op de dag van 

vandaag voort. 

Dorpsgenoten aan de Veenweg kregen bezoek van onze sterrepor-

ter Leo Tholhuysen met een mooie reportage als gevolg. Ook in 

dit nummer: een duik in de wondere wereld van het schrijverscol-

lectief Winchester McFly. Matthijs Bockting, geboren en getogen in 

Hummelo, maakt onderdeel uit van het collectief en schreef een 

boek waarbij het verhaal zich in Hummelo afspeelt. Je moet van het 

horrorgenre met een toefje bovennatuurlijkheid houden, maar dat 

het leven soms ontregelend kan uitpakken, daar houdt Matthijs wel 

van. 

In Varia besteden we onder andere aandacht aan zaken die zich 

tijdens het produceren van deze editie voordeden, zoals de presen-

tatie van een verkeersplan voor Drempt, Hummelo en Keppel en 

de plechtigheid bij het leggen van Stolpersteine in Laag-Keppel. En 

natuurlijk zorgen onze columnisten zoals gewoonlijk voor de kleur-

rijke invalshoeken. 

Wij wensen u een mooie zomer en veel leesplezier met deze uitgave. 
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Eindelijk voetballen we weer. Wel met horten en stoten, want veel wedstrijden worden 

alsnog afgelast of uitgesteld. Maar op zaterdag en zondag is er in ieder geval weer leven 

op het sportpark, dat is toch weer lekker. Zelf heb ik er veel te weinig van mogen beleven, 

omdat ik veel tijd kwijt was met andere dingen, waaronder een dictator die denkt dat 

we nog in de middeleeuwen leven en ongestraft landen kunnen aanvallen. Voor zover de 

invloed van duizenden jaren beschaving.

Binnen de vereniging hebben we overigens best wel wat te melden. Gelukkig hebben we 

een nieuw jeugdbestuur en barst het van de activiteiten, zowel bij de vereniging als bij de 

stichting. En de Keppelrun staat weer op de kalender, weer een teken dat we (vooralsnog) 

hebben leren leven met het virus. En iedereen is weer druk bezig met volgend seizoen, 

altijd een uitdagende tijd om de indeling rond te krijgen, leiders te vinden en trainingen 

te faciliteren. Maar ook dat gaan we weer redden. En ’t Hessenhuus is opgeknapt, iets wat 

we op 19 juni gaan vieren.

 

Daarnaast houden we goed in de gaten welke coalitie van partijen onze gemeente gaat 

besturen. Want het wordt hoog tijd voor een breed sportbeleid, dat verder gaat dan ste-

nen en gebouwen. Hoe belangrijk sport is, heb ik kunnen zien tijdens de Invictus Games 

in Den Haag. Sport verbroedert, maar kan ook genezen. Zowel fysiek als mentaal. Sport 

maakt mensen sterker, omdat je grenzen leert kennen en verleggen. Sport is gezond en 

leuk, maar ook een uniek bindmiddel in onze maatschappij. Ik hoop dat de gemeente dit 

ook onderschrijft en ernaar handelt. Want we kunnen nog heel veel doen om de vereni-

ging beter te maken. Denk aan een professionele kern van vakmensen, die leiders en 

trainers kan opleiden, coachen en helpen. Denk aan een verbetering van 

de accommodatie, met nog meer en andere sportfaciliteiten dan tot 

nu toe. En het nog meer duurzaam maken van ’t Doornslag. Om 

maar eens wat te noemen.

Kortom: we gaan ons niet vervelen. En wie dingen met 

ons wil delen of vragen heeft aan het bestuur: don-

derdag 23 juni vindt de Algemene Ledenvergadering 

plaats. Ik hoop jullie daar allemaal weer te zien!

Bindmiddel

Column

Sport is gezond en 

leuk, maar ook een 

uniek bindmiddel in 

onze maatschappij. 

Ik hoop dat de 

gemeente dit ook 

onderschrijft en 

ernaar handelt.

Fo
to

: 
W

im
 v

a
n

 H
o

f

Mart de Kruif



8

Tekst en foto’s: Ine Snelder

Opvang Oekraïense 
vluchtelingen in onze dorpen
Stichting Thuisopvang Oekraïners Bronckhorst en Doetinchem, kortweg STOBD, houdt zich bezig met het vinden van 

kleinschalig onderdak voor de vluchtelingen die binnenkomen in beide gemeenten. Gastgezinnen melden zich bij 

de stichting aan en ook inwoners die contact hebben met vluchtelingen die nog onderdak zoeken, kunnen bij deze 

stichting terecht. Vervolgens maakt de stichting een zo goed mogelijke match tussen opvangadres en vluchteling. Siert 

Wieringa uit Hoog-Keppel is coördinator van de stichting en via hem ontvangen we de contactgegevens van enkele 

gastgezinnen in onze dorpen. Waarom vang je Oekraïense vluchtelingen op en wat heb je hun te bieden? Met onder 

andere deze vragen brengen we een bezoek aan vier gastgezinnen.

Bouwmarkt De Tolbrug (Toldijk), 

eigenaar Karel van Basten Batenburg

‘Op zondag 20 maart arriveerden Tetiana, 

Nina, Maryna en hun kinderen Martin (4), 

Sonya (4), Katia (11) en Vova (7) met de trein 

in Doetinchem. Ik heb ze daar opgehaald en 

naar hun appartement gebracht. 

Daar ging wel het een en ander aan vooraf. 

Toen ik hoorde van de oorlog en de vluch-

telingen uit Oekraïne heb ik mij, samen 

met mijn vrouw Aimée en onze kinderen, 

bij de gemeente Bronckhorst aangemeld als 

opvanglocatie voor deze mensen.

Via via ben ik terecht gekomen bij STOBD. De 

stichting heeft mij fantastisch geholpen bij 

de eerste formaliteiten.

Samen met hulp van de familie Snelder en 

een aantal vrijwilligers hebben we het appar-

tement boven de bouwmarkt klaargemaakt 

voor de opvang van maximaal acht mensen. 

En samen is nog steeds het sleutelwoord. 

Alleen is het bijna onmogelijk om deze men-

sen op te vangen. Er moet eerst een groot 

aantal praktische zaken worden geregeld, 

van inschrijving in de gemeente tot het 

openen van een bankrekening, een school 

zoeken voor de kinderen, enzovoort.

De kinderen gaan inmiddels op de fiets naar 

school en vinden het fantastisch. Ze leren 

spelenderwijs Nederlands. Aan de moeders 

wordt thuis Nederlandse les gegeven.

Wat mij opvalt, is dat de dames zeer 

zelfredzaam zijn. Ze gaan met de bus naar 

Steenderen, Doetinchem, Zutphen, Den Haag 

en vinden met Google Maps alle locaties die 

ze zoeken. Ze hebben veel steun aan elkaar. 

En dat is zeker belangrijk in deze situatie. 

De gastvrijheid is ontroerend, zowel van hen 

naar ons als van onze omgeving naar hen. 

Er is al van alles georganiseerd en gegeven 

en dat gebeurt nog steeds. Mooi en fijn om 

te zien.

Wat ze eten? Veel zoetigheid en pasta. En 

natuurlijk boekweitpap. Ze hebben mij nog 

niet zover gekregen dat ik dat ook gepro-

beerd heb.’
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In gesprek met Maryna, Nina en Tetiana

‘We komen uit Charkov, een stad in het 

noordoosten van de Oekraïne met voor de 

oorlog circa 1,4 miljoen inwoners. Het is de 

tweede stad van Oekraïne. Op de foto’s van 

de stad voor de oorlog zie je indrukwekkende 

monumenten, paleizen, kathedralen, kerken, 

musea en pleinen. 

We zijn vriendinnen en familie en besloten 

om samen met onze kinderen te vluchten. 

Onze echtgenoten, (groot)ouders en vele 

vrienden bleven achter. Via Kiev en Amster-

dam kwamen we tenslotte aan in Toldijk. 

Hier hebben we het goed in ons ‘eigen’ 

appartement. Onze kinderen gaan sinds 

een paar weken naar school in Steenderen 

en leren zo spelenderwijs ook Nederlands 

spreken. Wij zijn hiermee ook aan de slag 

gegaan. Maar het is wel erg moeilijk.

Wat ons opvalt in Nederland? We voelen ons 

heel erg welkom en zijn al bij veel mensen 

op bezoek geweest in hun mooie huizen met 

bloementuinen. Het is ook groen en schoon. 

We zien veel dieren, koeien, paarden en ook 

konijnen. En natuurlijk veel fietsen. Het lijkt 

wel of iedereen hier fietst. Maar die wind… 

daar hebben we toch wel een hekel aan. De 

kinderen vinden het dan ook snel koud. Ze 

gaan dan ook alleen maar goed ingepakt 

de deur uit. Het contact met het thuisfront 

verloopt via internet, maar die valt vaak weg 

in Oekraïne. Dus dat is moeilijk. Daarnaast 

bellen of appen we, al is dat wel erg duur. 

Maar gelukkig hebben we zo nog steeds con-

tact met onze dierbaren in Oekraïne.’ 

Het huis van de St. Willibrordusparochie, 

Achter-Drempt. Contactpersoon Bennie 

Peters

‘In februari tijdens een overleg van de 

Caritas-vereniging in onze parochie besloten 

we dat we in plaats van geld geven liever 

een ruimte beschikbaar willen stellen aan 

Oekraïense vluchtelingen. De kerk heeft een 

woning in eigendom waar vroeger het hoofd 

van de school woonde. Het huis stond leeg 

en was beschikbaar. Maar de laatste huur-

ders hadden een enorme puinhoop achter-

gelaten. Het was dus niet zo maar gereed om 

vluchtelingen op te vangen. En wat er toen 

gebeurde was geweldig. We hebben in het 

dorp huis aan huis een brief verspreid met 

informatie over ons voornemen en daarbij 

ook hulp gevraagd. Daarvoor organiseerden 

we een informatieavond maar ook buiten die 

avond om wisten vrijwilligers ons wel te vin-

den. Met velen, van diverse leeftijden, werd 

er gerepareerd, geschilderd, schoongemaakt 

en de tuin opgeknapt. Daarna kon de gang 

gemaakt worden naar de kringloopwinkel 

om het huis in te richten voor ongeveer zes 

personen. Ook hebben we fietsen aange-

schaft zodat de kinderen zelfstandig naar 

school kunnen en de moeders boodschap-

pen kunnen doen.

Eind april arriveerden de gasten, begeleid 

door medewerkers van de gemeente Bronck-

horst en nog enkele andere vluchtelingen. De 

gemeente Bronckhorst huurt het huis voor 

een half jaar en geeft ook alle aandacht aan 

onze gasten: Iryna (30) met haar zonen Sa-

muel (8) en David (10), afkomstig uit Odessa, 

en Roksolana (30) met haar zoon Miron (8) 

uit Mirgorod. Ik ben hun contactpersoon. 

Gelukkig spreekt een van de dames Engels. 

Dat maakt het communiceren heel wat 

gemakkelijker.’

In gesprek met Iryna en Roksolana

Iryna was supermarktmedewerker en Rok-

solana maakte kunstbloemen. Ze zijn sinds 

respectievelijk 4 april en 15 maart in Vorden 

in de opvanglocatie. Ze kenden elkaar tot die 

tijd niet. Iryna heeft kennissen in Zelhem. 

Dat deed haar besluiten om via Moldavië, 

Boekarest, Wenen en München naar Neder-

land te reizen. Roksolana en haar zoon zijn 

door haar man, die vrachtwagenchauffeur is 

in Litouwen en ook een aantal Nederlanders 

kent, naar de grens gebracht. We zitten aan 

tafel bij de moeders en vragen hen hoe zij de 

eerste periode in Nederland hebben ervaren. 

‘We zijn blij om een plek samen te hebben 

en komen hier nog wat meer tot rust. Geluk-

kig is er internet en hebben we zo contact 

met familie en vrienden. Via de telefoon 

is het ingewikkelder. We zijn geraakt door 

de vriendelijkheid en hartelijkheid van de 

Nederlandse mensen.’ 

Bij hen op tafel ligt Nederlands lesmateriaal. 

Daar zijn ze serieus mee bezig. ‘We willen 

heel graag werken. Van schoonmaken tot in 

de tuin werken. We pakken alles aan.’
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Henk en Jeannet Gosselink, Voor-Drempt

In het kantoor naast hun huis vangen Henk en Jeannet sinds 27 

maart een oma, moeder en twee kinderen uit Dobropillia (Donetsk) 

op. Olena (62), Iryna (36), Maxym (8) en Barbara (2) kwamen via een 

particulier initiatief naar Nederland. De man van Iryna, Sergej, is ach-

tergebleven in Oekraïne. Jeannet: ‘Hoe we dit hebben opgepakt? Toen 

de oorlog uitbrak en wij de beelden zagen van al die vluchtelingen 

met hun tas of rolkoffer op stations en in overvolle treinen, vroegen 

wij ons af: Wat kunnen wij doen? Wat kunnen wij hen bieden? We 

besloten ons in te schrijven bij Takecarebnb. Ondertussen kwamen 

we via mijn zus in contact met een particulier initiatief. En kregen we 

toen het verzoek om een aantal mensen op te vangen. De vrouw die 

de drijvende kracht achter dit initiatief is heeft inmiddels, met hulp 

van vrijwilligers en steun van particulieren en bedrijfsleven, twee 

bussen met vluchtelingen naar Nederland laten komen; heen zijn de 

bussen volgepakt met hulpgoederen en medicijnen en terug was er 

plaats voor tweemaal 48 mensen. 

Op 26 maart hoorden wij om 17.00 uur dat de volgende ochtend een 

gezin bestaande uit vier personen naar ons toe zou komen. Dat was 

kort dag, en er moest nog snel wat gebeuren in het appartement. 

In de buurtapp hebben we verteld van de komst van deze mensen. 

En wat is het mooi om te merken wat er dan gebeurt. Buren die ons 

kwamen helpen met de ruimte klaar maken en andere buren weer 

die spullen en kleding kwamen brengen. Zo hartverwarmend alle-

maal, er ontstond zoveel verbinding. En daar kwamen ze, twee tassen 

met wat kleding, dikke jassen aan en één paar schoenen. Dat was 

alles wat ze mee konden nemen. Maxym danste van blijdschap toen 

hij hun nieuwe plek zag. De eerste week hebben ze gebruikt om wat 

te acclimatiseren. Na deze week kon Maxym al naar basisschool de 

Klimtoren. Hij is liefdevol opgevangen door zowel het onderwijsteam 

als de kinderen in zijn klas. Hij houdt van voetbal, dus ik denk dat hij 

straks vaak te vinden is bij HC’03. 

Als gastgezin komt er veel op ons af. Er moet samen zoveel gere-

geld worden. Van praktische zaken als boodschappen doen of leren 

fietsen, tot administratieve zaken als de inschrijving om een BSN-

nummer te krijgen. Wat ik nog belangrijk vind om te vertellen is de 

enorme inzet en steun die wij van de gemeente Bronckhorst hebben 

gekregen en nog steeds krijgen. Er moet zoveel geregeld worden en 

dat doen zij snel, duidelijk en prettig. Ook de mensen van Vluchtelin-

genwerk staan altijd voor ons klaar.

Inmiddels zijn wij aardig aan de veranderde situatie gewend. We zijn 

eigenlijk twee huishoudens op één erf, wat in de Achterhoek vaker 

voorkomt. Veel verschillen zijn er niet. Behalve misschien het eten. 

Wij hebben in elk geval al genoten van Borsjt, een soort maaltijd-

soep. Het is fijn dat er ook contact is met landgenoten in de buurt. 

Zo is Iryna ook met de dames Maryna en Nina, die op De Tolbrug 

wonen, naar Den Haag geweest om een certificaat bij hun paspoort 

te regelen.

Wij communiceren zowel in het Engels als met de vertaalapp op de 

telefoon met Iryna en via gebarentaal met Olena en de kinderen. Ver-

der oefenen we de Nederlandse taal spelenderwijs. Dat gaat prima. 

Iryna is verpleegkundige en heeft nu zelfs al een baan. Ze werkt in 
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Rita Kraaij en Allard Hendriks, Hoog-

Keppel

‘Ik had op donderdag contact met de 

Stichting Opvang dat wij een gezin uit 

Oekraïne konden huisvesten en de zondag 

daarop zouden ze al komen. Zo snel was dat 

geregeld. Dat betekende voor ons wel dat wij 

ons gastenverblijf zo moesten inrichten dat 

zij daar langere tijd in konden verblijven. 

Dat is ons gelukt met hulp van vrienden en 

bekenden. Moeder Nadja (42), dochter Sasha 

(15) en zoon Yuri (11) hebben nu hun eigen 

plek bij ons. 

Yuri gaat inmiddels op de fiets naar basis-

school de Woordhof in Hummelo. Hij is 

daar erg welkom en gelukkig. Ook krijgen 

wij alle medewerking van de school. Dat 

is fantastisch. Sasha gaat na de vakantie 

naar de schakelklas bij het Metzo College in 

Doetinchem. Samen met meer kinderen met 

een niet-Nederlandse achtergrond. Moeder 

Nadja wil heel graag werken, maar omdat ze 

doof is en geen Engels of Nederlands spreekt, 

is het lastig om een plek te vinden. Voor nu 

gaat communiceren met haar via Google 

Translate.’ Dat werkt prima volgens Rita. 

‘Nadja is met open armen ontvangen bij de 

Doetinchemse dovenclub. Helaas is de geba-

rentaal in Nederland anders dan in Oekraïne, 

maar daarvoor is ze druk aan het studeren.

Er is wel veel te organiseren. Van praktische 

zaken als het aanvragen van het BSN-num-

mer en een bankrekening als het regelen 

van school en bezoek aan dokter, audicien, 

opticien (ze zijn in alle haast hun brillen ver-

geten) en tandarts. Dat laatste is zeker nodig 

omdat de toestand van hun gebitten zeer 

slecht is. Tandartsbezoek lijkt in Oekraïne 

niet zo vanzelfsprekend als in Nederland, 

terwijl dat zeker noodzakelijk is om de 

schadelijke effecten van het zeer regelmatige 

suikergebruik te beperken. We hebben veel 

steun van vrienden, in de afgelopen periode, 

en nu nog steeds. Ook alle waardering voor 

Siert Wieringa die altijd direct reageert op 

onze vragen zodat we verder kunnen. De 

lokale ondernemers zijn gul en denken mee 

in mogelijkheden. Sasha werkt nu bijvoor-

beeld bij Aspergeboerderij De Stokhoven. En 

met het zwembad in Hoog-Keppel zijn we in 

gesprek over zwemles voor Nadja en Yuri.

Of ze na de oorlog teruggaan naar Oekraïne? 

Daar kunnen ze nu nog geen ja of nee op 

antwoorden. De situatie is te onzeker. Wel 

hebben ze het bijzonder naar hun zin bij ons 

en in Nederland.’

In gesprek met Nadja en Yuri

Terwijl Sasha aan het werk is op de asperge-

boerderij praten we met Nadja en Yuri. ‘Het 

gaat goed met ons. We zijn blij om hier te 

zijn,’ lezen we op de telefoon. ’We woonden 

in West-Oekraïne, in de regio Lviv. We zijn 

eerst gevlucht naar Polen en in Warschau 

opgepikt door een busje van Vesta Expeditie, 

een internationaal logistiekbedrijf met de 

Nederlandse vestiging in Doetinchem. We 

waren heel blij dat we mee konden naar Ne-

derland. En dat we hier zijn terechtgekomen. 

Rita en Allard zijn zo lief voor ons. Fijn dat 

we wat terug kunnen doen. Ik werk bijvoor-

beeld graag in hun tuin’, zegt Nadja. Geluk-

kig hebben we ook internet en kunnen we zo 

contact houden met onze familie en vrien-

den in Oekraïne en de Oekraïense school 

volgen. Daardoor kunnen we ook meedoen 

aan de examens en lopen geen achterstand 

op. Mijn zwangere zus is nagekomen met 

de trein en woont nu in Laag-Keppel bij Tijn 

en Maaike. Wij willen heel graag wat meer 

contact met onze landgenoten in de buurt.’

de keuken bij De Gouden Karper. Zij waren meteen betrokken en 

enthousiast om Iryna een baan aan te bieden. Hoe geweldig is dat. 

Nu gaat Iryna elke dag op de fiets naar Hummelo.’ 

 
In gesprek met Iryna

‘Het gaat nu goed met ons. We wonen heel graag bij Henk en Jeannet 

en we houden van Nederland.’ Olena en Maxym knikken instem-

mend. Iryna: ‘Al vinden we het vaak koud door de wind en de regen. 

We vinden de Nederlanders heel aardig en wat ons opvalt en wat we 

erg leuk vinden is, dat iedereen elkaar groet op straat. Dat gebeurt 

bij ons niet. Nu we al iets meer dan een maand hier wonen, gaat het 

steeds beter met de taal. De taalbarrière wordt iedere dag iets kleiner, 

al is het Nederlands wel erg moeilijk. 

We zijn met de trein naar Warschau gegaan en daarna met de bus 

naar Nederland. En nu wonen we hier in Voor-Drempt. Gelukkig kun-

nen we via internet contact houden met Sergej en andere familiele-

den en vrienden. Maar we missen hen erg.’ 
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Tekst: Ceciel Bremer

Foto: PR

‘Na twee jaar corona eindelijk weer een Keppelrun!’
Het zevenkoppige team dat de Keppelrun sinds 2018 coördineert heeft het draaiboek weer doorgenomen, de 

vrijwilligers geïnformeerd, het parcours beoordeeld en de inschrijving gestart. Want het hardloopevenement van 

Drempt, Hummelo en Keppel gaat na twee jaar corona weer van start. Met voorzitter Rob Meenhuis kijken we vooruit 

naar het sportieve evenement dat op zondag 12 juni in Hoog-Keppel van start gaat.

Eigenlijk was het plan om deze editie flink uit te pakken en nieuwe 

elementen aan de Keppelrun toe te voegen. Maar vanwege de 

coronamaatregelen kwam er pas laat dit voorjaar groen licht om 

de voorbereidingen te starten. ‘Daarom moeten we kiezen voor een 

versie zoals we eerder hebben georganiseerd. Samen met zo’n 100 

trouwe vrijwilligers zetten we dit op poten, nu dus in minder tijd dan 

gebruikelijk. Dan merk je dat je je moet focussen op de basis. Onze 

plannen om te vernieuwen, komen volgend jaar wel’, vertelt Rob.

De eindstreep

De Keppelrun biedt volwassen hardlopers de mogelijkheid te kiezen 

voor een afstand van 5 of 10 kilometer door de mooie bosrijke 

omgeving van onze dorpen. Daarbij kunnen lopers ook in een team 

van maximaal 4 personen deelnemen. ‘Traditioneel doen de meeste 

lopers mee met de 5 kilometer waarbij het parcours deels over de 

golfbaan voert, maar in 2019 merkten we wel een recordaantal deel-

nemers bij de 10 kilometer. Steeds meer mensen lijken een langere 

afstand te lopen’, concludeert de voorzitter. 

Kinderen kunnen vanaf 4 jaar al meedoen. Voor de 4- en 5-jarigen is 

er een afstand van 500 meter door de dorpskern van Hoog-Keppel. 

De jeugd van 6 tot en met 12 jaar kan mee doen aan de run van 1 

kilometer door het dorp. Rob verheugt zich vooral op die jeugdloop. 

‘Dat is zo fantastisch om te zien. Wat mij betreft, is dat veruit het 

mooiste onderdeel van de Keppelrun. Zoveel blije gezichtjes die over 

de eindstreep komen.'

'Overigens zie ik die blijdschap ook bij de lopers van de 5 en 10 kilo-

meter hoor. Velen zijn blij dat ze het gered hebben, komen misschien 

vanuit een situatie waarvan ze niet hadden gedacht dat ze dit nog 

zouden kunnen. Wat dat betreft, is de eindstreep halen elke keer een 

overwinning op jezelf.’

Veel toeschouwers

Bij de vorige editie in 2019 verschenen bijna 900 deelnemers aan de 

start. Of dat dit jaar weer gaat lukken, is nog onzeker. ‘De inschrijving 

is later gestart en er zijn wellicht hardlopers die kampen met de fysie-

ke gevolgen van het coronavirus. Hoe dan ook, we hopen natuurlijk 

weer op een mooie editie met veel toeschouwers. Want die enthou-

siaste toeschouwer langs het parcours geven zo’n gezellige sfeer aan 

het geheel’, benadrukt Rob. Daarnaast zorgen ook de verschillende 

bandjes langs de route ervoor dat de lopers worden gemotiveerd nog 

even vol te houden tot de eindstreep. 

Medaille voor iedereen

Voor wie het evenement niet kent, heeft de voorzitter een advies. 

‘Ben je liefhebber van hardlopen? Daag jezelf dan uit en doe mee. 

Voor de beste 3 lopers van elke categorie zijn voor zowel bij de man-

nen als de vrouwen prijzen te winnen. Daarnaast ontvangt iedere 

loper een medaille. Woon je hier pas en ken je de Keppelrun nog 

niet? Ga dan langs het parcours staan en proef de sfeer. De Oude 

Zutphenseweg in Laag-Keppel is een mooi punt om te staan. Daar 

zie je de lopers van de 10 kilometer twee keer voorbij komen. En ook 

op de Prinsenweg richting de oude Aviko kun je de deelnemers twee 

keer voorbij zien gaan. Het is echt supergezellig en mooi als de lopers 

je passeren.’  

www.keppelrun.nl 
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Tekst: Henk ten Zijthoff

Foto’s: Wim van Hof

De wondere wereld van 
Winchester McFly
Geboren en getogen Hummeloër Matthijs Bockting (35) is lid van de Writersroom van Nederland. Onder de naam 

Winchester McFly maken Matthijs en zijn partners succesvolle producties voor televisie, de filmwereld en Netflix. 

Denk daarbij onder andere aan Smeris, Bankier van het verzet, Vliegende Hollanders en de eerste Nederlandse Netflix 

Original Ares. Ook schrijven ze thrillers. Begin 2022 verscheen Contact, het derde deel in de reeks De Detta dossiers. 

Deze thriller speelt zich af in Hummelo en omgeving.

We spreken vlak voor de paasdagen met 

elkaar af in het ouderlijk huis van Matthijs 

aan de Horstweg in Hummelo. De paasda-

gen worden gevierd met de familie, die van 

heinde en ver (zijn zus en zwager zijn een 

klein jaar geleden vanuit Suriname geremi-

greerd) naar Hummelo zijn gereisd. Matthijs 

zelf woont tegenwoordig in Haarlem, dicht 

bij zijn werk. 

Hoe is het om als Hummeloër in het 

Wilde Westen te wonen? 

Er woont een bekende boerenrockzanger 

hier in de buurt die het in zijn jonge jeugd 

als kunstenaar in Amsterdam daar al heel 

snel had gezien.

Matthijs kan er hartelijk om lachen: ‘Ik had 

daar gelukkig geen problemen mee, al was 

ik ook wel jong toen ik naar Amsterdam ver-

huisde. Bij mij is het gelukkig goed gekomen 

met dat Wilde Westen. Kan te maken hebben 

met mijn roots aan de Horstweg. Ik zat bij-

voorbeeld niet in Hummelo op De Woordhof 

maar op school in Velswijk. Ik voetbalde niet 

bij H en K maar bij Keyenborgse Boys. Mijn 

grootouders (de familie Speek) woonden in 

Laag-Keppel in de Jan de Jagerlaan. Ik was 

daar kind aan huis. In mijn tijd als leerling 

Annelies Eschauzier-Schiff  op de baan van de Keppelsche Golfclub.
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Zwevend boven de kolken

op het Rietveld in Doetinchem was ik vak-

kenvuller bij de Spar in Hummelo. Ik groeide 

dus wel op in een plattelandsomgeving, 

maar in diverse plattelandsgemeenschappen. 

Daardoor leerde ik al vrij jong een beetje 

te helikopteren omdat ik nét niet helemaal 

onderdeel was van één gemeenschap. Daar 

heb ik later in mijn carrière baat bij gehad. 

Ik leerde al jong mijn sociale omgeving te 

observeren.’

Naar de Filmacademie

Matthijs blijkt al heel jong zijn carrière in 

beeld te hebben. Hij wil naar de Filmaca-

demie of Kunstacademie in Utrecht (HKU) 

en filmregisseur worden. Hoe dat zo kwam? 

Matthijs: ‘Mijn oudere broer studeerde in 

Nijmegen en via hem maakte ik kennis met 

films en de filmwereld. Mijn broer is nu jour-

nalist en filmrecensent voor de Volkskrant en 

hij had in Nijmegen tijdens zijn studie al een 

hele goede neus voor de wereld van de film. 

Ik kon met hem en op zijn kennis van zaken 

meeliften. Ik was enorm onder de indruk van 

de films van Tarkovski (1932-1986), de Rus-

sische regisseur die tot de absolute wereldtop 

van cineasten behoort.’ 

‘Toen ik opgroeide in Hummelo floreerden 

de videotheken nog: eerst nog met video-

banden en later met dvd’s. Jarenlang keek ik 

alles wat los en vast zat. Van grote Hollywood 

films en Italiaanse spaghettiwesterns tot Azi-

atische arthouse of de stille films van Buster 

Keaton. Maar ja, ik moest nog wel als student 

op de HKU of Filmacademie zien te komen 

en dat lukte niet meteen. Na de toelatings-

testen werd ik niet toegelaten. Mijn moeder 

was toen streng voor mij: je gaat studeren of 

je gaat werken. Dus moest ik kiezen en dat 

werd werken, want de HKU of Filmacademie 

bleef mijn doel. Zo werd ik tijdelijk parket-

legger en daar heb ik nooit spijt van gehad. 

Ik leerde daar heel veel. Het is een pure 

mannenwereld. Je rijdt in alle vroegte met 

collega’s in een busje naar het werk ergens 

in Nederland en aan het eind van de middag 

weer terug. Het is werken in een cultuur van 

(harde) grappen maar ook zwijgzaamheid. 

Niemand laat snel het achterste van zijn tong 

zien. Daar zit bij die kerels soms een wereld 

van verdriet en wanhoop achter die zeer 

zorgvuldig verborgen wordt gehouden voor 

collega’s waar je een hele dag mee optrekt. 

En na een jaar werken als parketlegger wist 

ik toch ook dat ik weer wilde studeren. En 

dat werd aan de HKU waar ik een brede 

filmopleiding volgde. Maar mijn absolute 

doel om regisseur te worden heb ik gaande-

weg de studie bijgesteld. Ik bleek meer talent 

te hebben voor het schrijven van scenario’s 

dan voor het regisseren. En tijdens de studie 

kwam ik er na een tijdje wel achter dat er 

medestudenten waren die als regisseur in 

opleiding meer in hun mars hadden dan ik.’ 

Of dat slikken was? Matthijs: ‘Nee, dat was 

niet zo. Ik ontdekte in die jaren dat ik het 

schrijven van scenario’s eigenlijk veel leuker 

vond dan het regisseren van een productie. 

Na drie jaar HKU probeerde ik het nog één 

keer bij de Filmacademie, waar je vier jaar 

lang een specifieke scenario-opleiding kan 

volgen. En prompt werd ik aangenomen, 

waardoor ik nog vier jaar lang kon oefenen 

in een soort speeltuin voordat het echte werk 

zou beginnen.’

De Filmacademie afgerond en toen?

De overgang van het studentenleven naar 

het verdienen van de kost was voor Mat-

thijs niet echt groot: ‘Ik had een netwerk 

en er kwam ook een beetje geluk bij. In de 

Verenigde Staten was het fenomeen van 

een writersroom niet ongewoon, maar in 

Nederland bestond deze vorm van creatieve 

samenwerking amper.’ 

‘Als ik vertel dat ik schrijver en scenario-

schrijver ben, dan wordt vaak gedacht aan 

de eenzame man die in een klein kamertje 

achter een bureau de hele dag met zijn 

toetsenbord in de weer is. Maar zo werk ik 

helemaal niet omdat we in een collectief 

werken en denken.’
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Winchester McFly

Matthijs: ‘Inderdaad! Een fantastische groep 

creatieve mensen die elkaar voortdurend 

inspireert en stimuleert. Als je op onze site 

kijkt dan kun je zien hoe wij werken.’

Dat is een goed advies van Matthijs. Daarom 

nemen we de introductie van Winchester 

McFly over. Want beter dan de beste scena-

rioschrijvers van Nederland kan het collectief 

niet worden beschreven.

Zeven scenaristen met dezelfde droom: films 

en series schrijven met een originele insteek 

en hoge kwaliteit. We zijn altijd op zoek naar 

projecten met de perfecte combinatie van 

geliktheid en gelaagdheid.

We werken volgens het Amerikaanse systeem 

van het showrunnerschap: één hoofdschrijver 

die de rest van het team aanstuurt. De show-

runner is de uiteindelijke trechter waardoor 

alle groepsinput de wereld in gaat. We geloven 

namelijk heilig in de kracht van een writers-

room. Het is in onze ogen de enige juiste 

manier om een serie te schrijven.

Hoe is die opvallende naam ontstaan? 

Matthijs: ‘Wij werden voor de naamgeving 

geïnspireerd door twee films van twee  

regisseurs. Wie de film Shaun of  the dead  

(Edgar Wright, 2003) heeft gezien, weet dat 

die amusante film over horrorzombies gaat. 

De hoofdpersoon Shaun is met zijn vrienden 

vaak te vinden in hun stamkroeg. Dat is een 

typisch Engelse pub: The Winchester. Daar 

overleven zij in het verhaal de dodelijke drei-

ging van die zombies.’ En McFly? ‘Daarvoor 

moet je de film Back to the Future (Robert 

Zemeckis, 1985) kennen. De hoofdpersoon in 

Het spookt hier!  

Waterspiegel 

die sciencefictionfilm is het personage Marty 

McFly (gespeeld door Michael J. Fox) die sa-

men met wetenschapper Emmett Brown ac-

teert op het thema tijdreizen en de gevolgen 

daarvan. Er zijn twee vervolgdelen geprodu-

ceerd en de trilogie behoort inmiddels tot 

de Hollywoodklassiekers. De combinatie van 

elementen uit deze twee wereldberoemde 

films heeft voor ons collectief de mooiste 

naam opgeleverd die we konden bedenken: 

Winchester McFly.’

Scenarioschrijvers én auteurs van 

boeken?

Matthijs: ‘Het leek ons leuk om een reeks 

ongewone thrillers te schrijven voor een 

niche in de markt. We wilden daarvoor 

met bovennatuurlijke aspecten werken. In 

ons collectief popte toen een idee op om 

daarvoor twee politiemensen als karakters 

uit te werken: een man en een vrouw. De 

spanningsboog werkten wij uit via de eigen-

schappen nuchterheid en rationaliteit van de 

vrouwelijke rechercheur en de gelaagdheid 

van het bovennatuurlijke koppelden we aan 

de manlijke rechercheur. Dat is het concept 

van de Detta thrillers. In deze reeks zijn drie 

titels gepubliceerd. Met Contact was het mijn 

beurt om te schrijven’. We spreken af om 

niet te morsen met spoilers, maar kunnen 

wel verklappen dat Hummelo en omgeving 

als achtergrond van het verhaal dienen. Mat-

thijs: ‘In de reeks is een voorliefde te herken-

nen voor sagen en legenden in Nederland. 

De Wrangebult in Laag-Keppel speelt een rol 

in Contact omdat in dit prachtige bosgebied-

je met de Witte en de Zwarte Kolk een sfeer 

van spookachtigheid en mystiek hangt.’ Of 

Matthijs de filmpjes kent van TGH (The Ghost 

Hunters) die op die plek geesten probeerden 
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te filmen en het materiaal via YouTube pu-

bliceerden. Was hij hier bij betrokken in zijn 

tijd als HKU-student? Hij schatert: ‘Nee hoor, 

daar is niets van mij bij, maar ik ken die 

filmpjes uiteraard wel. Bestaande personen 

uit het dorp en omgeving figureren niet in 

het boek op één uitzondering na, maar die 

verklap ik niet.’

Vanwaar jullie voorkeur voor het 

bovennatuurlijke en horror?

‘We kennen de klassiekers in dit genre. Het 

werk van een auteur als H.B. Lovecraft (1890-

1937) is voor ons een mooie bron van inspi-

ratie. HBO gaf bijvoorbeeld een behoorlijke 

impuls aan zijn werk met de serie Lovecraft 

Country. Het genre kenmerkt zich door 

buitenissige plots en een mix van fantasy, 

horror en macabere gebeurtenissen. Dat 

vinden wij mooie thema’s om ermee aan de 

slag te gaan.’ Matthijs merkt op dat mensen 

soms denken dat macabere gebeurtenissen 

zich vooral afspelen in stedelijke of verstede-

lijkte gebieden. Voor Nederlandse begrippen: 

veelal het westen van het land. ‘Maar dat is 

een misvatting. Denk bijvoorbeeld aan het 

verhaal van het gezin in Ruinerwold. En zo 

zijn er wel meer voorbeelden die zich buiten 

verstedelijkte gebieden hebben afgespeeld. 

Ik vind het intrigerend om met deze thema’s 

bezig te zijn tegen de achtergrond van de 

al eerder genoemde sagen en legenden, die 

met hun bizarre plots zich vaak afspelen in 

kleine lokale gemeenschappen.’

Of Matthijs terug zou willen naar de 

Achterhoek?

Hij denkt even na: ‘Toen ik van Hummelo 

naar Amsterdam vertrok, was ik blij om te 

gaan. Het platteland lag achter mij. Maar 

ik ben in de loop van de tijd dat ik in de 

stad woon, nu in Haarlem, anders over de 

Achterhoek gaan denken. Ik ben meer van 

de streek gaan houden dan ik voor mogelijk 

hield. 

Plaatsen delict

Weet je dat mijn tweede voornaam Ben is? 

Die tweede naam gaf mijn moeder mij toen 

ik hier aan de Horstweg geboren werd,  als 

eerbetoon aan onze fantastische en helaas 

veel te jong overleden huisarts Ben Mertens 

uit Laag-Keppel die de bevalling leidde van 

mijn broer en mijn zus.. Ben kon helaas mijn 

bevalling niet meer meemaken. Ik kom met 

steeds meer plezier in de Achterhoek. Ik ben 

er steeds trotser op dat ik hier geboren ben, 

in een streek met een grote geschiedenis. 

Maar mijn werkzaamheden liggen in de Rand-

stad. Dan ligt verkassen niet voor de hand.’ 

Op zijn eigen site staat dat Matthijs de 

ambitie heeft om Amarcord (klassieke film 

van Frederico Fellini uit 1973) te verfilmen 

in een Achterhoekse setting. Hij lacht: ‘Die 

film is zo prachtig mooi. Een verfilming van 

de jeugdherinneringen van de regisseur, die 

met de scène beter wordt. En zoals met de 

meeste dingen in het leven die je wilt, begint 

het met het uitspreken. Dus bij deze: ooit 

maak ik nog een grootse film die zich in de 

Achterhoek afspeelt. En de titel voor mijn 

autobiografische roman heb ik ook al: Van 

Hummelo naar Hollywood’, zegt Matthijs met 

een knipoog.

Een filmtip voor liefhebbers?

Daar hoeft Matthijs niet lang over na te den-

ken. ‘Een favoriet van mij is, naast de eerder 

genoemde films, What’s eating Gilbert Grape 

met Johnny Depp en Leonardo DiCaprio 

(Lasse Hallström, 1993). Een zeer herkenbaar 

beeld van opgroeien in een kleine gemeen-

schap. Echt een aanrader voor lezers van De 

Hessencombinatie!’
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Tekst: Berna ter Horst

Foto’s: Harald Wassink

Ff kletsen met… 

Karen Bertram uit Laag-Keppel

Welke app gebruik je het meest?

Instagram natuurlijk. Ik fotografeer heel graag en deel dat vaak 

via Insta, vooral werkgerelateerd. Bij het foto’s maken heb ik geen 

plan of zo, ik doe gewoon wat in me opkomt. Soms probeer ik een 

bepaalde sfeer te pakken. Laatst heb ik voor het eerst zelf een vlog 

gemaakt. Dat vond ik best een dingetje, zeg maar gerust: echt span-

nend. Ik vind het ook interessant om andere mensen te volgen, dat 

kan heel inspirerend zijn. Het is leuk om mooie dingen en positiviteit 

te kunnen delen met elkaar.

Om welke film moet jij heel hard lachen?

Bijvoorbeeld de film Pretty Woman met Julia Roberts. Die blijft leuk: 

vooral de scène in het restaurant wanneer zij niet weet waar al dat 

bestek voor is. Ik heb de film al heel vaak gezien, maar ik moet altijd 

weer ontzettend lachen. Dat heb ik trouwens ook bij Notting Hill: als 

die vent in z’n onderbroek in de gang staat bijvoorbeeld. En Crocodile 

Dundee vind ik ook erg lachwekkend. Het hele concept van de stadse 

dame op het platteland, heerlijke humor.

Wat was je mooiste reis?

Van mijn eerste tot mijn tiende levensjaar heb ik in Afrika gewoond, 

in Bawku in het noorden van Ghana. In 1998 ben ik met mijn man te-

rug geweest en in 2016 zijn we samen met de kinderen gegaan om ze 

te laten zien waar ik ben opgegroeid. Dat was zeker weten de meest 

bijzondere reis die ik ooit heb gemaakt. We zijn door het gebied heen 

gereisd en hebben plaatsen bezocht waar nog vrienden van mijn 

ouders wonen. Het voelt daar voor mij zo vertrouwd. De warmte, de 

geluiden, de geur. De mensen daar hebben bijna niks, maar iedereen 

lacht. Mijn dochter zei na afloop over de reis: ‘mama kwam thuis.’ Dit 

voelt heel bijzonder als je dochter dat zo ziet en zegt.

Thee of koffie?

Ik drink geen koffie. Ik ben dól op thee. Liefst losse thee en iets met 

kruiden. Ik hou zelfs op mijn website bij hoeveel kopjes thee ik drink: 

ik heb er al zo’n zesduizend achter de kiezen, haha.

Welk dier zou jij willen zijn?

Ik zou wel graag een vogel willen zijn. Mooi fluiten en lekker vliegen. 

In het voorjaar een partner zoeken door heel mooi te gaan zingen, dat 

is toch fantastisch. En als het hier te koud wordt, vlieg ik lekker naar 

het zuiden. Vogels en hun omgang met elkaar hebben sowieso mijn 

interesse. Ik ben zelf denk ik meer een mus dan een roodborstje, aan-

gezien mussen vaak samen gezellig rondvliegen. Maar om te overwinte-

ren in de zon wil ik dan toch graag een mooie trekvogel zijn.

Karen (50) woont samen met haar man Ton en hun 

kinderen Odette en Antoine in Laag-Keppel. Ze runt als 

tuinontwerper haar eigen bedrijf Kwaliteitstuin.
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Vliegen of duiken?

In ieder geval niet duiken, dat vind ik echt niks. Zo ver onder water, 

de gedachte alleen al. Snorkelen, dieper ga ik niet. Voor het werk van 

mijn man zijn we op Maui geweest bij Hawaii. Het duurde denk ik 

wel een kwartier voor ik uiteindelijk in het water lag. Wat een gedoe 

joh, zo’n masker op en helemaal onder water, ik vond het eigenlijk 

maar niks. Totdat je met die prachtige onderwaterwereld kennis-

maakt. Wat was dat mooi, ik was de laatste die het water uitkwam. 

Ik mag graag reizen met het vliegtuig. Op het vliegveld begin ik al 

te genieten van al die mensen die ergens naar toe onderweg zijn. Je 

gaat aan boord en stapt in een totaal andere wereld weer uit. Magisch 

vind ik dat.

Wat wilde jij vroeger worden ‘als je later groot zou zijn’?

Ik wilde ‘Truus’ worden: Truus woonde in Ghana naast ons en zij 

werkte als verpleegkundige. Ze was als kind echt mijn voorbeeld: ‘Wat 

Truus doet, dat ga ik later doen.’ Ze ging in Ghana naar de mensen in 

de dorpen toe, onder andere om te ondersteunen in moeder-en-kind-

zorg. Ik zat regelmatig op haar veranda te wachten tot ze thuiskwam. 

Dan ging ze me lekker voorlezen. Toen we van Ghana terug naar 

Nederland zijn gegaan, gingen we in Veendam wonen. In Zwolle heb 

ik later Verpleegkunde gestudeerd. Ik wilde eigenlijk terug naar Afrika 

of naar Calcutta om te werken. Maar dat is er niet van gekomen. In 

2008 heb ik een switch gemaakt richting tuinontwerper. Ik hou vooral 

van de menselijke kant. Het is leuk als mensen blij zijn, daar word ik 

ook blij van.

Wat wil je graag doen maar durf je niet?

Nou, ik weet wel iets wat ik gedaan heb maar nu nooit meer zou 

doen: parachutespringen. Ik had vroeger een vriendje die parachutist 

was en heb zelfs mijn A-brevet gehaald. Ik sprong dus zelfstandig het 

vliegtuig uit. Prachtige ervaring hoor, vliegen als een vogel en de stilte 

die je echt erváárt als je bovenin de lucht hangt. Toen de verkering 

uit was, verwaterde de parachutistenhobby ook. Nu zie ik vooral de 

angsten en gevaren. Grappig verhaal: de man bij wie ik toen mijn 

A-brevet heb gehaald, was een echte drill-instructeur. Een paar jaar 

later ging hij als boeddhist leven. Inspirerend zo’n keuze.

Ik krijg de slappe lach van…

Als we iets heel zwaars naar boven proberen te tillen en het heel 

moeilijk gaat, dan krijg ik halverwege de trap geheid de slappe lach. 

Helemaal niet grappig hoor en niet handig bovendien, maar denk 

dat dat spanning is. Ik hou erg van de humor van André van Duin. 

Zelf mag ik ook graag een lolletje maken, beetje de draak steken met 

dingen. Ik kan dat ook met een stalen gezicht, heerlijk als mensen 

daar intrappen. Je moet met humor tegen het leven aan kijken, dat 

proberen we de kinderen ook mee te geven. Een dag niet gelachen, is 

een dag niet geleefd. Ik hou ook erg van goede 1-aprilgrappen. ‘Gratis 

aardappelen in Groningen af te halen.’ Dat mensen daar dan echt 

naar toe rijden… kan ik ontzettend om lachen.

Wat staat er nog op jouw bucketlist?

Zo’n lijstje heb ik niet echt. Maar dit jaar gaat wel een lang gekoes-

terde wens in vervulling: op de bonnefooi backpacken. Mijn dochter 

gaat een aantal maanden backpacken in Azië en ik reis in juni drie 

weken in Vietnam met haar mee. Waarschijnlijk breng ik de eerste 

paar dagen alleen door, ben heel benieuwd hoe ik dat ga vinden. Ik 

heb nooit echt alleen gereisd en nu ga ik dan op stap met een rugzak. 

Ik hoop zoveel mogelijk te zien. Andere landen en culturen trekken 

mij enorm, kan daar echt geïnspireerd door raken. 

Als je de beste van de wereld kon zijn in iets, wat zou dat dan 

zijn?

Ik heb zelf nooit een idool of zo gehad, maar mensen kunnen me 

wel enorm inspireren. Ghandi, Martin Luther King, de Dalai Lama of 

Nelson Mandela bijvoorbeeld. En niet te vergeten moeder Theresa die 

zich inzette voor arme mensen in sloppenwijken. Hoe zij in het leven 

staan, de menselijke kant, voor elkaar zorgen, omzien naar elkaar. 

We zijn niet alleen op de wereld. Deze mensen zijn van wezenlijke 

betekenis geweest voor de wereld, andere mensen vonden en vinden 

nog steeds steun uit hun manier van in het leven staan. Ik hoef niet 

de beste te zijn in iets, maar wat zou het mooi zijn als ik voor iemand 

anders iets wezenlijks kan betekenen. Daar probeer ik naar te leven.

Waar staat jouw droomhuis?

Ergens in de Achterhoek. We zijn bewust in deze streek gaan wonen. 

Met iets meer ruimte om het huis en een garage voor de autohobby 

van de mannen. En als ik dan echt mag dromen dan wil ik ergens 

op dat terrein een glazen huis dat middenin een kijktuin staat. Als ik 

daar dan zit te werken, ben ik als het ware één met de natuur. Aan-

grenzend is een groot bos. En ik zou graag een klein vakantiehuisje 

of zo daar willen hebben staan om andere mensen mee te laten 

genieten van dat hele fijne plekje.

De volgende keer in deze rubriek: Petra Boomsma uit Hummelo.
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www.hessenhuus.nl

Kom met de kermis lekker

eten in ’t Hessenhuus!

KIPPENBOUT MET PATAT/GEBAKKEN AARDAPPELS EN 
RAUWKOST VEGETARISCHE 

LASAGNE MET 
SPINAZIE EN 

CHAMPIGNONS

PASTA MET ZALM 

EN RAUWKOST

RIJST MET SATÉ EN 
GEKOOKTE GROENTE

BEIDE KERMISDAGEN GEOPEND: 

OP ZONDAG VAN 16.00 TOT 22.00 UUR EN 

OP MAANDAG VAN 15.00 TOT 22.00 UUR. 

MET GEZELLIGE LIVEMUZIEK!

KEUZE UIT VIER MENU’S:

DREMPTSE KERMISDREMPTSE KERMIS
20222022

Graag tot ziens in ’t Hessenhuus!

€ 12,50 
PER MENU



De Hessencombinatie juni 2022   23

Mr. Jeroen te Lindert (49) is notaris te Doesburg. In zijn vrije 

tijd is hij zanger/pianist in een jaren 50 rock-’n-rollband.

Mijn dochter kocht onlangs iets op Marktplaats. Na keurige 

betaling kwam de kostbare aankoop echter nooit: internetop-

lichting. Het komt natuurlijk veel vaker voor, maar het kan ook 

omslachtiger. Recent bij het Hof een geval dat je ook onder de 

categorie internetoplichting zou kunnen scharen. 

Johan moest nodig eens aan de vrouw. Hij woonde al jaren in 

België, op een flinke boerderij, maar zoals we weten van tv 

valt het dan nog niet mee om een geschikte levenspartner te 

vinden. Johan wilde echter niets weten van hulp van buitenaf 

en wilde al helemaal geen stadse camera’s op zijn erf, en koos 

dus voor een andere moderne oplossing: een datingsite. Geen 

ongemakkelijk gedoe op een plaatselijke dansavond, maar 

heel overzichtelijk, alle gegadigden keurig op een rij. 

Het duurde niet zo lang of Johan stuitte op de hoofdprijs, 36 

jaar jonger dat dan weer wel, maar ja, dat kon je toch niet 

bepaald een minpunt noemen. En nu hij toch ineens aan de 

winnende hand leek, besloot men al na enkele ontmoetingen 

ook maar direct te trouwen. 

Zij gingen daarbij wel eerst even langs een Nederlandse no-

taris voor de huwelijkse voorwaarden. De betreffende notaris 

weigerde echter de opname van een zogenaamd ‘finaal verre-

kenbeding bij echtscheiding’, zijnde een bepaling die aangeeft 

dat (ook) in geval van echtscheiding alles bij helft zal worden 

verdeeld. De notaris weigerde omdat hij niet overtuigd was 

van het feit dat Johan zich de consequenties hiervan voldoen-

de besefte, met als enige gevolg dat het stel naar een tweede 

notaris overstapte, die de akte wel wilde passeren. 

Anders dan Johan voelt u natuurlijk al waar het naartoe ging: 

binnen twee jaar werd door de bevallige jongedame de echt-

scheidingsprocedure gestart, met daarbij (uiteraard) een be-

roep op het finaal verrekenbeding. De zaak kwam bij de recht-

bank en daarna in hoger beroep bij het Hof. Beiden stelden 

dat een beroep op het beding in strijd was met de redelijkheid 

en billijkheid. 

Bij de behandeling bleek dat de eerste notaris medewerking 

had geweigerd en de tweede notaris na het inleidende gesprek 

nog had gebeld met de man om te vragen of hij niet te veel 

werd beïnvloed, waarbij Johan echter aangaf zelf ‘oud en wijs 

genoeg’ te zijn. 

Johan was uitdrukkelijk door de jongedame tot ondertekening 

bewogen met de belofte dat zij niet zou gaan scheiden en dat 

zij samen kinderen zouden krijgen. Later bleek ook nog dat 

de bij het telefoongesprek aanwezige moeder van de vrouw 

ook had gezegd dat hij zich wel in zijn handjes mocht knijpen 

met zo’n mooie jonge vrouw waarmee hij kinderen zou krij-

gen. Tot slot bleek nog dat Johan, op verzoek van de vrouw, de 

notaris niet had ingelicht over de omvang van zijn vermogen. 

Wat daarvoor de reden was, kon de vrouw zich niet meer her-

inneren. 

Een aantal lessen hieruit: 

-  soms redt de redelijkheid en billijkheid; zelfs wanneer iets 

zwart op wit is vastgelegd, kan een rechter ingrijpen als hem 

de gevolgen onrechtvaardig voorkomen

-  de welbekende waarschuwing ‘als iets te mooi lijkt om waar 

te zijn, dan is het dat meestal ook’ geldt niet alleen op Markt-

plaats, maar ook op datingsites

-  mocht uw partner u willen overhalen tot een vergaande be-

paling in uw huwelijkse voorwaarden speciaal voor het geval 

van echtscheiding, met daarbij de belofte dat het nooit tot 

een scheiding zal komen, dan zou u moeten aanvoelen dat 

er in die redenering iets wringt.

Boer zoekt vrouw
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van de notaris
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Tekst: Ceciel Bremer

Foto: Jamie de Vries

Peter Wittebol, beheerder van ’t Hessenhuus: 
‘Dit is echt een geweldig mooie locatie’
Bijna vier jaar geleden streek Peter Wittebol (62) met zijn partner Annette Tichelman neer aan de Kruijsakker in 

Drempt. Bij hun eerste Dremptse kermis hielp het stel twee dagen mee achter de bar in ’t Hessenhuus. Dat smaakte 

naar meer vond Peter. Sinds december vorig jaar is de Dremptenaar beheerder van ’t Hessenhuus. Een rol die hem naar 

eigen zeggen op het lijf is geschreven.

Is er iets te vieren in de buurt? Dan zorgt Peter Wittebol er steevast 

voor dat iedereen voldoende te eten en te drinken heeft. De geboren 

Haarlemmer houdt ervan om het mensen naar hun zin te maken 

en zet bij een feestje al snel zijn skottelbraai of frituurpan aan. Dat 

bleef enkele bestuursleden niet onopgemerkt. Dus toen er vorig jaar 

zomer in ’t Hessenhuus tijdens de biljartwedstrijden op vrijdagavond 

behoefte was aan een barmedewerker was de link naar Peter snel ge-

legd. ‘Dat vond ik super dat ze mij daarvoor vroegen. Stiekem vond ik 

het jammer dat ik niet meer uren kon maken’, lacht de Dremptenaar 

die toen werkte als chauffeur bij een sleepdienst. De vrijdagavonden 

vulde hij met plezier in. Toen Herman Arts, beheerder van ’t Hessen-

huus, vervolgens aangaf te willen stoppen, werd Peter gevraagd of hij 

interesse had in de beheerdersfunctie. ‘Ik was direct enthousiast maar 

moest er natuurlijk wel even over nadenken. Van baan veranderen 

doe je niet zo maar. Maar het werk leek me leuk en ik was toe aan 

een nieuwe uitdaging’, vertelt Peter die 1 december startte met zijn 

nieuwe baan.

Touringcar

Inmiddels is hij met een verplichte onderbreking tijdens de lock-

down enkele maanden actief als beheerder en geniet hij van zijn 

nieuwe werkomgeving. Peter: ‘Mensen vermaken en hun verblijf zo 

aangenaam mogelijk maken, heb ik altijd leuk gevonden. Een grapje 

of grolletje en een serieus gesprek op zijn tijd, daar geniet ik van. 

Eigenlijk heb ik werken in de horeca altijd leuk gevonden. Maar je 

leven loopt zoals het loopt. Ik heb jaren in de autobranche gewerkt 

als monteur en verkoper. Later ben ik chauffeur geweest op een 

touringcar en heb ik reizigers begeleid op hun vakantie, vooral naar 

Oostenrijk. Ooit ben ik een paar maanden beheerder van een sport-

hal geweest om een tijdelijke vacature op te vullen. Toen dat stopte, 
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heb ik mijn leven weer opgepakt waar ik het had achtergelaten. Maar 

werken in de horeca lonkte altijd.’

Bestellingen afhalen

’t Hessenhuus is zeven dagen per week geopend. Iedere doordeweek-

se avond zijn er voetbaltrainingen en biljartwedstrijden, en op maan-

dag geeft de EHBO-vereniging Drempt er regelmatig haar lessen. Op 

zaterdag speelt de jeugd van HC ’03 gedurende de hele dag wedstrij-

den en op zondag zijn de velden gereserveerd voor alle senioren- en 

dameselftallen. Elke zondag voegt Peter met zijn team van medewer-

kers een wisselend menu toe aan het assortiment. Van een pistoletje 

eiersalade en een broodje rookworst tot een broodje hamburger met 

rauwkost van IJsboerderij De Steenoven. Ook biedt hij elke zondag 

tussen 16.00 en 19.00 uur de mogelijkheid om bestellingen af te ha-

len. De Dremptenaar zit vol plannen om ’t Hessenhuus nog verder op 

de kaart te zetten maar hij beseft ook dat hij het niet alleen voor het 

zeggen heeft. ‘Als ik enthousiast ben, dan dender ik door en ben ik 

behoorlijk ongeduldig. Maar ik heb hier ook met een bestuur en met 

vrijwilligers te maken waar ik zaken mee moet afstemmen. Dat was 

even wennen voor me maar dat gaat gelukkig steeds beter.’ 

Alpenspektakel

Wat zijn de plannen dan eigenlijk die hij in petto heeft? Peter gaat 

er even goed voor zitten en somt dan wat ideeën op. ‘Bij mijn oude 

baas van het touringcarbedrijf heb ik aangegeven dat de Achterhoek 

prachtig is en dat ’t Hessenhuus een prima opstapplek is voor reizi-

gers of als tussenstop kan dienen voor een kop koffie of een lunch. 

Verder zit ik eraan te denken om in de zomer in de middagen open 

te zijn voor toeristen. In het najaar zou ik graag een Alpenspektakel 

organiseren, dus een feest in Oostenrijkse sferen. Dat is gezelligheid 

voor jong en oud. Of het allemaal wat wordt, weet ik niet. Maar als je 

het niet probeert, wordt het sowieso niets’, verklaart hij zijn gedre-

venheid.

Dorpshuis en voetbalkantine

Aan de locatie zal het volgens Peter in ieder geval niet liggen. ‘Dit is 

echt een geweldig mooi sportpark. Dat hoor ik ook terug van veel be-

zoekers die nog nooit eerder hier zijn geweest, zoals de biljarters die 

hier wedstrijden spelen. Wat ik merk, is dat veel mensen ’t Hessen-

huus puur als voetbalkantine zien. Maar het heet niet voor niets een 

multifunctionele accommodatie; het heeft ook een dorpshuisfunctie. 

Daarom wil ik op de momenten dat hier niets te doen is meer acti-

viteiten organiseren die voor een breed publiek toegankelijk zijn. Er 

kan hier van alles, voor jong en oud, niks is te gek. ’t Hessenhuus is er 

voor iedereen. Als er ideeën zijn voor een activiteit, zeg het me. Dan 

maken we er samen iets moois van.’ 

Is werken in de horeca wat voor jou?

Voor reguliere activiteiten kunnen we vertrouwen op een vast 

team van medewerkers. Maar voor incidentele activiteiten, zoals 

particuliere feestjes, willen we graag een poule maken met 

meerdere medewerkers die op oproepbasis kunnen werken. Net 

zo vaak en zo lang als je dat zelf wilt. Heb je interesse? Laat het 

weten via beheerder@hessenhuus.nl.

Activiteitenkalender:

Juni

Zondag 12 juni: Keppelrun

Zaterdag 18 juni: Oranjefestival en Jeugdkamp

Zondag 19 juni: Jeugdkamp en feestmiddag

Juli

Zaterdag 2 juli: Afsluiting seizoen met onderling toernooi
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Tekst: Leo Tholhuijsen

Foto’s: Wim van Hof, eigen collectie familie Smits

Van Ghana via Stockholm naar 
het centraal gelegen Drempt
Aan de Veenweg wonen sinds januari 2021 Luuc (37) en Liisa (38) Smits. Drempt 

is dicht bij Luucs familie en gelegen tussen Schiphol en Düsseldorf, voor Liisa 

een geschikt vertrekpunt voor zakenreizen naar Afrika en Zuid-Amerika.

Als Luuc en Liisa Smits het verhuisschema 

zouden aanhouden dat ze de afgelopen jaren 

hanteerden, dan zijn ze over een jaar of zes 

weer vertrokken uit Drempt. Tot op heden is 

het stel namelijk niet erg honkvast gebleken. 

Voordat ze in januari 2021, midden in de 

lockdown, aan de Veenweg in Drempt neer-

streken, woonden ze zes jaar in Zweden, 30 

minuten buiten Stockholm aan een bosrand. 

En voor Zweden, Liisa's geboorteland, zaten 

ze zo'n zeven jaar in Ghana, waar ze elkaar 

ontmoetten. 

 ‘Ja’, zegt Luuc, ‘als je het zo bekijkt, als we 

het eerdere patroon zouden aanhouden, dan 

hebben we hier nog maar zo'n zes jaar te 

gaan. Maar we hebben geen plannen, hoor. 

We zitten hier tussen Voor- en Achter-Drempt 

prima op onze plek. Dicht bij de school voor 

onze dochter Sage, die is nu drie-en-een-half. 

En in de buurt van Groessen waar ik vandaan 

kom en waar familie en vrienden wonen.’

 
Dichtbij Groessen en vliegvelden

Bovendien zouden ze dan juist vertrekken 

als Luuc’s hopplanten aan de metershoge 

houten palen juist vol in productie komen. 

Luuc brouwt zijn eigen bier en teelt daarvoor 

zijn eigen hop.

Voor Liisa, die nog vaak onderweg is, geldt 

dat Drempt centraal ligt tussen de ‘nabij-

gelegen’ vliegvelden van Amsterdam en 

Düsseldorf. De zoektocht naar een huis in 

Nederland was voor het gezin vooral ingege-

ven door de wens dichter bij Luuc’s familie 

in Groessen te wonen. Het zoekgebied was 

Groessen en een straal van 30 kilometer 

rond Groessen. Groessen zelf en de directe 

omgeving vielen meteen af vanwege de 

drukte door de snelweg A12, de geplande 

aansluiting van de A15 op die A12 en door 

de Betuwespoorlijn die door dat stuk van de 

Liemers loopt. 

Boerderij Schemmink in Achter-Drempt is nu de thuisbasis van Luuc, Liisa en dochte Sage.
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Van Ghana via Stockholm naar 

 Oftewel, de zoektocht naar een geschikte 

woonplek en uitvalsbasis met voldoende rust 

eindigde in Drempt op boerderij Schemmink, 

Veenweg 8. Aan de weg staat een kastje met 

eieren te koop. Zo’n beetje een kwart van 

de 28 eieren die de 28 Welsumer kippen 

dagelijks leggen, is voor eigen gebruik en 

voor familie. De rest is voor de verkoop; een 

doosje met zes eieren kost €1,95. Niet erg 

winstgevend, vertelt Luuc. Het verplaats-

bare binnenhok met legnesten en de ren, 

waarmee hij de kippen weidt, heeft hij er 

niet zomaar mee terugverdiend. ‘Maar het 

is een leuk gezicht en goed voor de grond 

als we de kippen achter de paarden aan 

weiden.’ In het beweidingsplan zitten verder 

vijf schapen en een IJslander. De laatste is 

meegekomen uit Zweden. Qua hoogte is het 

een pony, maar, bezweert Liisa, noem een 

IJslander nooit een pony. Tot slot zijn er de 

honden Vesper en Zea. Zea komt oorspron-

kelijk uit Terborg en is via Ghana en Zweden 

nu in Drempt beland. Hond Vesper komt uit 

Zuid-Afrika.

Mais voor voorspoed

Luuc en Liisa ontmoetten elkaar zoals gezegd 

in het West-Afrikaanse Ghana. Luuc leidde 

in Tamale in het noorden van Ghana vanaf 

2010 zes jaar lang als landbouwkundige de 

coöperatie Masara N’Arziki, wat betekent 

‘Mais voor voorspoed’. De nieuw opge-

richte coöperatie van mais- en katoentelers 

verzorgt voor duizenden kleine boeren de 

centrale inkoop van zaaizaad, kunstmest en 

bestrijdingsmiddelen, geeft teeltadvies, zorgt 

voor gezamenlijke logistiek en opslag en 

regelt de afzet van mais en katoen. 

Tussen Ghana en Drempt woonden Luuc en Liisa ook nog een jaar of  vijf  in de buurt van Stock-

holm. Zweden is Liisa’s vaderland en ze heeft er ook haar metereologisch adviesbedrijf  Ignitia 

voor subtropische gebieden. 
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Monumentale cadeauwinkel

Dorpsstraat 10

6999 AC Hummelo

info@huys1810.nl

 

Openingstijden:

Vrijdag  en zaterdag  van 10.00 - 17.00 uur

Andere dagen bij gelegenheden of op afspraak.

Donderdag 7 juli 2022

 Stoel/dekentje/ kussen zelf meenemenEntreekaartjes via:
 bestellen@dorpshuishummelo.nl

AmélieAmélie
Franse openlucht fi lm
Cinéma en plein air

Achter de Hummelse kerk
Aanvang: 22.00 uurAansluitend aan de Table D’hôte

Donderdag 7 juli 2022

Heerlijk dineren aan lange 

tafels op het terras van 

De Gouden Karper.

Onder het genot van 

een Frans muziekje.

Inloop: 18.00 uur

Aanvang diner: 18.30 uur

3- gangenmenu (voorgerecht, hoofdgerecht en dessert)

€ 37,50 p.p. kinderen tot 12 jaar € 19,50

Exclusief drankjes – reserveren gewenst

Reserveren kan via welkom@degoudenkarperhummelo.nl

TableD’hôteTableD’hôte

in
Hummelo

in
Hummelo

een weekend vol live muziek en entertainment

een weekend vol live muziek en entertainment

Brocante &
Kunst Fair
Brocante &
Kunst Fair

Zaterdag 9 en zondag 10 juli 2022Zaterdag 9 en zondag 10 juli 2022

van 11.00 – 18.00 uurvan 11.00 – 18.00 uur

Zaterdag 9 en zondag 10 juli 2022

van 11.00 – 18.00 uur

info: www.vive-la-france.nl

Entree; € 5,00 per persoon (kinderen tot 12 jaar gratis)
P A R K E R E N  Z A T E R D A G  &  Z O N D A G  €  5 , 0 0

ONLINE TICKETS 

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

Dorpsstraat 1

6999 AA  Hummelo

M 06 - 30 40 76 72

E info@ff naarsteef.nl

I www.ff naarsteef.nl

Volg ons ook op
Facebook & Twitter!

café - zaal- terras

~
“Eten wat de pot schaft”Iedere woensdag en donderdag 18.03 uur, maaltijd à € 10,- p.p. Reserveren gewenst, bezorgen of afhalen is ook mogelijkZie menu iedere maandag op: www.ff naarsteef.nl(een alternatief is bespreekbaar).~

Haarstudio no. 5
Karen van Maren

De Zuylenkamp 5

6999 CA HUMMELO

t: 06-31 38 39 80

e: info@haarstudiono5.nl

Alleen op afspraak
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 ‘Naar Nederlandse maatstaven zijn het piepkleine boerenbedrijfjes’, 

vertelt Luuc ‘Een hectare mais, een halve hectare katoen en een tuin 

met wat groente. Dat is de situatie zo’n beetje. Zeker in het begin 

konden we grote slagen maken. Door de introductie van hybride 

zaad, kunstmest, training van betere teelttechniek van zaaien tot aan 

oogsten, schoot in het begin de opbrengst omhoog. Van één ton mais 

per hectare naar 7 à 8 ton per hectare. Door zeg maar alleen al het 

laaghangend fruit te pakken, ging het al met sprongen vooruit. 

De bedrijven gingen van een overlevingsmodel naar een verdienmo-

del. Wat je ook ziet, is dat de betere bedrijven gaan groeien.’ Het idee 

is om door het opvoeren van de productie op individuele boerenbe-

drijfjes Ghana minder afhankelijk te maken van maisimporten. 

Onderdeel van die betere landbouwtechnieken was het gebruik van 

weersvoorspellingen. En daar kwam in Ghana meteorologe Liisa 

in beeld. Met haar meteorologisch bedrijf Ignitia was ze in 2009 in 

Ghana neergestreken, nadat ze een succesvolle formule had ge-

vonden voor een betrouwbare weersvoorspelling in de tropen. Als 

directeur van het snelgroeiende bedrijf met medewerkers en partners 

in Ghana, Portugal, Ivoorkust, Spanje, Nigeria, Rusland, Frankrijk, 

inmiddels ook Brazilië en vanzelfsprekend ook in Zweden is ze veel 

onderweg. Liisa: ‘Met name Zuid-Amerika is voor ons een groeimarkt.’ 

‘Het werd op een gegeven moment zo druk dat Ghana voor mij niet 

meer de ideale uitvalsbasis was. Bij wijze van spreken is het zo dat 

als je met het vliegtuig van het ene naar het andere Afrikaanse land 

moet, dat dan de route via Schiphol het snelste is.’

‘Het weer kun je voor de boeren niet veranderen, maar door een 

goede weersvoorspelling kunnen ze hun teeltmaatregelen wel beter 

timen. Via sms versturen we dagelijks eenvoudige zeer lokale weers-

voorspellingen aan 2 miljoen abonnees. Dat kost 4 cent per dag. In 

veel talen, alleen in Ghana al vijf. We zijn past gestart in Zuid-Amerika 

en Brazilië. Dat vraagt voor mij veel reizen, veel lokale organisatie.’

The odd hopp company

Ook Luuc vond het tijd worden afscheid te nemen van Ghana. De 

coöperatie werd groot, het aantal coöperatieleden steeg van 2.000 in 

het eerste jaar naar 12.000 na vijf jaar. ‘Het ging goed, we groeiden 

snel. Mijn rol in de coöperatie veranderde. De pioniersfase was min 

of meer voorbij. Als general manager zat ik steeds meer op kantoor. 

Voor die nieuwe rol was een andere skill set nodig dan ik te bieden heb.’

Met het bier brouwen dat hij nu voortzet in Drempt en waarvoor hij 

zijn eigen hop teelt, was Luuc al in het noorden van Ghana begonnen 

bij gebrek aan bier naar zijn zin. Hij heeft het graag nogal bitter, van-

daar de eigen hopteelt. De naam van zijn internationale consultancy-

praktijk voor de ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven heet dan 

niet voor niets The odd hopp company.

Op de coöperatie Masara N’Arziki konden de leden-maistelers, zeker in 

het begin, enorme opbrengstsprongen maken door goede teeltvoorlich-

ting en het goed geplande inzet van kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

Teelt van korrelmais in het noorden van Ghana. De nieuw opgerichte 

coöperatie van mais- en katoentelers verzorgt voor duizenden kleine boeren 

de centrale inkoop van zaaizaad, kunstmest en bestrijdingsmiddelen, geeft 

teeltadvies, zorgt voor gezamenlijke logistiek en opslag en regelt de afzet van  

mais en katoen.  Luuc Smits was zes jaar lang manager van de coöperatie.
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SUPERMARKT

AALDERINK
1200 m2 winkelplezier!
750 m2 parkeerruimte!

TNT-SERVICEPUNT  |  STAATSLOTEN  |  RDW  |  STOMERIJ DEPOT  
BLOEMENHOEK  |  SLIJTERIJ  |  ZELFZORG MEDICIJNEN

HOGE KLANTENSERVICE  |  BEZORGSERVICE VIA COOP ONLINE

DORPSSTRAAT 14-16  STEENDEREN
Internet www.coop.nl/steenderenaalderink

Facebook www.facebook.com/Coop.Aalderink.Steenderen
E-mail Aalderink.Steenderen@coop.nl  |  Tel. 0575 - 451206

OPENINGSTIJDEN ma-do 08.00-19.00 uur  |  vr 08.00-20.00 uur
 za 08.00-19.00 uur  |  zo 11.00-17.00 uur

SPUITWERK

PROJECTBEGELEIDING VERKOOP VERF

SCHILDERWERKEN GLASWERK

BEHANGWERK

Leigraafseweg 25, 6983 BR Doesburg  ► T 0313 472 107

www.alexkoenders.nl

teunissendrempt@gmail.com  -  Mob. 06 22149011

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
tel. 0313 - 479100

vormgeving |

drukwerk |

promotie |

signing |

Zomerweg 37c - 6996 DP Drempt
T 0314 82 03 86   E info@youprinting.nl   www.youprinting.nl
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Gijs Jolink (51) 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.

Na anderhalf 

jaar trainen op 

de boksschool 

vroeg de trainer of 

ik er open voor stond 

om een keer te sparren. 

Volgens de trainer was ik 

inmiddels goed genoeg om 

een keer de ring in te gaan tegen 

iemand van mijn eigen gewichtscate-

gorie. Trainer Stanley, waarschijnlijk vernoemd naar een mes 

vanwege zijn scherpte, is slank, maar wel zo groot dat hij moet 

bukken om door de deur te komen. Naïef, maar ik dacht: ‘Als 

ik anderhalf jaar tegen Stanley heb overleefd, dan moet ik zo’n 

kleintje toch aardig partij kunnen geven.’ En de vraag begin-

nen met ‘Sta je er open voor?’ was natuurlijk slim, want ik sta 

overal voor open. Ik had zelfs geen idee van mijn zotheid toen 

ik een appje kreeg dat ik me wel even een bitje moest laten 

aanmeten, hoofdprotectie, etc.

In de weken ervoor trainden we een paar keer extra voor de 

finesses en gaf Stanley wat updates; de tegenstander was 

geregeld en ik kreeg tips voor de zwakke plekken in zijn 

verdediging: veel uppercuts geven. Ik kreeg er eigenlijk wel 

zin in. Maar die zin ging me snel over toen ik op het afge-

sproken moment de boksschool binnenkwam. Er heerste een 

wedstrijdspanning waar ik een heel slecht gevoel van kreeg. 

Mijn tegenstander stond met grof geweld op een bokszak te 

rammen. Ik herkende hem meteen. We waren met een groepje 

uit Hummelo een keer bij een wedstrijd wezen kijken en daar 

bokste hij ook. Hij had zijn tegenstander verslagen met zoveel 

kanonskogels dat die als een rauwe braadlap de strijd verliet. 

Roald Dahl zou mij een mensbaksel noemen dat opgeslokt 

ging worden en de bokser de Vleeslapvreter.

Stanley begon m’n gezicht in te vetten met iets waardoor mijn 

huid misschien een paar minuten later zou openbarsten en 

gaf me ondertussen tips: voetenwerk, dekking, denk aan wat 

je alle trainingen hebt geleerd. Ik dacht aan allesbehalve dat. 

Hoe had ik me kunnen laten overhalen om zoiets hemelter-

gends infantiels te doen? Na alle wedstrijdceremonieel ging 

de bel en wist ik ‘nou geet ’t spoken.’ Ik wilde aan Stanley laten 

zien dat ik niet anderhalf jaar voor Jan Lul getraind had en 

de Vleeslapvreter meteen een paar goeie opdoffers verkopen, 

maar binnen tien seconden kreeg ik een dreun die ik niet had 

zien aankomen. Leverstoot. Zo hee! Door het ineenkrimpen 

zakt je dekking en kreeg ik daarna een serie fatsoenlijke klap-

pen op mijn hoofd. Ik kreeg het gevoel dat een van ons de ring 

niet levend zou gaan verlaten en aangezien ik nog lang niet 

aan sterven toe was, dacht ik: dan hij maar. Ik smeedde een 

plan om een schijnbeweging op zijn gezicht te maken en hem 

dan zo hard als ik kon in een vitaal orgaan te raken. En dat 

lukte zowaar na enkele pogingen. Dat voelde eigenlijk wel lek-

ker; vuur met vuur bestrijden. Ik zag hem al kronkelen op de 

vloer en hoorde de scheids in gedachten al tellen, haha! Maar 

hij knipperde nog niet met de ogen. Het werkte eerder als 

startschot dat hij zich vanaf nu niet meer in hoefde te houden. 

We vlogen er allebei vol op, maar Vleeslapvreter was ontke-

tend. De pijn van de klappen viel eigenlijk wel mee, maar de 

vermoeidheid werd in de eerste ronde al onhoudbaar. Toen ik 

dacht dat de drie minuten van de eerste ronde al lang voorbij 

waren en ik echt, echt niet meer kon, gooide ik de handdoek 

in de ring. ‘Ok, ik kan niet meer’ en liet m’n dekking zakken. 

Toen kreeg ik vier keiharde voltreffers op m’n hoofd en voelde 

mijn kaak uit de kom schieten. 

‘Opgeven? Gijs, jongen, dat juist jij opgeeft, dat had ik niet van 

je verwacht!’, sprak Stanley me vermanend toe toen hij met 

een natte spons bloed, zweet en tranen van m’n gezicht depte. 

‘Hup, volgende ronde!’ Toen ik de volgende ochtend wakker 

werd, moest ik eerst mijn kaak weer in de kom krakken. Ik 

dacht: ‘Hoera, ik leef’, maar nam me voor om nooit, ooit weer 

de ring in te stappen.

Lof der zotheid
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a d v e r t o r i a l

Doesburg Optiek:  
‘De juiste kijkoplossing op een ongedwongen manier’ 

Edwin en Esther Teunissen uit De Steeg 

deelden al jaren de wens om ooit samen 

een eigen bedrijf te starten. Drieënhalf 

jaar geleden kwam die droom uit en na-

men ze de optiekwinkel aan de Meipoort-

straat in Doesburg over. Sindsdien delen 

ze hun passie om iedere klant te voorzien 

van de juiste kijkoplossing.

 

Al ruim 25 jaar is Esther opticien en 

contactlensspecialist en deed ze mede 

ervaring op als assistent van de oog-

arts. ‘Dit vak is zo dynamisch’, vertelt 

ze enthousiast. ‘Het heeft zowel een 

technisch, medisch als een modisch 

aspect. Geen dag is hetzelfde.’ Haar 

liefde voor het vak is ook haar man 

Edwin niet onopgemerkt gebleven; 

hij is in de afrondende fase van zijn 

opleiding tot opticien. Met z’n tweeën 

runnen ze Doesburg Optiek. ‘Het gaat 

ons erom de klant op lange termijn te 

helpen met bijvoorbeeld een multifo-

cale bril een beeldschermbril, leesbril, 

zonnebril op sterkte of contactlenzen. 

Wij streven altijd naar een eerlijk ad-

vies op maat’, schetst Edwin.      

Beter nachtzicht

Doesburg Optiek onderscheidt zich 

met een opvallend aanbod van bril-

monturen van voornamelijk Europese 

ontwerpers, een droge ogenonderzoek 

- ‘een uitgebreid onderzoek naar de 

oorzaak van droge ogen en tips om dat 

te verbeteren’ – en de optie om met de 

nieuwste technologie meer helderheid 

en contrast aan te brengen in brillen-

glazen om in het donker beter te kun-

nen zien. Esther: ‘Het apparaat komt 

van onze Duitse glasleverancier Zeiss. 

Met hulp van de i.Scription-technolo-

gie word er een vingerafdruk van het 

oog gemaakt. Zo worden alle oogfou-

ten opgespoord die ervoor zorgen dat 

je in het donker onscherp(er) ziet. Op 

basis daarvan kunnen we glazen aan-

meten die zowel ’s nachts als overdag 

een optimaal zicht geven. Wel zo pret-

tig.’    

Wist je dat…

Doesburg Optiek partner is van LensOnline en dat jij daardoor 

ieder half jaar de juiste oogzorg krijgt en lenzen voor een 

concurrerende prijs? Bel of mail ons voor een afspraak en een 

advies op maat. 

Doesburg Optiek
Meipoortstraat 22A

6981 DK  Doesburg

T: 0313-48 48 70 

E: info@doesburgoptiek.nl

I: www.doesburgoptiek.nl
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Tekst: Ceciel Bremer

Foto’s: pr

Hummelo weer in Franse sferen met Vive la France!

Stapels flyers zijn er gedrukt om de brocante- 

en kunstfair die op zaterdag 9 en zondag 10 

juli gepland staat aan te kondigen. Waar ze 

tot een paar jaar geleden alleen hier in de 

omgeving werden verspreid, gebeurt dat nu 

ook al jaren over de grens, vertelt Frans. ‘We 

zijn ooit eens gaan adverteren in de grens-

streek. Tijdens het evenement hebben we 

het aantal Duitse kentekens op de parkeer-

plaats geteld; meer dan 100. Toen wisten 

we dat het effect had.’ Maar wie denkt dat 

Vive la France alleen bij onze oosterburen 

wordt gepromoot, heeft het mis. Marita en 

Marc van Haarlem komen voor hun bedrijf 

Home Sweet Home & Garden maandelijks 

in Noord- en Zuid-Frankrijk om inkopen te 

doen en delen de flyers daar ook uit. ‘Sterker 

nog, standhouders vragen mij erom. Het 

evenement staat echt bij veel buitenlandse 

brocanteurs hoog aangeschreven. En zo 

ontvangen we dus ook inmiddels bezoekers 

uit heel Europa’, vertelt Marita.

Monumentale dorpskern

Het sneeuwbaleffect dat zo is ontstaan, zorgt 

ervoor dat de brocantemarkt voor zowel 

standhouders, handelaren als geïnteresseer-

de particulieren interessant is en blijft. Maar 

Vive la France is meer dan alleen een markt, 

vertelt Marita: ‘Vanaf het begin wilden we 

een aantrekkelijk evenement in Franse sfeer 

neerzetten voor een breed publiek; je moet 

je als bezoeker als het ware in Parijs wanen 

waar overal wat te zien is en er veel terrassen 

zijn om even te genieten. De monumentale 

dorpskern van Hummelo, met het oude 

kerkje, de mooie veranda van De Gouden 

Karper en de oude huizen en boerderijtjes 

leent zich daar uitstekend voor.’

Die Franse sfeer komt niet alleen door de 

brocantemarkt tot stand maar ook door de 

andere drie pijlers waar de organisatie op 

bouwt: kunst en cultuur, streekproducten 

en entertainment. Met kunst in de breedste 

zin van het woord zoals een hoedenmaker, 

schilders en beeldhouwers, en met dit jaar 

voor het eerst een samenwerking met 

Kunst4Daagse Bronckhorst wordt er rondom 

de dorpskerk een tweede Montmartre  

gecreëerd. De kraampjes met vers fruit of 

andere streekproducten, de vele terrassen en 

een aaneenschakeling van artiesten maken 

het geheel verder compleet. 

Stijgend toerisme

Frans en Marita zijn al jaren betrokken bij 

het evenement en zijn er trots op dat het ze 

is gelukt om samen met zo’n 150 vrijwil-

ligers Hummelo op de kaart te houden. ‘Het 

toerisme hier in de omgeving is mede door 

Vive la France enorm gestegen. Rond het 

evenement zijn alle hotels en B&B’s in de 

omgeving volgeboekt. Er zijn bezoekers die 

via Vive la France kennis hebben gemaakt 

met Hummelo, graag terugkeren en hier dan 

enkele dagen verblijven omdat ze de Achter-

hoek zo mooi vinden. Dat effect was precies 

ons doel’, zegt Marita.

Wordt de organisatie zelf beter van het succes? 

‘Die gedachte leeft soms wel bij dorpsgenoten 

maar nee, echt niet. We zijn een stichting en 

zijn genoodzaakt om entree en parkeergeld 

te vragen om alles te bekostigen: dranghek-

ken, kassa’s, beveiliging, artiesten, podiahuur, 

drukwerk, aankleding en vrijwilligersvergoe-

dingen. Wij zien Vive la France als een evene-

ment waar Drempt, Hummelo en Keppel en 

de omliggende dorpen van profiteren. Daar 

doen we het voor’, zegt Frans tot slot.

www.vive-la-france.nl

De aanleg van de Rondweg rondom Hummelo zorgde er in 2013 voor dat een paar ondernemers de koppen bij elkaar 

staken om een evenement te bedenken om hun dorp op de kaart te houden. Inmiddels is Vive la France in nog geen 

tien jaar een begrip in binnen- en buitenland en rond de Franse nationale feestdag, Quatorze Juillet, niet meer weg 

te denken uit de Hummelose dorpskern. We blikken terug en vooruit met bestuursleden Frans Janssen en Marita van 

Haarlem.
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Tekst: Rinus G.M. Rabeling

Foto: Fred van Daalen

Boerderij Telling in Drempt verscholen achter ‘stralend’ 

koolzaad

Deze zonnige opname is een dezer dagen gemaakt vanaf de 

Tellingstraat in Drempt. Het koolzaad staat volop in bloei en is geheel 

in harmonie met de kleuren van de traditionele zandloper vensters 

van Landgoed Ulenpas. De boerderij behoort weliswaar al lang 

niet meer tot het landgoed maar kan wel bogen op een boeiende 

geschiedenis met betrokkenheid met het kasteel en haar bewoners.

Een huis Telling wordt in Drempt al genoemd vanaf de 15e eeuw. In 

de loop der tijden is het bekend onder verschillende namen: Telgen, 

Hof te Tellegen, Tellekes, casteel Den Telling, Tellich. Het grondwoord 

‘telg of telgt’ betekent volgens naamkundigen: tak of loot. Telgt wordt 

ook vaak gevonden als veldnaam voor een deel van een es of enk.  

Over de geschiedenis is weinig bekend. Er bestaat een tekening naar 

een ouder voorbeeld uit 1789. De tekening stelt een zwaar, vierkant 

gebouw voor (14 meter lang, 16 meter breed), gelegen in een gracht. 
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In 1793 werd de Telling gekocht door de gezusters Van der  Dussen. 

Een van de zussen is de hoofdpersoon in de historische roman

Mietje van der Dussen van de schrijfster L.E. (Lite Engelberts). De 

roman speelt zich grotendeels af in Drempt en omgeving en is voor 

de regio een bijzonder boek te noemen. 

Na verdeling van het bezit onder de zussen kreeg Margaretha Jacoba 

van der Dussen de Telling. 

In 1803 verkoopt ze de Telling aan haar zus en zwager, Johanna Clara 

en Hendrik Adriaan Willem baron van Rouwenoort van het nabij 

gelegen kasteel Ulenpas.

De Telling werd in 1829 betrokken door burgemeester Cornelis 

Wilhelmus Vrijland die vanuit zijn huis de gemeente Hummelo en 

Keppel bestuurde.

Van het oorspronkelijke kasteel is niets meer over. Het lag op de plek 

waar nu ongeveer de gelijknamige boerderij staat, het is in de 19e 

eeuw gesloopt.
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Tekst: Ine Snelder

Foto’s: Eigen collectie en Jamie de Vries

Het eerste damesvoetbalteam van H en K: 

kampioen in het eerste seizoen

1. Dick Donderwinkel (72)

Nog steeds sportief, al voetbalt Dick niet 

meer. We zitten in Angerlo aan tafel bij Dick 

Donderwinkel. Enkele jaren was hij grens-

rechter bij het dameselftal van H en K. En 

op die manier was hij ook betrokken bij 

het kampioenselftal op de foto. Dick begint 

enthousiast te vertellen over zijn gezin, zijn 

werk als timmerman gedurende 48 jaar, zijn 

hobby’s en natuurlijk over zijn voetbalcar-

rière.

Dick: ‘Ik wandel elke dag minimaal een uur, 

maar meestal anderhalf uur. Niet inspan-

nend, maar wel ontspannend is mijn hobby 

vissen. Daar geniet ik erg van. Net als van het 

kamperen op Texel. Daar kom ik inmiddels 

al een groot aantal jaren, eerst met Truus de 

Vries, mijn in 2014 overleden echtgenote, nu 

met Nellie, mijn nieuwe partner.’

Voetbal loopt als een rode draad door Dicks 

sportleven. ‘Geboren in Warken (gemeente 

Warnsveld) en opgegroeid in Baak aan de 

Bakermarksedijk. Als 10-jarig jongetje begon 

ik bij de Baakse Boys. Ik kon niet wachten 

om te gaan voetballen. Dat heb ik gedaan tot 

1986. Het laatste deel, sinds 1978, bij Angerlo 

Vooruit, eerst in het eerste elftal, later in het 

derde.’ 

‘In 1969 ontmoette ik Truus in de Buiten-

sociëteit in Doetinchem. We waren direct 

verliefd. In 1973 zijn we getrouwd. Ik werd 

toen, net als Truus, lid van voetbalvereniging 

H en K. Met het elftal op de foto zijn wij 

Bijna iedere voetbalvereniging heeft tegenwoordig een meisjes- of damesteam. Maar zo gewoon was dat vroeger niet. 

Bij H en K werd begin jaren zeventig van de vorige eeuw een damesvoetbalteam opgericht. Best bijzonder voor die tijd. 

En laat dat team nu in hun allereerste seizoen ook nog eens kampioen worden. Op zondag 19 mei 1974 werd het tegen 

Rijnland 5-0 voor de dames van H en K. Een gesprek met de voetbaldames van toen.
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kampioen geworden. Dat was een sensatie: in het eerste volledige 

seizoen, 1973/1974, al kampioen worden.’ 

Dick was bij H en K ook jeugdleider. ‘En ik heb dat doorgezet bij 

Angerlo Vooruit. Na mijn actieve voetbaltijd heb ik een opleiding 

gevolgd tot scheidsrechter. Ik ben inmiddels zo’n zestien seizoenen 

clubscheidsrechter bij de vrouwen van HC’03. Ook begeleid ik begin-

nende jonge scheidsrechters bij Angerlo Vooruit.’

‘Ik heb mooie herinneringen die ik graag deel met mijn twee zonen 

Michiel en Jeroen en mijn twee lieve schoondochters, Wendela en 

Natalie. Op mijn kleinkinderen Dana, Tess en Saar heb ik met veel 

plezier opgepast. Nu doe ik dat alleen nog op Jelle, die tot mijn grote 

plezier ook voetbalt.’ 

2. Marian Teunissen (65)

‘In ons gezin zijn mijn zus en broer sportief en de andere broer en ik 

hebben minder met sportieve activiteiten,’ vertelt Marian Teunissen. 

Ze is maar kort lid geweest van het dameselftal. ‘Ik ben, denk ik, een 

jaar voordat wij kampioen werden, gekomen en een half jaar later 

weer vertrokken. Het was niet mijn sport en bovendien had ik een 

hekel aan vroeg opstaan en dat moesten we meestal als we een  

wedstrijd hadden. Op de foto van het kampioenselftal zie je ook dat 

ik er niet in tenue opsta. Wellicht was ik toen ook aan de late kant.  

Ik heb er niet zoveel herinneringen aan.’

Marian woonde toen ze lid was van de voetbalvereniging aan de 

Roomstraat in Drempt. Ze ging samen met haar zus Thea en Jos Wil-

lemsen naar het voetballen. ‘Ik zat toen op de mavo in Doesburg, dat 

vond ik belangrijker dan voetbal. Na de mavo ben ik naar Schoevers 

gegaan en daarna gaan werken als secretaresse. Het grootste deel in 

de zorgsector. Ik heb bij een van mijn werkgevers in de avonduren de 

havo gevolgd en de deeltijdopleiding personeelswerk mogen doen. 

Dat vond ik fantastisch. Na ons trouwen zijn Felix Koenders en ik in 

Beek gaan wonen. We kregen twee kinderen, Michiel (30) en Laura 

(29). Felix en ik hebben een autobedrijf waar ik sinds 1987 ook werk. 

Het is fijn om samen een bedrijf te runnen. Gelukkig heb ik ook tijd 

voor mijn hobby’s, wandelen en fietsen. De klompenpaden zijn mijn 

favoriete wandelwegen.’

4. Marjoleine Eenstroom (63)

Bij binnenkomst in het gezellige huis van Marjoleine en Gerrit  

worden we begroet door de vriendelijke Golden Retriever Loebas.  

We zitten aan de keukentafel met uitzicht op de tuin, waar het met 

bijna elk weertype goed toeven is. 

Marjoleine, in 1959 geboren in Den Haag, verhuisde met haar 

ouders, broers en zussen op haar achtste naar de Ulenpaslaan in 

Hoog-Keppel, tegenover de Ezelswei. Het huis staat er niet meer, 

vertelt ze. Het hoorde bij het landgoed en brandde na het vertrek van 

de familie Eenstroom naar Doesburg af. Het huis werd afgebroken. 

Marjoleine: ‘Mijn liefde voor voetbal is al ontstaan in Den Haag, daar 

voetbalde ik op straat met twee vriendjes. In Hoog-Keppel zette ik 

dat voort door met de jongens uit mijn klas te voetballen. Ik vond 

dat veel leuker dan ‘meisjesspelletjes’. Toen mijn moeder, Bouk Een-

stroom, samen met Nel van de Burg en Hermien Rooijakkers begin 

jaren 70 het plan opvatte om een damesvoetbalteam op te richten, 

was het voor mij logisch om vanaf mijn veertiende daar ook aan mee 

te doen. Ik heb op bijna alle plekken in het veld gestaan. Alleen nooit 

in het doel. Ik heb genoten van de voetbaltijd. We vormden een su-

perteam en werden zo ook in het eerste volledige seizoen 1973/1974 

kampioen.’ 

Op onze vraag naar een anekdote vertelt Marjolein over een stunt 

van haar en Bernadette Kemperman. Zij kregen het voor elkaar om 

driemaal eenzelfde actie te doen met driemaal een goal als resultaat. 

In de krant stond de volgende dag: ‘Een èchte hattrick van Een-

stroom’. 

Marjoleine: ‘Wat ik erg leuk, spannend en interessant vond, waren 

met name de internationale toernooien. We gingen onder andere met 

de boot naar Engeland en speelden daar tegen teams uit Engeland, 

Duitsland, Frankrijk en België.’

‘Op mijn zesentwintigste ben ik gestopt met voetbal; het jaar daar-

voor ben ik getrouwd met Gerrit Hammink, mijn jeugdliefde. We 

kennen elkaar al vanaf onze lagereschooltijd en dit werd verdiept 

bij de oprichting van de jeugdsoos in het kerkje in Laag-Keppel waar 

we samen bij betrokken waren. Gerrit en ik hebben twee dochters, 

Margit en Ni-Kiki, en een kleinzoon, Jonah.’

‘Na mijn havo-opleiding op de GSGD in Doetinchem ben ik gaan 

werken bij de provinciale VVV in Arnhem. Deze organisatie had ook 

een reisbureau, Holland Gateway Tours. Ik mocht daar trainingskam-

pen organiseren voor met name Scandinavische en Engelse heren- en 

damesvoetbalteams. Die trainden dan in Gelderland en speelden ook 

wat vriendschappelijke wedstrijden. H en K heeft hierdoor toch nog 

een aantal jaren heel wat internationale wedstrijden gespeeld. In 

de winter waren bijvoorbeeld teams uit Scandinavië hier te gast. Die 

dames konden voetballen! Van een voetbalteam uit Malmö verloren 

we, ondanks het overvloedige drankgebruik van de Zweedse dames, 

met 11-0.’ 

‘Sporten doe ik niet meer. Wel heb ik andere hobby’s als lezen, koken 

en diamond painting.’ Marjoleine laat een prachtig schilderij zien 

waaraan ze net begonnen is. Verslavend is het werken hieraan, vertelt 

ze. 

5. Marian Tiemes (67)

‘Ik ben geboren in Hoog-Keppel en opgegroeid in Eldrik’, vertelt 

Marian. ‘Wij gingen in Achter-Drempt naar school. Dat was een stevig 

eind fietsen, vooral bij slecht weer. Maar ik heb goede herinneringen 

aan mijn schooltijd en mijn klasgenoten. Na de huishoudschool ging 

ik werken bij Schreurs in Hoog-Keppel en leerde daar mijn latere 

elftalgenoten kennen. Ik werd door Hermien, Thea en Mini enthousi-

ast gemaakt voor het voetbal. Totdat mijn enkels het na ongeveer vier 

jaar niet meer aankonden, voetbalde ik met veel plezier.’ 

‘Met mijn kastanjebruine haar en groene ogen viel ik nogal op in het 

damesvoetbalteam. Als er iets misging, hoorde ik dan ook: ‘Hé rooie, 

let op.’ Marian speelde op het middenveld of als verdediger. ‘Een plek 

die me goed paste’, zegt ze daarover. 

‘Elbert en ik ontmoetten elkaar bij Schreurs in het café. In 1979 

trouwden we en kregen een huis aan de Ds. De Graaffweg. Daar 

wonen we inmiddels bijna 43 jaar. Hier werden ook onze kinderen 

geboren, Ronald (40) en Elvira (35). Elvira en Koen, haar partner, heb-

ben samen twee kinderen, een jongetje, Jabe (6), en een meisje, Feija 

(4). We zien hen regelmatig, ook omdat ik voor de kinderen kleding 

maak. Dat is zo leuk om te doen. Daarnaast wandel ik graag en doe 

mijn boodschappen op de fiets. Zo hou ik mijn conditie op niveau.’ 

6. Riekie Bulten (70)

Een Angerlose die bij H en K gaat voetballen, hoe is dat zo gekomen? 

Dat vragen wij aan Riekie in haar gezellige huis in Varsseveld. Riekie: 

‘Ik kreeg verkering met Wim de Vries die al bij H en K voetbalde en 

werd enthousiast gemaakt voor het dameselftal. Voetballen was mij 

niet vreemd, dat deed ik namelijk al met mijn buurjongens. Samen 

op de bromfiets rijden was een andere leuke activiteit. Wij woonden 
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vroeger aan de Bevermeerseweg in Angerlo, 

in het buitengebied, er was dus veel ruimte. 

Mijn vader was melkventer bij de ANDI. 

Ik had een heerlijke, vrije en onbezorgde 

jeugd.’

‘Na mijn lagere school ging ik naar mulo en 

ging daarna werken bij een boekhoudbureau 

in Doetinchem. Mijn moeder vertelde me dat 

ik al heel jong geïnteresseerd was in ‘boek-

houding’, ik verzamelde ‘bonnetjes en geld’. 

En dit moest natuurlijk kloppen met elkaar. 

Een mooi spel dat ik later in de praktijk heb 

gebracht.’

‘In 1973 trouwden Wim en ik en verhuisden 

we naar IJzevoorde. Ik ben nog enkele jaren 

lid gebleven van H en K (tot 1976). Al vond 

ik het spelen in dit elftal erg leuk en ‘ging ik 

er vol in’, trainen en spelen werd me toch te 

veel. Ik ben toen lid geworden van de vol-

leybalclub in IJzevoorde. Wel ging ik nog mee 

naar de wedstrijden van Wim. In 2000 zijn 

we gescheiden.’

‘Op mijn dertigste werd ik moeder van 

Marijke. Inmiddels ben ik oma van Jodie (10) 

en Colin (9). Ik kom regelmatig in IJzevoorde, 

waar Marijke en haar man Martijn in mijn 

vorige huis wonen. Ik woon nu samen met 

Herman, mijn huidige partner, in Varsseveld.’

‘Sporten speelt een belangrijke rol in mijn 

leven. Al op mijn vierde was ik lid van de 

gymclub in Angerlo. Na voetbal en volleybal 

gespeeld te hebben, ben ik overgestapt naar 

een fitnessclub en fiets ik regelmatig. En…’, 

zegt Riekie aan het eind van het gesprek: ‘Ik 

zing in een koor uit Heelweg, Kiek An. Daar 

heb ik ontzettend veel plezier in. We treden 

regelmatig op in de regio.’

7. Annemieke de Vries 

‘Ik was vijftien jaar toen ik bij H en K begon 

in het damesvoetbalelftal. Op het toneel bij 

Zaal Schreurs kregen wij les in voetbalken-

nis. We moesten vragen beantwoorden als: 

Hoe luidt de invallersbepaling? Waartoe 

behoren de lijnen op het veld? En wat weet 

u te vertellen over de wedstrijdbal? En zo 

werden we, naast de trainingen op het veld 

tegenover het Zwaantje, klaargestoomd voor 

de competitie. We trainden altijd, weer of 

geen weer, regen of sneeuw was geen excuus. 

In onze eerste wedstrijd in Zutphen hadden 

Mini en ik het geluk de eerste doelpunten 

van onze carrière te scoren. Mini heeft mij 

jarenlang opgehaald om naar de training te 

gaan.’

We zijn op bezoek bij Annemieke Bloemers-de 

Vries in Voor-Drempt. Dat haar hobby tuinie-

ren is, is bij aankomst meteen duidelijk: de 

tuin staat vol met prachtige voorjaarsbloeiers. 

‘Ik heb ruim 25 jaar gevoetbald, meestal was 

ik de laatste man. Bij de samenvoeging van 

ons elftal met voetbalvereniging GSV ’38 ben 

ik gestopt met voetballen en ben ik gaan ten-

nissen. Dat doe ik nog steeds. Destijds woon-

de ik in Hoog-Keppel aan de A.G. Noijweg 

en had twee broers en één zus. Wij hielden 

allemaal, behalve onze moeder, van sport en 

in het bijzonder van voetbal. Ik speelde met 

mijn zus Truus in het damesvoetbalelftal van 

H en K. Mijn vader en jongste broertje waren 

grote supporters van ons elftal.

Wat hebben we genoten van ons eerste 

kampioenschap bij Rijnland. We versloegen 

hen op 19 mei 1974 met 5-0. Zo trots waren 

we. We waren nog maar zo kort bezig en dan 

al kampioen. Op de foto zie je dat wij nog 

verschillende shirtjes hebben, toen was de 

eenheid van kleding nog niet zo belangrijk. 

Bij onze huldiging waren zelfs de wethou-

ders van de gemeente Hummelo en Keppel 

aanwezig. 

Na de lagere school in Hoog-Keppel ben ik 

naar de Ds. Van Dijkschool in Doetinchem 

gegaan en als vervolg daarop naar de havo. 

Ik heb een administratieve functie bij een 

bedrijf in Doetinchem. Vanaf de oprichting 

van HC ‘03 in 2003 ben ik secretaris, daarvoor 

was ik bij H en K wedstrijdsecretaris.’ 

8. Mini Walgemoet (79)

‘Ik was bij de start van het damesvoetbal-

team van H en K, zo rond eind 1970, begin 

1971, en stopte in 1984 op m’n tweeënveer-

tigste.’ Dit is een van de mijlpalen van Mini 

Heijting-Walgemoet. 

’Op het toneel van Zaal Schreurs in Hoog-

Keppel werden de eerste plannen voor 

het oprichten van een damesvoetbalteam 

gesmeed. Hermien Schreurs, Nel van de 

Burg, Bouk Eenstroom en ik kwamen samen 

op dit idee. Eerst werd er alleen getraind 

op het veldje tegenover het Zwaantje in 

Hoog-Keppel. Daar was alleen ruimte om je 

voetbalschoenen af te spoelen, een beetje 

behelpen dus. Op 12 mei 1972 werden de 

sportvelden aan de Rijksweg geopend door 

burgemeester Baris. Na een paar jaar gingen 

we deelnemen aan de competitie. En gelijk 

in het eerste volledige seizoen werden we 

kampioen. In De Graafschapbode van 21 mei 

1974 staat naast de foto van het damesteam 

met trainer en begeleiders de titel H en K: 

O.K. Wat waren we trots. Ik kijk terug op een 

hele mooie tijd.’ 

‘We maakten zelfs nog een reis naar het 

buitenland. In 1980 gingen we met het team 

naar Clacton in Engeland. De voorzieningen 

waren er nogal primitief. Maar och, je kunt 

je ook omkleden achter de bus!’ Mini is een 

echte voetbalvrouw. Ze vertelt met veel en-

thousiasme over De Graafschap. ‘Voetballen 

was mijn lust en mijn leven. Met enige regel-

maat haastte ik me na mijn eigen wedstrijd 

naar huis en dan naar De Graafschap. Ik heb 

heel lang een seizoenkaart gehad.’

‘Ik ben opgegroeid in Achter-Drempt, in de 

Roomstraat. Na de lagere school ben ik naar 

de huishoudschool gegaan. Daarna volgde ik 

een opleiding tot coupeuse en werkte 27 jaar 

met veel plezier voor een bedrijf in woning-

inrichting. Ik heb heel wat meters gordijnen 

gemaakt en ben dit blijven doen totdat Joop 

met pensioen ging. Toen was het tijd om 

afscheid te nemen van dit mooie werk. Joop 

en ik trouwden in 1965. We gingen wonen 

aan de Ds. De Graaffweg in Voor-Drempt, 

daar wonen we nog steeds. Binnenkort 

verhuizen we naar een levensloopbestendige 

woning. We hebben geen kinderen. Joop en 

ik gingen vaak samen naar het voetbal. Hij 

is zelfs nog wel eens scheidsrechter geweest. 

Dan kreeg hij wel eens te horen: ‘Stuur haar 

eruit, scheids.’’ 

Mini zocht nadat ze stopte met voetballen 

een nieuwe hobby. Ze ging tenorsaxofoon 

spelen bij muziekvereniging Olden Keppel. 

Mini: ‘Ik moest natuurlijk eerst op les. Stel je 

voor, ik was inmiddels 45 jaar en ging naar 

de muziekschool. En speelde daar tussen 

kinderen en jonge mensen. Dat was zo leuk.’ 

Actief als Mini nog steeds is, heeft ze een 

groot aantal hobby’s. ‘Ik speel jeu de boules 

en Wordfeud, ben lid van de Vrouwenvereni-

ging en van de Club 60+. Mijn orchideeën 

in de vensterbank zijn mijn grote trots. Wij 

fietsen ook nog steeds graag, al maakte ik 
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een aantal malen een behoorlijke buiteling. Gelukkig is dat redelijk 

goed afgelopen.’

10. Eef Luesink (74) en 14. Riki Meerbeek (68)

‘Ik ben hier schuin tegenover geboren, aan het Padvinderslaantje’, 

begint Eef ons gesprek. ‘Riki en ik wonen nu aan de Keppelseweg 

in Doetinchem. Toen het industrieterrein werd ontwikkeld ben ik 

met mijn ouders en mijn broer verhuisd naar Langerak en ben toen 

overgestapt van het voetbal in Doetinchem naar H en K. Ik werd ook 

jeugdleider en later trainer.’ Riki sluit aan: ‘Ik ben geboren aan de 

Veenweg in Drempt. Ik voetbalde als klein meisje al met mijn broer. 

Toen begin jaren 70 door H en K het plan opgevat werd om een 

dameselftal op te richten was ik er als de kippen bij om me aan te 

melden. Ik werd keeper in het elftal. Nel van de Burg, Jan van Dillen, 

Hermien Rooijakker en Bouk Eenstroom waren de enthousiaste ‘trek-

kers’ van dit initiatief. En wat was het geweldig dat we in het seizoen 

1973/1974 meteen al kampioen werden met elf super gemotiveerde 

vrouwen en fijne begeleiders en trainers.’ 

Eef: ‘Ik trainde de dames vanaf de start van het damesvoetbal op de 

velden in Hoog-Keppel (naast de sporthal). Naast het plezier dat ik 

had om hen voetbaltraining te geven, kwam er ook nog een extraatje 

bij: ik ontmoette er Riki. Dit jaar zijn we dertig jaar getrouwd.’ 

‘In 1992 ben ik gestopt met voetballen. Wel ging ik altijd nog mee 

naar de wedstrijden van Eef. Voetbal is en blijft een grote liefde voor 

me’, vertelt Riki.

Eef vervolgt: ‘Vier jaar geleden ben ik gestopt als trainer. Ik kijk terug 

op een geweldig mooie tijd. Maar na 45 jaar is het goed om het stokje 

over te dragen. Riki en ik hebben nog regelmatig contact met leden 

van H en K en in het bijzonder met een aantal vroegere elftalleden. 

En zo blijven we op de hoogte van het wel en wee bij HC’03. Nu ik 

gestopt ben, heb ik ook meer tijd voor mijn grote hobby, motorrijden 

op mijn mooie BMW 850.’ 

Riki: ‘Ik ben na de mulo in Doesburg gaan werken als administratief 

medewerker op de afdeling boekhouding bij Dales in Doetinchem. In 

de crisistijd is hieraan helaas een eind gekomen. Dales bestaat ook 

niet meer.’ 

Techniek heeft altijd al Eefs grote belangstelling gehad. ‘Ik ben dan 

ook een technische opleiding gaan doen, lts-autotechniek. Ik heb nog 

een paar jaar in een garage gewerkt en ben daarna overgestapt naar 

een technische functie bij eerst Vinkenborg in Doetinchem, daarna 

Imco/Gelria en tenslotte Intersnack; dezelfde bedrijven met een 

andere naam en eigenaar’, legt Eef uit.

Op onze vraag waarmee ze nu, 50 jaar na dato, hun dag doorbren-

gen antwoorden Riki en Eef: ‘We hebben een actief leven met veel 

vrijwilligerswerk, mantelzorg en sport zoals zwemmen, tacoyo en 

samen fietsen.’ Eef met een grote glimlach: ‘Op een gewone fiets. En 

daarnaast vinden we het fijn om in de tuin te werken.’ 

12. Ans Enzerink (63)

Haar twee honden begroeten me enthousiast bij binnenkomst in 

haar woning in Hummelo. Ans vindt het er heerlijk wonen. Helaas 

kan dat niet meer met Jan, haar echtgenoot. Jan is afgelopen januari 

overleden. Ans is veel te vinden in de tuin of onderweg met haar Flat 

Coated Retrievers. Ze klust ook graag en ze wijst me op het schilder-

werk en de dakgoot waarvan ze de ophanging zelf heeft gemaakt. ‘Ik 

vind het heerlijk om dit zelf te doen’, zegt Ans. ‘Dat heb ik van mijn 

vader.’ ‘Ik ben opgegroeid in Hoog-Keppel. Mijn ouders woonden 

aan de A.G. Noijweg, op de hoek met de Van Schuijlenburchweg. Ik 

hield van sporten, en met name van sporten die voor meisjes niet 

zo gebruikelijk zijn. Het werd damesvoetbal. In 1971 ging ik, mede 

gestimuleerd door mijn tante Nel van de Burg, naar het dames-

voetbalteam van H en K. We speelden op het ‘knollenveldje’ aan de 

Rijksweg tegenover het Zwaantje. De sanitaire voorzieningen waren, 

op zijn zachtst gezegd, nogal primitief.’ ‘Op de mavo in Doetinchem 

maakte ik deel uit van het turnteam en deed ik aan atletiek. Mijn 

sportleraar, meneer Kloen, vond dat ik naar het CIOS moest gaan. 

Achteraf heeft hij daarin zeker gelijk gehad. Ik vond sport, en zeker 

ook atletiek, geweldig. Ik was snel…zelfs een poos de snelste van de 

school. Dat was ook fijn bij het voetballen en daarom speelde ik dan 

ook in de voorhoede. De scouts van de Gelderse selectie hebben mij, 

net als Marjoleine en Bernadette, benaderd voor het team, maar ik 

heb bedankt. Het was me te veel: trainen, voetballen en school.’ 
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‘De kampioenswedstrijd tegen Rijnland herinner ik me als de dag van 

gisteren. Het enthousiasme, de blijdschap en het feest. In ons eerste 

volledige seizoen al kampioen worden. Wat een prestatie’, blikt Ans 

terug.

‘In 1979/1980 ben ik gestopt met voetbal en overgestapt naar vol-

leybal en badminton. Ik trouwde met Jan Dekker en samen kregen 

we twee zonen, Peter en Wouter. Peter is tot ons verdriet al jong 

overleden door een verkeersongeval. Wouter en Peter hebben beiden 

ook gevoetbald bij H en K.’ ‘Na het overlijden van Peter ben ik gaan 

werken in de kantine bij H en K. Daar vond ik veel steun in deze 

periode. Werken in de horeca heb ik lange tijd gedaan. Na H en K 

ben ik meegegaan naar HC ’03 en vervolgens naar Spirit, het café van 

de Hessenhal, en naar het zwembad.’ ‘Ik kijk terug op een mooie en 

leuke voetbaltijd. Ik zie mijn elftalgenoten af en toe in het voorbij-

gaan. Dat is leuk. Er zijn altijd weer herinneringen.’

15. Thea Teunissen (71) en 17. Jos Willemsen (71)

Een gesprek met twee vriendinnen over hun leven voor, tijdens en 

na het damesvoetbal bij H en K. Thea en Jos kennen elkaar al vanuit 

Achter-Drempt. Ze zaten in dezelfde klas op basisschool St. Willibror-

dus in Achter-Drempt. Daarna volgden drie jaar huishoudschool in 

Baak (Jos) en Doesburg (Thea). Thea volgde de INAS en ging werken 

in de gezinszorg. Toen ze elkaar enkele jaren later weer ontmoetten, 

stapte Jos ook over naar de gezinszorg. Daarna werden ze collega’s bij 

Schreurs in Hoog-Keppel. 

Jos en Thea woonden, toen ze voetbalden bij H en K, beiden in 

Achter-Drempt. Jos aan de H. Remmelinkweg in Achter-Drempt en 

Thea aan de Roomstraat. Toen ze trouwden, respectievelijk in 1974 en 

1975, stopten ze met voetbal. Nu zegt Thea daarover: ‘Stom hè.’ 

Hun voetbalavontuur begon bij Schreurs. Daar werkten zowel Jos 

als Thea. Ook Marian Tiemes werkte daar. Ze werden door Hermien 

Schreurs, Bouk Eenstroom en Nel van de Burg enthousiast gemaakt 

om ook te gaan voetballen. Dat gebeurde aanvankelijk op het ‘knol-

lenveldje’ tegenover het Zwaantje in Hoog-Keppel. Na de opening in 

1972 van het H en K sportcomplex aan de Monumentenweg/Rijksweg 

werd het serieus. De dames gingen al snel competitie spelen. 

‘Ik speelde rechtsback’, vertelt Jos en ze laat de vele foto’s en teksten 

uit het album over de voetbaltijd zien. Alle competitiewedstrijden 

hebben een plek gekregen, inclusief de eindstanden. Het album 

eindigt bij de kampioenswedstrijd tegen Rijnland Lobith.

‘Ik was laatste man. Dat paste mij goed’, zegt Thea. ‘Na de wedstrijd 

vertrokken we van Voor-Drempt op een platte wagen naar Hoog-Kep-

pel. Wat hadden we een lol. Dat was voor een deel het gevolg van een 

eerdere gebeurtenis. Na afloop van de wedstrijd zaten Lien Gosselink 

en Marinus van de Berg in het gras bij het voetbalveld met een fles 

jenever….die hebben we samen gedeeld.’

Zowel Jos als Thea hebben geen vriendschappen uit de voetbaltijd. 

Wel spreken ze soms elftalgenoten. Een groot aantal woont nog in de 

directe omgeving. Sporten is voor hen nog steeds belangrijk.

Jos: ‘Ik heb lang aan aerobics gedaan en ging regelmatig naar de 

sportschool. In coronatijd was dat lastig. Nu wandel, fiets en zwem ik. 

Thuis vind ik het leuk om mooie boeketten te maken. Bloemschikken 

vind ik echt een leuke hobby.’

‘Na de voetbalperiode heb ik nog twintig jaar gevolleybald. Nu volg ik 

een keer in de week pilatesles en daarnaast wandel en fiets ik’, vertelt 

Thea.

Jos is getrouwd met Jan Besselink en woont nu in Vorden. Ze hebben 

twee kinderen, Femke en Bas. Bas is getrouwd met Mascha. Samen 

hebben zij drie kinderen, Gijs (8), Ties (6) en Daan (4). 

Thea is getrouwd met Theo Huisintveld en woont in Hoog-Keppel. 

Ze hebben twee kinderen, Jeroen en Marijn. Jeroen is getrouwd met 

Corine. Zij hebben drie kinderen, Willem (10), Tatum (9) en Lauren (6). 

Marijn is getrouwd met Bart. Zij hebben twee kinderen, Sil (10) en Lot (5).

16. Lucy Berendsen (62)

‘Hoe bijzonder is het dat de trainer en zijn vriendin, Bernadette 

Kemperman en mij thuis ophaalden. Hij vond ons te jong om ’s 

avonds het eind tussen Keppel en Toldijk te fietsen.’ Zo begint Lucy 

Rutjes-Berendsen enthousiast te vertellen. We zitten in de gezellige 

eetkeuken met zicht op de veranda in de tuin. Lucy: ‘Daar zitten we 

heel veel. ’s Ochtends in de zon en later op de dag, als het wat kouder 

is, met verwarming. We kunnen de veranda dan afsluiten met glas. 

We zijn hier zo blij mee.’

Lucy gaat op haar veertiende voetballen bij de dames van H en K. 

Lucy: ‘Ik speelde linksbuiten en was een redelijk goede voetballer, 

maar haalde het niet bij Bernadette en Marjoleine. Marjoleine werd 

zelfs uitgenodigd voor de Gelderse voetbalselectie.’

Na vier jaar komt er een eind aan haar voetbalcarrière door haar 

vertrek naar Doorn. Ze liep daar tijdens haar mbo-opleiding stage in 

een instelling voor gehandicapten en kreeg er daarna een contract 

aangeboden. ‘Ik woonde daar 3,5 jaar in de personeelsflat. Heel leuk, 

maar in het weekend ging ik altijd naar huis, naar de Muizengatweg 

in Toldijk. En bovendien had ik een vriendje, Willy Rutjes uit Steende-

ren, waarmee ik inmiddels veertig jaar getrouwd ben. Hij kwam me 

ook vaak met de motor ophalen. Na ons trouwen zijn we, door het 

werk van Willy, verhuisd naar Spijkenisse. Vreselijk vond ik het wonen 

daar. Om contact te maken in Spijkenisse ben ik op een club gegaan 

waar ze aerobics gaven. Dat heb ik zo’n 15 jaar gedaan.’ 

Via Hellevoetsluis en Duiven zijn ze nu terug in hun geboortestreek: 
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Steenderen. ’Ik werk nog steeds in de gehandicaptenzorg, nu drie 

dagen in de week in Velp bij het gespecialiseerd centrum Dolfijn. 

Dit is een dagbesteding voor kinderen van 10 tot 15 jaar met een 

beperking. Ik heb daar ook de ruimte om een van mijn hobby’s te 

beoefenen, ik speel daar namelijk één middag in de week gitaar voor 

dertig kinderen. Ook gebruik ik klankschalen en een xylofoon. Ik ben 

graag creatief bezig. Tekende bijvoorbeeld altijd al graag en nu is hier 

schilderen bij gekomen. Daarmee kan ik ook mijn emoties verwer-

ken’, vertelt Lucy. 

Samen met haar man Willy wandelt Lucy graag, maakt ze bij mooi 

weer fietstochten of trekt ze baantjes in het zwembad. ‘Willy en ik 

hebben drie kinderen. Niek, de oudste, is in 2012 op 26-jarige leeftijd 

overleden door een tragisch ongeval. Ienske, ons tweede kind, heeft 

met haar vriend René een dochter, Noë (6), en een zoon, Jace (3). En 

ze is in verwachting van de derde. Mara, onze tweede dochter, woont 

samen met Stefan Landaal die bij HC ’03 in het eerste voetbalt. Zij 

hebben samen een dochter, Dee (2). Ook Mara is weer in verwach-

ting’, vertelt Lucy trots.

18. Bernadette Kemperman (63)

‘Ik heb van jongs af aan altijd gesport’, zegt Bernadette terwijl ze van 

de fiets stapt. Ze komt terug van een tenniswedstrijd die ze weliswaar 

heeft verloren, maar waar ze toch ook van heeft genoten. We zitten 

in de sfeervolle tuin aan de Monumentenweg in Hoog-Keppel. Hier 

woont Bernadette al 33 jaar met Bob Vrijbergen. Hier zijn ook Ferd 

en Marit geboren. Bernadette is opgegroeid aan de Lamstraat in 

Toldijk.

Op haar 10e jaar start Bernadette met voetballen; bij de A-pupillen 

van Drempt Vooruit, een team met uitsluitend jongens. ‘Meisjes- of 

damesvoetbal bestond toen nog niet bij Drempt Vooruit. Ik had 

daar, omdat ik het enige meisje was, zelfs een eigen kleedkamer en 

douche. Zo hadden ze dat perfect geregeld voor mij.’ Goede herinne-

ringen heeft ze ook aan de Anneriet-toernooien in Doetinchem met 

diverse gewonnen bekers. ‘Ik mocht tot mijn 14e blijven voetballen 

bij de pupillen A. Op mijn 15e stapte ik over naar H en K. En we 

werden meteen kampioen,’ zegt ze stralend. ‘Dat was één groot feest. 

Winnen bij Rijnland met 5-0, aankomen in Voor-Drempt, met een 

platte wagen naar Zaal Schreurs in Hoog-Keppel en daar nog even 

doorgaan met het genieten van het kampioenschap.’ ‘Ik speelde in de 

voorhoede en vormde een razendsnel en goed team met Ans Enze-

rink en Marjoleine Eenstroom. Het deed me denken aan mijn pupil-

lentijd waar ik veel samenspeelde met Wim Boerstal; ik gaf aan en hij 

kopte vervolgens de bal erin. Tijdens de Dremptse kermissen waar we 

elkaar de afgelopen jaren ontmoetten, is dit samenspel steeds weer 

een onderwerp van gesprek zegt ze met een grote glimlach.’ ‘Samen 

met Marjoleine werd ik gescout voor de Gelderse selectie. Ook Ans 

werd gevraagd. Beiden hebben echter niet meegespeeld. Ik moest na 

ongeveer vier jaar tot mijn spijt stoppen met voetbal, zowel bij H en 

K als bij de Gelderse selectie, omdat ik last kreeg van mijn knie-

banden.Na diverse operaties ben ik na een aantal jaren badminton 

gaan spelen en heb ruim 10 jaar met vele toernooien en competities 

meegedaan. De laatste jaren tennis ik, loop ik hard in een clubje en 

doe ik regelmatig mee aan de bootcamp in Steenderen. 

Na de mavo en meao ben ik op mijn 20e gestart bij de afdeling 

Sportzaken van de gemeente Zutphen. Nu ga ik naar mijn werk als 

vastgoedmedewerker bij BUHA in Doetinchem altijd op de fiets. Dat 

doe ik inmiddels ruim 20 jaar. Als ik niet werk of sport, werk ik graag 

in de tuin, doe klussen thuis of bij familie, ga ik wandelen of heb an-

dere gezellige uitjes met een groep vriendinnen. Ik geniet daarnaast 

van de maandelijkse kaartavonden met twee broers en twee nichten 

die om en om meedoen.’ 

Een deel van de groep van toen kwam onlangs bij elkaar voor een elftalfoto anno 2022. 

Staand v.l.n.r.: Dick Donderwinkel, Marian Tiemes, Riki Meerbeek, Lucy Berendsen. Annemieke de Vries en Eef  Luesink. Zittend v.l.n.r. 

Marjoleine Eenstroom, Thea Teunissen, Mini Walgemoet, Riki Bulten en Jos Willemsen. Helaas waren Bernadette Kemperman, Ans Enzerink 

en Marian Teunissen tijdens de opname verhinderd.



42

Tekst: Henk ten Zijthoff

Foto’s: Wim van Hof

De gestaalde pracht van Mercedes 
en Chrysler en nog veel meer

In de prachtig verbouwde boerderij aan 

de Zomerweg in Drempt wonen Robert en 

Marjon nu twee jaar. Hoe zij hier terecht 

kwamen? Dat is een verhaal op zich. Robert: 

‘We hadden een mooi agrarisch bedrijf in 

Schaijk. Als ik terug ga in de tijd dan ben ik 

de derde generatie die in Schaijk het bedrijf 

van vader op zoon runde. Ooit begon mijn 

familie de boerderij met een paar koeien, 

varkens, een paar kippen en akkerbouw. 

In de loop van de tijd groeide het bedrijf 

behoorlijk uit de kluiten en concentreerden 

wij ons op varkens en asperges. Ik heb er als 

boer altijd met heel veel plezier gewoond en 

gewerkt. Maar de kinderen hadden helemaal 

niets met de agrarische sector en kozen 

hun eigen weg. Dat is wel het mooie van 

deze tijd, dat je beroepskeuze niet hoeft te 

lopen volgens het vaste patroon van wat je 

ouders doen of deden. Zelf had ik daar geen 

probleem mee. Marjon komt uit Vinkenveen 

en niet uit een agrarisch milieu. Maar zij had 

geen enkel probleem met het werk en haar 

functie als boerin. Dus in die zin waren we 

heel gelukkig met het leven op de boerderij 

in Schaijk.’ 

Marjon vult aan: ‘Ik runde de verkoop van 

asperges in onze aspergewinkel. Fantastisch 

werk als het aspergeseizoen weer aanbrak! 

Maar toen we zeker wisten dat er geen op-

volgers in de familielijn zouden zijn, hebben 

we de afweging gemaakt en besloten we om 

het bedrijf in Schaijk te verkopen en op zoek 

te gaan naar een plek waar we ons thuis zou-

den voelen.’ Robert: ‘Dat was niet zo moeilijk 

hoor. We hadden een grote voorkeur voor de 

Robert en Marjon de Klein stopten met hun boerderij in het Brabantse Schaijk en vertrokken naar de Achterhoek. Via 

Laag-Keppel belandt het echtpaar in Drempt op een plek waar zij met hun uitzonderlijke creativiteit prima uit de voeten 

kunnen. Met verbluffend resultaat! 
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Achterhoek. We kenden de Achterhoek vooral 

door de vele concerten van Normaal die 

we bezochten. We waren echte aanhangers 

van de band en we raakten steeds meer ver-

knocht aan de streek en aan Achterhoekers. 

Op onze zoektocht naar een geschikte plek 

kwamen we terecht in Laag-Keppel aan de 

Rijksweg.’ Of dat niet een enorme overgang 

was van de boerderij in Schaijk naar een huis 

in Laag-Keppel? ‘Dat viel ons helemaal niet 

tegen. Ik wilde niet meer helemaal achteraf 

in een ver buitengebied wonen en de plek 

in Laag-Keppel was prima. We hadden plan-

nen met dit huis, verbouwden het grondig. 

Mensen vroegen wel eens of we geen last 

hadden van het verkeer. We hadden dat niet 

door de uitstekende geluidsisolatie. En we 

konden het huis verbouwen in de stijl en de 

sfeer die we wilden. Robert is heel erg handig 

en kan maken wat hij wil maken. En nog be-

langrijker: hij kan met zijn technische kennis 

ook zo’n beetje alles maken zoals ik het wil 

hebben’, lacht Marjon. ‘Zonder dat we daar 

onenigheid over krijgen en onze gezamen-

lijke creativiteit het altijd wint.’

Ze hadden het dus heel erg goed naar hun 

zin in Laag-Keppel. Op de plek en vooral 

ook de buurt, waar ze nog altijd hele goede 

contacten mee onderhouden. Maar toch…

Naar een boerderij: in Achter-Drempt

‘In Schaijk had ik altijd al een liefhebberij 

in techniek en daarnaast grote interesse in 

oudere voertuigen’, vertelt Robert. ‘Ik vind 

het prachtig om met de techniek van deze 

voertuigen bezig te zijn. Het gaat mij dus 

niet primair om het verzamelen, maar meer 

om dit materieel operationeel te houden. In 

Schaijk had ik daar volop ruimte voor rond 

het erf en in onze loodsen en stallen. Maar in 

Laag-Keppel werd het wat krap met de stal-

ling. Ik heb een Mercedes brandweerwagen, 

een paardenrijtuig, een stuk of drie tractoren 

die ik wil restaureren en een Chrysler. Daar 

had ik ruimte voor nodig en ons erf in Laag-

Keppel bleek te klein voor deze liefhebberij-

en. We gingen weer op zoek naar een ander 

onderkomen en vonden deze ruim 200 jaar 

oude boerderij in Achter-Drempt. Met ge-

noeg ruimte voor stalling en een fatsoenlijke 

werkplaats waarin ik uit de voeten kan. Maar 

eerst moest het woonhuis worden verbouwd. 

Daar hebben Marjon en ik ons op uitgeleefd, 

net als eerder in Laag-Keppel. Vrijwel alles 

hebben we zelf gedaan en gemaakt. Marjon 

ziet allerlei mogelijkheden in een woon-

ruimte waarvan je eerst denkt: wat moeten 

we hiermee? Maar laat haar maar los op een 

ontwerp en het komt goed.’ Marjon roert in 

haar kop koffie en zegt: ‘En Robert maakt het 

dan.’ Is het echt zo simpel? Marjon: ‘Eigenlijk 

wel, maar iedereen die verbouwt, weet dat 

het soms ook behoorlijk afzien is. Dat was bij 

ons niet anders. We hebben een tijd in een 

caravan op het erf gewoond en waren elke 

keer erg blij als er een fase in de verbouwing 

kon worden afgerond. Het eerste warme 

water, de verwarming die weer kon worden 

aangezet, de keuken die werd geïnstalleerd. 

Heel fijn om te zien dat het werk vordert en 

het iets moois oplevert!’ Het woonhuis is zo 

goed als klaar. In de stallen is nog een hoop 

te doen. Robert moet zijn oude hefbrug uit 

Schaijk nog installeren. 

Mercedes brandweerwagen

Robert heeft de brandweerwagen al vast 

buiten neergezet. Het is een MB-manschap-

penwagen die in 1969 is afgeleverd aan een 

Duits brandweerkorps achter München. ‘Ik 

was op zoek naar zoiets en belandde in de 

buurt van München bij iemand die zo’n 

manschappenwagen had staan. Op de foto’s 

leek het een mooi exemplaar maar toen ik er 

naartoe reed om te kijken, bleek de truck in 

een akelig slechte conditie te zijn. Daar wilde 

ik echt niet aan beginnen. Maar tijdens die 

reis kreeg ik een tip dat er in de buurt eentje 

stond die nog in gebruik was. Deze man-

schappenwagen stond op het punt om te 

worden vervangen door een nieuw voertuig. 

Dat duurde nog wel even door een leve-

ringsprobleem rond de nieuwe truck, maar Gas d’r op en høken!

Mijn grootvaders Fendt was een hele beste Fendt 
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www.tuincentrumbloemendaal.com

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

Tuincentrum
• kamerplanten

• snijbloemen 

• gelegenheidsbloemwerk 

• potterie 

• diervoeders

Hoveniers
•  aanleg en  

onderhoud
• winterbeurten 

•  tuinonderhoud  
op contractbasis

Kwekerij
•  coniferen

• bomen 

•  laurier

• kerstbomen

Bloemisterij
•  violen

• zomerbloeiers 

• vaste planten

• bolchrysanten
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ik heb net zolang gewacht tot de laatste dienst van deze Mercedes 

erop zat. Ik had met de koop een perfect onderhouden truck en reed 

ermee terug naar Nederland. Dat bleek onderweg toch nog wel een 

kleine tegenvaller, want ik kwam met veel moeite op een snelheid 

van zo’n 70 kilometer. Je kunt dan niet ‘met de vrachtwagens mee’ en 

dat rijdt niet fijn. Nu zat er bij ons in de buurt van Schaijk een bedrijf 

dat deed in onderdelen van legervoertuigen. Ik heb daar grotere 

wielen op de kop getikt en gemonteerd op de manschappenwagen. 

Probleem opgelost: we kunnen nu prima mee met de snelheid van 

vrachtwagens. De brandweerwagen heb ik zoveel mogelijk intact 

gelaten. Maar we kunnen hem als camper gebruiken: achterin heb 

ik een bed gemaakt en daar is het heel goed slapen. Ook heb ik een 

trekhaak gemonteerd. Daar kan een aanhangertje achter. We zetten 

de kleine Fiat van Marjon op dat aanhangertje en dan hebben we 

altijd alternatief vervoer bij de hand om boodschappen te doen als 

we eropuit zijn. We hebben er inmiddels al meer kilometers mee 

gereden dan dat de truck in diensttijd heeft gelopen.’ 

Chrysler New Yorker

De Chrysler is een Amerikaan uit de tijd dat er nog echt prachtige 

auto’s werden gemaakt. Deze auto hebben Robert en Marjon bij 

Venema Classic Cars in Drempt gekocht. Robert: ‘Het leuke van deze 

auto is dat de techniek niet bar ingewikkeld is. Vrijwel alles dat kapot 

kan gaan, is te herstellen zonder ingewikkeld gedoe. Onderdelen zijn 

nog prima verkrijgbaar of kunnen worden nagemaakt. Dat geldt ook 

voor de manschappenwagen. We rijden er graag mee op mooie zon-

nige dagen. Geweldige auto!’ Of Robert en Marjon nog een innige wens 

hebben als het gaat om dit type oldtimer. Robert: ‘Ik ben geen verza-

melaar. Als je auto’s verzamelt, dan vraag ik me wel eens af wat je daar 

aan hebt als je er maar in ééntje kan rijden. Maar goed. Stel dat ik mijn 

argument even laat voor wat het is en er doet zich een gelegenheid 

voor… een Cadillac Coupé de Ville uit de jaren zestig, dan kom ik wel 

degelijk in de verleiding hoor!’ Marjon: ‘Met die vleugels: o, zo mooi!’ 

Tractoren

In de schuren staat nog werk. Robert: ‘Daar staat de tractor die 

nog van mijn grootvader is geweest. Een Fendt. Daar neem ik geen 

afscheid van. Hij lekt aan alle kanten olie dus ik ben van plan om 

hem helemaal te demonteren en er nieuwe pakkingen in te maken. 

Voor mij is het geen probleem om die trekker weer aan het rijden te 

krijgen. Alleen is er wat tijd voor nodig!’ Hij lacht: ‘Dat geldt ook voor 

de Hanomag die daar staat. Ook zo’n opknapper die me van de straat 

kan houden.’ Buiten staat nog een wonderlijk bouwwerk. Kijk in de 

lucht en je ziet een tractor op een zelfgemaakt hoog onderstel. Zelf 

bedacht en gemodificeerd voor de aspergevelden bij Schaijk. Die was 

voor ons bedrijf heel praktisch, maar ik zou zoiets nu heel anders 

bouwen.’

Techniek

Robert geeft aan dat het bezig zijn met techniek een fantastische 

liefhebberij is. Tot op zekere hoogte dan. Als het om oldtimers gaat, 

dan is Robert vooral geïnteresseerd in Amerikanen die na de Tweede 

Wereldoorlog zijn gebouwd. ‘Die Amerikanen zijn qua vormgeving zo 

prachtig mooi doorontwikkeld. Ik heb het dan over het tijdperk van 

pakweg 1950 tot 1970. De Amerikanen die in deze periode werden 

gebouwd, kun je met technische kennis en ‘normaal klassiek’ gereed-

schap aan het rijden houden. Dat is met het moderne wagenpark 

niet meer te doen zonder speciaal gereedschap. Ik ben niet dol op 

techniek waar ik allerlei elektronica bij nodig heb of gereedschap dat 

alleen gebruikt kan worden bij een bepaald merk of type auto. Ook 

bij nieuwe fietsen doet zich dit probleem voor. Ik gebruik als telefoon 

altijd nog een oude Nokia die mij prima bevalt. Daar red ik mijn 

prima mee.’

Het resultaat van het werk van Robert en Marjon? Dat is indrukwek-

kend en blinkt uit in kwaliteit, kunstzinnigheid, stijl en vooral ook 

sfeer. In één woord: verbluffend! 
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verzorgt onder andere:

• gas

• water

• electra

• centrale verwarming 

• zinken of koperen goten 

• dakbedekking 

• onderhoud/vervangen van 

uw cv ketel 

Zomerweg 36

6996 DR Drempt

0313 471192

06 83 33 61 57 (afspraken)

Geniet van kalkvrij/energie-

besparend water. Neem een 

kijkje op onze website voor 

onze waterontharders .

Dimmendaal Installatietechniek

info@dimmendaalinstallatietechniek.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

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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Voor actuele informatie over een activiteit kunt u het beste contact opnemen met de desbetreffende organisator.

   t/m september

Activiteitenkalender
Drempt, Hummelo en Keppel

Samenstelling: Gerard Maalderink

Foto: Fred van Daalen

JUNI

vr 10 jun
 •  Koffi eochtend diaconie Drempt en Oldenkeppel i.s.m. Dorpshuis, 

Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur, info en vervoer: Wanda 
Steintjes (06-230 276 40) en Jan Bruil (0313-474 251)

za 11 jun
 •  Pontifi caal 2.0, Feest der feesten, Torenallee 1 Hummelo, 20.30-

01.00 uur, info: tinyurl.com/y2loy87v
zo 12 jun
 •  Keppelrun, hardloopevenement voor jong en oud, start en fi nish in 

Hoog-Keppel, 10.30-14.00 uur, info: www.keppelrun.nl
 •  Concert koor Voix-la, Dorpskerk Hoog-Keppel, 15.00 uur, info: 

facebook.com/vrouwenkoor.voixla
za 18 jun
 •  Oranjefestival bij HC ’03, landelijk festival in samenwerking met de KNVB 

om zoveel mogelijk jongens en meiden aan het voetballen te krijgen, 
sportpark ’t Doornslag Achter-Drempt, 10.00-12.30 uur, info: www.hc-03.nl

za 18 en zo 19 jun
 •  Jeugdkamp HC ‘03 (JO08 t/m JO15), sportpark ’t Doornslag Achter-

Drempt, za 13.00-zo 11.00 uur, info: www.hc-03.nl
zo 19 jun
 •  Feestmiddag HC ’03, sportpark ’t Doornslag Achter-Drempt, 12.30-

23.30 uur, info: www.hc-03.nl
di 21 jun
 •  Langste Dag Wandeling van Hummelo naar Hoog-Keppel, met 

stiltemoment in de kerken, info: Karin Spelt (karin.spelt@gmail.com 
of 06-135 547 49)

za 25 jun
 •  Beachvolleybaltoernooi Dorpshuis Drempt & CV De Blauwe Snep, 

parkeerterrein Dorpshuis Voor-Drempt, aanvang 14.30 uur, info: 
facebook.com/dorpshuisdrempt

zo 26 jun
 •  Openluchtdienst Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel, 

Veldweg 31 Voor-Drempt, 10.00 uur, info: Karin Spelt (karin.spelt@
gmail.com of 06-135 547 49)

wo 29 jun
 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur, info en aanmelden 

(uiterlijk de maandag ervoor): Frank Wolbrink (06-519 357 93)

JULI 2022

za 2 jul
 •  Open Zaterdag (bezichtiging kerk en activiteiten), orgelbespeling 

door Wiert van den Bos en kaarten maken t.b.v. Het Rode Kruis door 
Garri Jansen, St. Joriskerk Voor-Drempt, 11.00-16.00 uur, info: www.
stjoriskerkdrempt.nl

 •  Seizoensafsluiting HC ‘03 met onderling toernooi en feestavond, sportpark 
’t Doornslag Achter-Drempt, 14.00-24.00 uur, info: www.hc-03.nl

di 5 jul
 •  Musical en afscheid groep 8 BS de Klimtoren Voor-Drempt, info: 

www.deklimtorendrempt.nl
 •  Afscheidsavond leerjaar 8 OBS de Woordhof Hummelo, 

info: www.woordhof.nl
do 7 jul
 •  Repair Café, Stichting Welzijn, huiskamer Burg. van Panhuysbrink 1E 

Hoog-Keppel, 09.30-12.00 uur, info: swdrempthummelokeppel.nl 
 •  Fietsmiddag 50+, KBO-PCOB afd. DHK, verzamelen Burg. van 

Panhuysbrink Hoog-Keppel, 13.30 uur, info: Gerda Hakvoort (0313-
472 550 of hakvoortgma@gmail.com)

 •  Buitenfi lm, Dorpshuis De Ruimte Hummelo, 
info: www.dorpshuishummelo.nl

vr 8 jul
 •  Koffi eochtend diaconie Drempt en Oldenkeppel i.s.m. Dorpshuis, 

Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur, info en vervoer: Wanda 
Steintjes (06-230 276 40) en Jan Bruil (0313-474 251)

za 9 jul
 •  Open Zaterdag (bezichtiging kerk en activiteiten), glasobjecten van 

Anke Wiermans en kaarten maken t.b.v. Het Rode Kruis door Garri 
Jansen, St. Joriskerk Voor-Drempt, 11.00-16.00 uur, info: www.
stjoriskerkdrempt.nl

za 9 en zo 10 jul
 •  Vive la France, 2-daagse brocante en kunstfair, Dorpsstraat 

Hummelo, info: www.vive-la-france.nl
ma 11 jul
 •   Buitenconcert Muziekvereniging Hummelo en Keppel, bij 

St. Willibrorduskerk Achter-Drempt, 19.30 uur, info: www.
muziekvereniginghummeloenkeppel.nl

wo 13 jul
 •  Buitenconcert Muziekvereniging Hummelo en Keppel, FF naar Steef 

Hummelo, 19.30 uur, info: www.muziekvereniginghummeloenkeppel.nl
za 16 jul
 •  Open Zaterdag (bezichtiging kerk en activiteiten), schilderijen van 

Julia de Bont-Joosen en kaarten maken t.b.v. Het Rode Kruis door 
Garri Jansen, St. Joriskerk Voor-Drempt, 11.00-16.00 uur, info: www.
stjoriskerkdrempt.nl

zo 17 jul
 •  Buitenconcert Muziekvereniging Hummelo en Keppel, bij 

basisschool De Klimtoren Voor-Drempt, 14.00 uur, info: www.
muziekvereniginghummeloenkeppel.nl

ma 18 jul
 •  Buitenconcert Muziekvereniging Hummelo en Keppel, 

camping Siebieverden Eldrik, 19.30 uur, info: www.
muziekvereniginghummeloenkeppel.nl

wo 20 jul
 •  Buitenconcert Muziekvereniging Hummelo en Keppel, 



48

Wilhelminaplantsoen Laag-Keppel, 19.30 uur, info: www.
muziekvereniginghummeloenkeppel.nl

za 23 jul
 •  Open Zaterdag (bezichtiging kerk en activiteiten), blauwdrukwerk van 

Astrid Bulsink en kaarten maken t.b.v. Het Rode Kruis door Garri Jansen, 
St. Joriskerk Voor-Drempt, 11.00-16.00 uur, info: www.stjoriskerkdrempt.nl

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

aanmelden (uiterlijk de maandag ervoor):  
Frank Wolbrink (06-519 357 93)

za 30 jul
 •  Open Zaterdag (bezichtiging kerk en activiteiten), schilderijen van 

Marion van Veelen-Bouw en Hans Bouw en kaarten maken t.b.v. Het 
Rode Kruis door Garri Jansen, St. Joriskerk Voor-Drempt, 11.00-16.00 
uur, info: www.stjoriskerkdrempt.nl

AUGUSTUS 2022

do 4 aug
 •  Repair Café, Stichting Welzijn, huiskamer Burg. van Panhuysbrink 1E 

Hoog-Keppel, 09.30-12.00 uur, info: swdrempthummelokeppel.nl 
 •  Fietsmiddag 50+, KBO-PCOB afd. DHK, verzamelen Burg. van 

Panhuysbrink Hoog-Keppel, 13.30 uur, info: Gerda Hakvoort (0313-
472 550 of hakvoortgma@gmail.com)

za 6 aug
 •  Open Zaterdag (bezichtiging kerk en activiteiten), kaarten maken 

t.b.v. Het Rode Kruis door Garri Jansen, St. Joriskerk Voor-Drempt, 
11.00-16.00 uur, info: www.stjoriskerkdrempt.nl

vr 12 aug
 •  Koffieochtend diaconie Drempt en Oldenkeppel i.s.m. Dorpshuis, 

Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur, info en vervoer: Wanda 
Steintjes (06-230 276 40) en Jan Bruil (0313-474 251)

za 13 aug
 •  Open Zaterdag (bezichtiging kerk en activiteiten), schilderijen van 

Erik van der Heiden, St. Joriskerk Voor-Drempt, 11.00-16.00 uur, 
info: www.stjoriskerkdrempt.nl

za 20 aug
 •  Open Zaterdag (bezichtiging kerk en activiteiten), schilderijen van 

Erik van der Heiden, St. Joriskerk Voor-Drempt, 11.00-16.00 uur, 
info: www.stjoriskerkdrempt.nl

 •  Tennis-instuif: maak kennis met tennis, voor mensen met geen of 
weinig ervaring (de tennisclub zorgt voor rackets en ballen), LTC de 
Drieslag Hessenweg 8A Hoog-Keppel, 13.30-16.00 uur, info: www.
ltcdedrieslag.nl

za 27 aug
 •  Open Zaterdag (bezichtiging kerk en activiteiten), schilderijen van 

Ars Nostra, St. Joriskerk Voor-Drempt, 11.00-16.00 uur, info: www.
stjoriskerkdrempt.nl

zo 28 aug
 •  Vlooienmarkt, terrein oude voetbalvelden naast Hessenhal Hoog-

Keppel, 09.00-16.00 uur, info: animo-vlooienmarkten.nl
 •  Keppeltoertocht voor oldtimer landbouwvoertuigen, 10.00-16.00 

uur, info: facebook.com/keppeltoertocht
wo 31 aug
 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur, info en aanmelden 

(uiterlijk de maandag ervoor): Frank Wolbrink (06-519 357 93)

SEPTEMBER 2022

do 1 sep
 •  Repair Café, Stichting Welzijn, huiskamer Burg. van Panhuysbrink 1E 

Hoog-Keppel, 09.30-12.00 uur, info: swdrempthummelokeppel.nl 
 •  Fietsmiddag 50+, KBO-PCOB afd. DHK, verzamelen Burg. van 

Panhuysbrink Hoog-Keppel, 13.30 uur, info: Gerda Hakvoort (0313-
472 550 of hakvoortgma@gmail.com)

za 3 sep
 •  Volksfeest Keppel en Eldrik, 09.00-24.00 uur, info: www.inkeppel.nl
vr 9 sep
 •  Koffieochtend diaconie Drempt en Oldenkeppel i.s.m. Dorpshuis, 

Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur, info en vervoer: Wanda 
Steintjes (06-230 276 40) en Jan Bruil (0313-474 251)

za 10 sep
 •  55 jaar Carnavalsvereniging De Blauwe Snep, Dorpshuis Voor-

Drempt, receptie 19.00-21.00 uur, aansluitend feestavond 
met zanger Peter Borkes en DJ Angelo, info: facebook.com/
cvdeblauwesnep

za 10 en zo 11 sep
 •  Open Monumentendag 2022, organisatie Stichting 

Openmonumentendagen Bronckhorst, info: 
openmonumentendagbronckhorst.nl

zo 11 t/m wo 14 sep
 •  Volksfeest Hummelo, info: www.volksfeesthummelo.nl
wo 14 sep
 •  Maaltijd voor Alleengaanden, PGDO en RK-parochie Achter-Drempt en 

Dorpshuis, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur, info en aanmelden 
(uiterlijk de zondag ervoor): Pieternel van Voorst (06-273 088 09)

do 15 sep
 •  Eerste bijeenkomst nieuw seizoen Dameskrans Hummelo, Dorpshuis 

De Ruimte Hummelo, 14.00-16.00 uur
za 17 sep
 •  World Clean Up Day, wereldwijd ruimen mensen het zwerfafval in 

hun eigen wijk op, meer info: Henk ten Zijthoff (henk@tzff.nl)
za 17 t/m ma 19 sep
 •  Kermis Drempt, info: www.dremptsekermis.nl
wo 21 sep
 •  Bijeenkomst Vrouwengroep PGDO, echtpaar Sonneveld uit 

Brummen vertelt over hun hobby (imker), Kerkhuis Burg. van 
Panhuysbrink 5 Hoog-Keppel, 14.00 uur,  
info: Thea Hendriksen (0313-473 812)

zo 25 sep
 •  Startzondag Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel, 

Dorpskerk Hoog-Keppel, 10.00 uur,  
info: Karin Spelt (karin.spelt@gmail.com of 06-135 547 49)

wo 28 sep
 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur, info en aanmelden 

(uiterlijk de maandag ervoor): Frank Wolbrink (06-519 357 93)
 •  Open Avond Vrouwen van Nu, lezing ‘Antarctica, het continent 

en klimaatverandering; welke invloed heeft dit laatste op de 
zuidpool?’ door wetenschapper Paul Janknegt, grote zaal De 
Gouden Karper Hummelo, 19.45 uur, info: facebook.com/
VrouwenVanNuHummeloKeppelDrempt
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Aanvullingen en wijzigingen kunnen worden doorgegeven via het e-mailadres watisertedoenindhk@gmail.com.
Voor het septembernummer van De Hessencombinatie kan dit tot uiterlijk 8 augustus 2022.

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

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

het Gezondheidscentrum Hoog-Keppel
 •  Biljarten Stichting Welzijn, Hessencafé/sporthal Hoog-Keppel, 

info en aanmelden: Wim van Duijl (06-437 473 51)

elke maandag
 •  Damesgym 55+, Hessenhal Hoog-Keppel, 09.00-10.00 uur, 

info: Hannie Smeitink (06-235 292 82)

elke dinsdag
 •  Tai-Chi-Tao onder deskundige begeleiding, huiskamer 

Stichting Welzijn, Burg. van Panhuysbrink 1E Hoog-Keppel, 
10.00-11.00 uur

 •  Beter Bewegen/Fitness, Stichting Welzijn i.s.m. FysioPlus, 
Burg. van Panhuysbrink1D Hoog-Keppel, 10.00-11.00 uur 

 •  Koffieochtend voor ouderen, Stichting Welzijn, huiskamer ’t 
Klup Zandewierde J.D. Pennekampweg 17 Hummelo, 10.00-
12.00 uur

 •  Schildercursus, Stichting Welzijn, huiskamer Burg. van 
Panhuysbrink 1E Hoog-Keppel, 13.30 uur

 •  Rummikub, Stichting Welzijn, Kerkhuis Burg. van 
Panhuysbrink 5 Hoog-Keppel, 14.00-16.00 uur, info: Baukje 
Koele (0314-38 03 06)

 •  Looptraining De Hessenrijders, verzamelen bij de Hessenhal 
Hoog-Keppel, 19.30 uur, info: www.hessenrijders.nl of 06-309 
452 50

 •  Repetitieavond Hummelo’s Gemengd Koor, FF naar Steef 
Hummelo, 19.45-21.30 uur (in vakantieperiode 28 jun-16 aug 
geen repetities), info: Belinda Plant (06-464 771 15)

 •  Repetitieavond toneelgroep Zanglust, Dorpshuis Voor-
Drempt, 19.45-22.15 uur, info: Jos Buiting (06-450 164 34)

elke woensdag
 •  Beter Bewegen/Fitness, Stichting Welzijn i.s.m. FysioPlus, 

Burg. van Panhuysbrink1D Hoog-Keppel, 10.00-11.00 uur
 •  Jeu de Boules Stichting Welzijn/Pétanqueclub Leuke 

Boule, Burg. van Panhuysbrink Hoog-Keppel, vanaf 14.00 

uur, doorgang afhankelijk van weersgesteldheid, info en 
aanmelden: Gerrit Lobeek (06-465 759 29 of g.w.lobeek@
hccnet.nl)

 •  Boekenuitleen, FF naar Steef Hummelo, 14.00-17.00 uur

elke donderdag
 •  Beter Bewegen/Fitness, Stichting Welzijn i.s.m. FysioPlus, 

Burg. van Panhuysbrink1D Hoog-Keppel, 10.00-11.00 uur
 •  Koffieochtend voor ouderen, Stichting Welzijn, huiskamer 

Burg. van Panhuysbrink 1E Hoog-Keppel, 10.00-12.00 uur 
(m.u.v. de eerste donderdag van de maand wegens Repair 
Café)

 •  Koersbal, Stichting Welzijn, huiskamer Burg. van 
Panhuysbrink 1, Hoog-Keppel, 14.00-16.00 uur (sep t/m apr)

 •  Training jeugdskeelergroep De Hessenrijders, Hessenhal 
Hoog-Keppel, groep 1: 18.30-19.15 uur, groep 2: 19.15-20.15 
uur, info: www.hessenrijders.nl of 06-309 452 50

 •  Boekenuitleen, FF naar Steef Hummelo, 19.00-21.00 uur
 •  Repetitieavond Zangvereniging Zanglust, Dorpshuis Voor-

Drempt, 19.45-22.00 uur, info: Jos Buiting (06-450 164 34)

elke vrijdag
 •  Meer bewegen voor ouderen, Stichting Welzijn, Hessenhal 

Hoog-Keppel, 10.00-11.00 uur

elke zaterdag
 •  Nordic Walking, Stichting Welzijn, samenkomst huiskamer 

Burg. van Panhuysbrink 1E Hoog-Keppel, 09.15-11.00 uur

elke donderdag, vrijdag en zaterdag t/m 2 juli
 •  Expositie ‘Nature is calling’ plein-air kunstenaar Sonja 

Brussen, Kerkje Laag-Keppel, do en vr 13.00-17.00 uur en za 
11.00-17.00 uur, info: www.kunstofart.nl

elke vrijdag en zaterdag t/m 18 juni
 •  Lente-expositie met schilderijen van Gerrie Koopman en 

Willemien Mees en bronzen diersculpturen van Mariëtte 
Schouten, Galerie De Bisschop Hummelo, 13.00-17.00 uur 
(overige dagen op afspraak), info: www.galeriedebisschop.nl
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Tekst en foto’s: Gerard van der Kamp

Kampeergasten in Drempt, 
Hummelo en Eldrik
In Drempt, Hummelo en Eldrik liggen vier campings. De grote Parkcamping De Graafschap, die het gehele jaar geopend 

is, de middelgrote Landgoedcamping Jena en een tweetal kleinere campings, Boerencamping Remmelink en Camping 

Siebieverden. Voor de laatste drie start het kampeerseizoen traditioneel met Pasen. 

Wie zijn die kampeerders die hier hun tent opslaan of beter gezegd hun caravan of camper neerzetten? Waar komen ze 

vandaan en waarom hebben ze juist deze stek uitgekozen? Direct na het paasweekend, in een week met prachtig weer, 

fiets ik naar de campings toe om een aantal kampeergasten te ontmoeten en met hen een gesprek te voeren.

Camping Siebieverden in Eldrik

De camping ligt op het terrein van de gelijknamige boerderij in Eldrik tussen Doetinchem en Doesburg. Eeuwenlang was dit het gebied van 

de breed meanderende Oude IJssel, waar de boerderij op een natuurlijke verhoging in het landschap is gebouwd, dicht bij een doorwaadbare 

plaats in de rivier. Zoals veel agrariërs hebben Freek en Sylvia Frederiks naast hun landbouwbedrijf een camping gerealiseerd. Mooi gelegen in 

een groene omgeving met veel struiken, hagen en bomen. Er zijn 20 royale kampeerplekken, voorzien van elektriciteit en er is zelfs een appar-

tement voor 6 personen. Het sanitair gebouw is in 2021 volledig vernieuwd en voorzien van vloerverwarming. Verder is er een ruime recreatie-

ruimte waar naast boeken, tijdschriften, gezelschapspelen ook veel informatie en folders te vinden zijn over de omgeving en activiteiten in de 

Achterhoek. De recreatieruimte is ook een officieel Rustpunt: een plek voor koffie, thee en lekkers voor de vele fietsers en wandelaars die hier 

voorbijkomen. Het veel gebruikte fietspad van Doesburg langs de Oude IJssel naar Keppel en Doetinchem is vlakbij. 

Voor kinderen is er ruime speelgelegenheid met bijvoorbeeld een schommel, zandbak, glijbaan en trampoline. Ook staan er karren en skelters 

naast de pipowagen die vol ligt met speelgoed. Siebieverden is een goede uitvalsbasis voor trips, wandelingen en fietstochten naar zowel de 

Achterhoek als het nabijgelegen Montferland. Rust, ruimte en genieten is het motto dat de familie Frederiks hoopt door te geven aan hun 

gasten. Dat doen zij op een zeer gastvrije en gemoedelijke manier volgens de kampeerders die ik sprak.
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Familie Bossink (Oldenzaal, Overijssel)

Sylvia Frederiks brengt mij in contact met de familie Bossink uit 

Oldenzaal in Twente. Mevrouw Bossink zit voor de camper heerlijk 

van het zonnetje te genieten. Ze blijven drie nachten in Eldrik, gaan 

daarna verder naar Weerselo om dan met vrienden door te reizen 

naar Valkenburg. De familie kampeert het hele jaar door. ‘Daar is 

een camper tenslotte voor, anders wordt het veel te duur.’ Niet alleen 

Nederland wordt bekeken, maar ook maken ze mooie tochten in het 

buitenland onder andere naar Griekenland.

Bij het bedenken van plannen voor de paasvakantie werd de vraag 

gesteld: ‘Waar zijn we nog niet geweest?’ Mevrouw heeft een zus in 

Zelhem en daardoor kennen ze de Achterhoek, echter alleen maar 

van een bezoek. Dat was aanleiding om er nu eens enkele dagen te 

gaan kamperen.

Uit het boekje van VeKaBo (Vereniging Kamperen bij de boer) en SVR 

(Stichting Vrije Recreatie) kozen ze Siebieverden: een mooie, rustige, 

goed geoutilleerde camping als startpunt voor leuke trips.

Inmiddels komt meneer Bossink aangelopen. Na een fietstocht van 

40 kilometer uit de rijk gevulde ideeënmap van de familie Frederiks, 

heeft hij nog een stevige wandeling gemaakt naar de Oude IJssel en 

het gebied van de Hellestraat over de dijk langs de rivier op het land-

goed Mulra. ‘Mooi is het hier! De natuur trekt, de rust, de weidsheid 

en de stilte’, vertelt hij.

Hij wijst op de goed onderhouden heggen en hagen van de camping, 

de mussen die luid van zich laten horen. ‘Het is hier prachtig, al die 

leuke dorpjes en het stadje Doesburg. Vanmiddag hebben we nog in 

Hummelo het standbeeld van Normaal bezocht en wat gedronken bij 

De Gouden Karper.’ 

Ooit zijn ze begonnen met een vouwwagen en een reis naar Honga-

rije. Het was geen onverdeeld succes, er werd zelfs gerept van nooit 

weer kamperen. Edoch, midden jaren 80 reisde hij naar Olbernhau in 

Oost-Duitsland om van de fabriek af een Alpenkreuzer te kopen. Een 

echt avontuur! Het kampeervirus had hen te pakken. De vouwwagen 

is inmiddels alweer zes jaar vervangen door de camper.

Aan het eind van ons gesprek hebben we het over tradities (paasvu-

ren) en het verschil tussen Achterhoek en Twente. Veel Nederlanders 

gooien die op één hoop en noemen alles Achterhoek! Meneer Bossink 

geeft nog een tip mee voor volgend jaar: het vlöggeln in Ootmarsum.

Marianne en Fons van Bokhoven (Berlicum, Noord-Brabant)

De familie Van Bokhoven staat nu 14 dagen met hun caravan in 

Eldrik. Ze kamperen al meer dan 40 jaar. Eerder met een tent, maar 

na de geboorte van hun eerste kind stapten ze over op een caravan. 

Inmiddels hebben ze al vele modellen met toenemend comfort gehad.

Hun zoon woont in Doesburg en voor Fons is dit dan ook een werkva-

kantie: er moet geklust worden. De directe ligging van Siebieverden 

bij Doesburg blijkt niet de belangrijkste reden te zijn voor deze keus. 

Nee, ze kennen de streek goed, komen er al jaren. Vooral in de omge-

ving van Vorden.

Na een ingrijpende rugoperatie van Marianne in 2018 zijn ze op zoek 

gegaan naar een camping met goede faciliteiten voor mensen met 

een beperking. En die vonden ze hier in Eldrik. Prima douchegele-

genheid, rollatorproef. Ook het vlakke erf is een goede plek om te 

oefenen met lopen en fietsen. Ze hebben de camping in de jaren dat 

ze er nu komen, zien veranderen. ‘Freek heeft er veel aan gedaan, 

hij is altijd in de weer.’ Memorabel is de storm van een aantal jaren 

geleden met behoorlijke windstoten en omvallende bomen. Span-

nend, het ging net goed. In coronatijd zijn ze hier vijf weken geweest, 

fietsen dan veel, bezoeken de dorpen in de omgeving of brengen een 

bezoek aan Obelink in Winterswijk. Het is altijd leuk om daar rond 

te kijken bij al die kampeerartikelen. De kinderen en kleinkinderen 

uit Rosmalen komen hier ook genieten van de rust en de ruimte. 

Siebieverden heeft veel speelgelegenheid, een leuke pipowagen en 

een mooie kantine. Er wordt ook regelmatig wat georganiseerd voor 

de kleine kampeerders. Marianne en Fons wonen in Berlicum in 

Noordoost-Brabant. ‘In de Achterhoek is het veel rustiger, minder ge-

jaagd. In Berlicum – ook een klein dorp – is altijd wel een snelweg in 

de buurt.’ Ondanks haar beperking is het motto bij Marianne ‘kijken 

wat wél kan, in plaats van wat er niet meer kan’ en trekt ze eropuit. 

Deels met de elektrische fiets, deels met de auto. Kleinkinderen in 

Doesburg van school halen en oppassen terwijl Fons klust. Het is goed 

toeven hier, concluderen ze beiden.
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Stan en Marita Buijsrogge (Ens, Flevoland)

De familie Buijsrogge houdt van reizen. Ze hebben al veel gezien, 

zijn ook raskampeerders en willen niet zo gauw iets anders. Sinds de 

jaren 80 trekken ze er met de caravan op uit naar Frankrijk, Italië, 

Kroatië en plekken in ons eigen land. 

Nog niet zo lang geleden is de caravan ingeruild voor een camper. Ze 

kamperen niet het hele jaar rond en zijn al een aantal malen in deze 

regio geweest onder andere in Winterswijk, Tolkamer en Ellecom. 

Vanuit die laatste stek maakten Stan en Marita een fietstocht langs 

de IJssel en kwamen zo ook in Doesburg. ‘Hier gaan we nog een keer 

uitgebreider naartoe’, bedachten ze toen.

Zogezegd, zo gedaan en met behulp van de ANWB-reisgids Nederland 

eropuit in elk seizoen kwamen ze bij Boerencamping Remmelink 

terecht. Ze zijn gisteren aangekomen en blijven een week staan.

Vandaag hebben ze een stadswandeling door Doesburg gemaakt en 

genoten. Wat een aandacht voor historie! Stan en Marita houden van 

geschiedenis en vinden het heel bijzonder wat ze in het stadje aan 

mooie gebouwen aantreffen. Met verbazing lezen ze over de ouder-

dom van de panden en het opeenvolgend gebruik, het veranderen 

van functie. Van hospitaal naar woonhuis, van school naar gerechts-

gebouw of bij het Arsenaal van klooster via militaire opslag naar wat 

het nu is.

Boerencamping Remmelink in Achter-Drempt

De boerencamping van Henk Remmelink vind je aan de Bronksestraat in Achter-Drempt. De ruime kampeerplekken (ongeveer 30) liggen op 

een voormalig agrarisch bedrijf en zijn verspreid over een aantal kleine velden - waaronder een oude bongerd - en een groot kampeerveld.

Het geheel wordt omgeven door mooie singels van bloeiende struiken, hagen en bomen. Her en der is er open uitzicht naar het omringende 

boerenland met koeien of schapen, naar de landerijen met maïs, koolzaad en de bossen van natuurgebied Hekenbroek en Landgoed De Ulen-

pas. Even verderop zie je de wijngaarden van Wijnboerderij ’t Heekenbroek. Op het terrein scharrelen de kippen, maar ook de parelhoenders 

rustig rond.

Er is een recreatieruimte met informatie over de omgeving en een doelmatig sanitair gebouw. In de naastgelegen stalruimte voor fietsen wordt 

op de zolder een jeugdhonk gerealiseerd. Kinderen kunnen zich vermaken op het terrein of bij mogelijkheden in de buurt. Zowel voor de spor-

tieveling (wandelen, fietsen) als de cultuurliefhebber biedt het achterland vele mogelijkheden. De Hanzesteden Doesburg en Zutphen met hun 

rijke historie, en het pittoreske stadje Bronkhorst, zijn niet ver weg. Wil je liever uitgebreid winkelen, dan is Doetinchem wellicht een optie. 

De natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen. Door het kleinschalige boerenland slingeren veel fietsroutes die je via hessenwegen verder de 

Achterhoek in leiden, óf juist de andere kant op naar de uiterwaarden van de IJssel. Ook voor de wandelaar zijn er klompenpaden en ligt het 

Pieterpad niet ver uit de buurt. ‘Boerencamping Remmelink, voor rust en ontspanning’, maakt dat volgens de geïnterviewde kampeergasten waar.



De Hessencombinatie juni 2022   53

Margo en Bert Berkenbosch (Dedemsvaart, Overijssel)

Op het grote veld tref ik Margo en Bert in de zon achter een wijn-

tje. Ze zijn net terug van een fietstocht en waren de afspraak bijna 

vergeten. Ze blijven twee weken op de camping staan. Anders is het 

niet de moeite waard om de voortent op te zetten. Margo en Bert 

zijn ook echte kampeerders. Jarenlang hebben zij met veel plezier 

een ‘De Waard’ tent (type Tureluur) opgezet, maar om het seizoen 

van kamperen te verlengen, kochten ze 10 jaar geleden een caravan. 

‘Trigano Silver, een compact Frans merk, zonder zijspiegels, geschikt 

voor de vele tolwegen’, volgens Bert. Het ligt in de bedoeling om zo’n 

2,5 maand per jaar in het mobiele huis te vertoeven.

De Achterhoek vinden ze een mooie streek. Ze zijn al bekend met 

de omgeving van Winterswijk, maar erg benieuwd naar het gedeelte 

bij Doetinchem. Ze hebben bewust gekozen om in de buurt van 

Doesburg te kamperen en niet verder dan 100 kilometer van huis. 

Boerencamping Remmelink hebben ze gevonden in de ACI-gids. Het 

is kleinschalig, rustig en de voorzieningen zijn netjes en hygiënisch.

Margo en Bert prijzen de diversiteit van de natuur, het vele water, 

het kleinschalige coulisselandschap, de Veluwezoom met Posbank 

en de leuke stadjes en dorpen. Maar vooral de gemoedelijkheid van 

de mensen spreekt hen aan. Ze vinden de rust hier aangenaam (‘Al 

starten de boeren al vroeg met het gejakker met hun trekker’), er zijn 

minder snelwegen in de buurt. 

Bert is een vogelaar, op tafel ligt zijn verrekijker, en is lid van de 

steenuilenwerkgroep in Dedemsvaart. Henk Remmelink heeft hem al 

gevraagd om de vogels op zijn terrein te inventariseren. Er is ook een 

steenuil, maar die heeft Bert nog niet gevonden. Wel de zwartkop, 

tjiftjaf, vechtende fazanten en al jonge eendjes. ‘Een caravan is een 

ideale kijkhut!’ Hij is ook gids voor de historische vereniging bij de 

kalkovens in Balkbrug en Margo doet veel vrijwilligerswerk. 

Morgen staat een stadswandeling in Doesburg op het programma. 

Nu genieten ze nog van de heerlijke zon en van het wijntje. Margo 

memoreert nog even dat zij de prijs-kwaliteitsverhouding van de 

wijnen bij Wijngaard ’t Heekenbroek uitstekend vindt. Een mooie 

ontdekking! 

Een groot verschil met de polder, met Emmeloord. Daar is volgens 

Stan, geboren en getogen in de Noordoostpolder, géén aandacht voor 

historie. Zo worden de boerderijen die nu zo’n 40 tot 50 jaar oud zijn, 

vaak afgebroken om er een groter huis met meer comfort voor in de 

plaats te zetten. Jammer!

Dat brengt ons op het grootste verschil met de Achterhoek. In de pol-

der is alles kaarsrecht. ‘Vier keer rechtsaf, en we hebben 12 kilometer 

gefietst’, zegt Marita. Heerlijk hier al die kronkelende wegen met 

grote bomen, mooie dorpjes, rust en ruimte. Ze zijn van plan veel te 

gaan fietsen en te genieten van het landschap. Morgen gaan ze het 

kleinste stadje van ons land, Bronkhorst, bezoeken.

Nu kijken ze uit op het boerenland en de hagen en bomen die cam-

pingeigenaar Remmelink zo’n vijftien jaar geleden al heeft aange-

plant. De camping vindt Marita prima, basic maar voldoende voor 

wat zij zoeken.
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Landgoedcamping Jena in Hummelo

De landgoedcamping van Ronald en Mariska de Wit vind je bij de Kruisbergse bossen op landgoed Enghuizen in de nabijheid van mooie 

natuurgebieden zoals de Breukinkheide en de bossen van havezate Hagen (Kasteel De Kelder). De eeuwenoude Hessenweg van Doesburg via 

Zelhem naar Duitsland voert bijna direct langs de camping. 

De receptie bevindt zich in een statige boerderij waar veel informatie over de rijke omgeving wordt verstrekt. Direct ertegenover biedt een 

halfopen kapschuur volop gelegenheid om te schuilen bij slecht weer, of te zitten in de open lucht bij de vuurplaats. Ernaast vind je een veld 

met trekkershutten en een van de drie goed geoutilleerde toiletgebouwen.

De ruim zes hectare grote camping is onderverdeeld in een groot kampeerveld met perengaard en het hofjesveld met middengedeelte. Voor 

iedere type kampeerder is er wel een plek. Aan het eind van de toegangsweg vóór de boerderij zie je aan de rechterkant een slagboom die 

toegang biedt voor campers naar de camperweide. Dit gedeelte is wél het hele jaar geopend. De kampeergasten boeken langs elektronische 

weg hun plek en krijgen dan een toegangscode voor het terrein. Voor kinderen is er veel te doen: water, een zandspeelplaats, diverse speeltoe-

stellen. Er is zelfs een fietscrossbaantje in het bos aangelegd. In het hoogseizoen wordt er het een en het ander georganiseerd zoals broodjes 

bakken of op pad met kabouter Jena.

‘Als IVN gastheer en gastvrouw van het landschap vertellen Ronald en Mariska de gasten graag alles over de flora en fauna van dit gebied. In de 

diverse jaargetijden kan onder begeleiding genoten worden van een avond- of ochtendwandeling, bijvoorbeeld langs één van de vele vennen. 

Voor de jonge natuurliefhebbers hebben we een speciale ontdekkingshoek en is er een natuurkist te leen’. Voor de echte natuurliefhebber, 

luidt het motto van Landgoedcamping Jena. Overduidelijk een toegangspoort tot de mooie natuur van de Achterhoek met karakteristieke 

dorpen, of de stadjes langs de IJssel.

Roger en Emma Hensen (Maarssen, Utrecht)

Op zoek naar kampeerders die thuis zijn en mee willen werken aan 

een artikel voor De Hessencombinatie lopen eigenaar Ronald de Wit 

en ik een lus over het zogenaamde hofjesveld. De camping grenst 

direct aan de Kruisbergse bossen en is daar feitelijk een voortzetting 

van. Dat is te merken aan de mooie ruime plekken volop in het groen 

met flinke struiken en veel oude bomen.

Ronald vertelt dat de landgoedcamping al meer dan 50 jaar bestaat; 

waarvan de laatste vijftien met Mariska en Ronald als eigenaar.

Achteraan treffen we Roger en Emma Hensen uit Maarssen. Zij staan 

met hun camper een nachtje op Jena en omschrijven zichzelf als 

zogenaamde ‘herintreders’ op kampeergebied.

Jarenlang hebben zij met hun tent (ook een De Waard) vele vakanties 

in Europa doorgebracht. Naarmate de kinderen ouder werden, wilden 

zij niet meer met pa en ma mee. Dat was een teken om helemaal 

met kamperen te stoppen. Er volgden mooie vliegvakanties naar 

verre oorden en prachtige bootreizen zoals met de Hurtigruten van 

Zuid-Noorwegen langs de kust naar de Noordkaap.

Maar het kamperen bleef toch lonken. Begin dit jaar kochten zij een 

camper en dit is hun eerste tocht. Dat is aan alles te merken, de spul-

len hebben nog niet hun vaste plek gekregen of liggen thuis nog op 

tafel zoals de verrekijker en de reserveaccu’s voor de fietsen.

Ze zijn niet specifiek voor de Achterhoek gekomen, maar zochten een 

mooie plek na een bezoek aan de camperdealer in Almelo. Via de 

app met rustieke campings vonden ze Jena in Hummelo. 

Ze waarderen de natuur, de weidsheid, leuke weggetjes en oude ge-

bouwen. In Maarssen fiets je ook zo over de A2 naar de bossen, Kas-

teel Haarzuilen en natuurlijk heb je het riviertje de Vecht, maar hier 

is dat toch anders. Zeker die oude bomen met bijzondere vormen en 

de dorpjes spreken tot de verbeelding. Zo kwamen ze vanmiddag in 

Hummelo, bij de kerk en het terras van De Gouden Karper.

Het moet Emma echter van het hart dat de routeaanduiding voor de 

fietsers toch erg onduidelijk is. Zo was het doel van hun tocht feitelijk 

Doesburg, maar telkens werden zij een andere richting op gewezen 

en bleef de afstand zo’n 8 tot 9 km. Onvindbaar! ‘Doesburg bestaat 

dus niet.’

 Peter en Marja van der Wilk (Druten, Gelderland)

De familie Van der Wilk heeft nu voor het tweede jaar een seizoen-

plaats op Jena. Ze zijn net geïnstalleerd (de camping opent jaarlijks 

op Goede Vrijdag) en blijven staan tot 1 oktober.

Marja kampeert al haar hele leven lang en na hun trouwen ging Peter 

als vanzelf mee. Eerst enkele jaren met een vouwwagen maar, na de 

komst van de kinderen, al gauw met de caravan. ‘Met kleintjes is een 

vouwwagen niks!’

Meer dan twaalf jaar kampeerden ze in Luyksgestel in Noord-Bra-

bant. De camping werd echter opgeheven om plaats te maken voor 

een bungalowpark. Zo moest men op zoek naar een alternatief. Tij-

dens een verblijf op Stroombroek in Braamt kwamen Peter en Marja 
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natuurlijk de mooiste! zondag 12 juni 2022 Hoog-Keppel

[advertorial]

Doe mee aan dit  
sportieve en gezellige 
hardloopevenement!

www.keppelrun.nl

5 of 10 kilometer; jeugd 1 kilometer
Op zondag 12 juni vindt de 13e Keppelrun plaats. De Keppelrun 
blijft ‘natuurlijk de mooiste’ met een prachtig 5 km parcours dat 
gedeeltelijk over en langs de banen van de Keppelse Golfclub 
gaat. Sportiviteit en gezelligheid staan weer centraal tijdens de 
run. Lopers kunnen kiezen uit 1 (jeugdloop), 5 of 10 kilometer 
en krijgen tijdens de run een van de mooiste natuurlijke decors 
van de Achterhoek te zien. Kinderen van 4 en 5 jaar kunnen een 
verkort parcours lopen van 500 meter.
In het dorp Hoog-Keppel wordt gestart en gefinisht. Enthousiast 
publiek en muziek staan op hotspots langs de route en bij de 
finish word je aangemoedigd en warm onthaald.
Is de Coffee Fresh Westhoff 10 km-loop net wat te zwaar voor 
jou of wil je op korte afstand een snelle tijd neerzetten? Dan is de 
Bronckhorst Tandartsen 5 km-loop jouw run! En ben je jonger dan 
12 jaar, doen dan mee met het absolute hoogtepunt van de dag: 
de jeugdloop.
 

Ook als team: 
samen strijden voor een snelle tijd
Altijd al eens met familie, vrienden, collega’s, buren of sportteam 
de strijd aan willen gaan? Dit is je kans! Je kunt je als team opge-
ven, bestaande 3 tot 4 lopers. Jullie gaan dan samen met elkaar 
de strijd aan op de 5 of de 10 kilometer. Je loopt met jouw team 
tegen andere teams, een wedstrijd binnen de wedstrijd!
Bij de teams worden de drie snelste tijden bij elkaar opgeteld. 
Het team dat de snelste tijd loopt, gaat met een fraaie beker naar 
huis. Daag je familie, vrienden, collega’s, buren of teamgenoten 
uit en meld je via www.keppelrun.nl aan voor de teamwedstrijd 
van de Keppelrun.

Vrienden van de Keppelrun: 

Dimmendaal Installatietechniek • Heebing Vastgoed Holding B.V. • Home Sweet Home and Garden • Bouwbedrijf Jolink •  

Klein Broekhuizen • Kwaliteitstuin • Van der Lans Antiek • MAGIS marketing & research • Cafetaria d’ Olde Schole • Autobedrijf Overbeek •  

Boerencamping Remmelink • SRE Groep • Verhey Toldijk • Welkoop Toldijk • Xycleservice

Keppelrun
2018

natuurlijk de mooiste!

De Keppelrun in het kort

> 1, 5 of 10 kilometer, voor jong en oud, individueel of  

 in teamverband.

> Een uniek parcours in de bijzonder mooie natuur en  
 omgeving van Keppel en Hummelo.

> Veel publiek én muziek langs het parcours.

> Deelnemers krijgen naast een medaille:  

 - een voucher voor een gratis golfclinic 

 - kortingsbon(nen)  

 -  en op vertoon van het startnummer gratis toegang 

tot het Hessenbad op 12 juni.

> 10.30 uur: Bronckhorst Tandartsen 5 km 

> 11.20 uur: Coffee Fresh Westhoff 10 km 

> 12.40 uur: Jeugdloop 1 km

Overige sponsoren:  

Aviko | Rensa | Slaapspecialist BV Drempt

Heilbron Makelaardij | Garvo BV Drempt | Keppelse Golfclub 

De Gouden Karper | Opmerkers | Run2Day | Sonneveld Rijwielen
SPAR Hummelo | Timmer- en aannemersbedrijf De Vries
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Parkcamping De Graafschap in Hummelo

Aan het einde van de Hessenweg bij Doetinchem ligt naast de Kruisbergse bossen aan de Loenhorsterweg de grote Parkcamping De Graafschap 

in de gemeente Bronckhorst, één groot, groen wandel- en fietsgebied. Ideaal dan ook als vertrekpunt voor tochten en trips.

‘Dankzij het eigen natuurbeheersplan worden er al jaren maar liefst 30 soorten vogels op de camping waargenomen’, schrijft eigenaar Sjouke 

Hylkema op de website. En dat is niet zo vreemd met de vele bosschages, hagen, heggen en grote bomen. 

Het parkachtige terrein kent voor de kampeerders vele soorten plekken van basisplaats of comfortplaats tot comfortplaats riant extra. Voor de 

campers zijn ruime semi-verharde stukken rondom een groen veld beschikbaar.

Al ruim voor de coronatijd werd de ontwikkeling naar plaatsen met privé sanitair (comfortplaats) ingezet en daarnaast telt de camping ook veel 

seizoenplaatsen. In de verhuur vind je een scala aan mogelijkheden zoals de bekende trekkershutten en stacaravans, maar ook Finse kota’s , 

een slaapvat of podge. Vaste bewoners kunnen een chalet kopen of een privé-jaarplaats.

Het sanitairgebouw bij de ingang is afgelopen winter geheel vernieuwd. Verder is er een kantine voor een hapje en een drankje en biedt de 

receptie allerhande diensten aan verhuur en informatie over de bijzonderheden in de streek. Ook zijn er enkele kruidenierswaren te koop en 

kan er brood worden besteld. Een rietgedekte overkapping biedt aan trekkers de mogelijkheid om te zitten of te koken.

op een fietstocht langs Landgoedcamping Jena, namen een uitgebreid 

kijkje en werden meteen verliefd op deze mooie stek.

Voor 2020 konden ze nog nét een voorseizoensplaats boeken, maar 

het jaar erop was er gelukkig een vaste ruime plek beschikbaar met 

schaduw voor de hond.

Wat hen zo aantrekt in de Achterhoek? De afwisseling van het land-

schap, de haagjes, oude bomen en zandwegen, de diversiteit, de rust, 

maar vooral de gemoedelijkheid en de sfeer die hier hangt.

Ze zijn al helemaal ingeburgerd en hebben zo hun adresjes om inko-

pen te doen. Bij de Spar in Hummelo, bakker Ebbers (‘wat een knus 

klein winkeltje’) en de slager in Zelhem. Ook de leuke restaurantjes 

weten ze te vinden. 

Heel bijzonder was, dat zij tijdens een bezoek aan de kapper in 

Wijchen van een klant, die hoorde waar ze kampeerden, de tip kreeg 

om beslist de Kunstwandelroute op Enghuizen een keer te gaan lo-

pen. Zo mooi! Gelukkig kan dat dit jaar, na corona, weer gerealiseerd 

worden.

Peter en Marja werken nog allebei en verheugen zich erop veel tijd 

op Jena door te brengen met familie en vrienden. Heerlijk fietsen, 

wandelen, barbecue, dorpjes bekijken. Als zorgmedewerker was het 

voor haar de afgelopen twee jaren een verademing om even de deur 

achter je dicht te trekken en de coronastress te laten voor wat het is.

Rust, alhoewel motorcircuit De Heksenplas dichtbij ligt. ‘Maar dat 

wisten we,’ zegt Marja, ‘en de club houdt zich strikt aan de tijden op 

woensdag en zaterdag.’ Als echte motorfans hebben ze er natuurlijk 

al eens een kijkje genomen.

In het dorp Hoog-Keppel wordt gestart en gefinisht. Enthousiast 

finish word je aangemoedigd en warm onthaald.

Bronckhorst Tandartsen 5 km-loop jouw run! En ben je jonger dan 

Boerencamping Remmelink • SRE Groep • Verhey Toldijk • Welkoop Toldijk • Xycleservice

Een uniek parcours in de bijzonder mooie natuur en 

De Gouden Karper | Opmerkers | Run2Day | Sonneveld Rijwielen
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FABRIEKSTRAAT 20B • 7005 AR DOETINCHEM • TEL.0314-340637 • WWW.FRITSBLOEMEN.NL

Univé Schade Service

Achmea

Schadeservice

• Wij  repareren voor a l le  verzeker ingsmaatschappi jen

• Vervangend vervoer •  Ruitservice

• Uitdeuken zonder spuiten •  24 uur bereikbaar

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, Regina van Geunshof 8, 6955 AA Ellecom 
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Els en Dick van Ringelestijn (Utrecht, Utrecht)

De receptioniste brengt mij naar de familie Van Ringelestijn die net 

terugkomt van het boodschappen doen. Els en Dick zijn hier voor 

twee weken en willen graag meewerken aan een interview.

In oktober 2021 hebben ze kennisgemaakt met de Achterhoek. Ze 

waren er nog nooit eerder geweest en zochten een camping met 

privé-toilet. Na enig googlen vonden ze camping De Graafschap 

dichtbij Doetinchem. Zeker in coronatijd was het alleen mogelijk om 

te kamperen als elke plek over een privé-sanitair kan beschikken. 

Deze camping heeft dat met 70 plekken in ruime mate! Het nieuwe 

sanitairgebouw is bovendien heerlijk verwarmd. Het korte verblijf is 

hun goed bevallen en nu willen ze wat meer van de omgeving zien.

Ooit zijn zij als kampeerders begonnen met een tent, maar ze reizen 

nu al meer dan twintig jaar met de caravan door ons land of bijvoor-

beeld naar Frankrijk. Beiden werken nog en dan is het fijn om er 

even tussenuit te gaan. Deze zomer willen ze drie weken in Zeeland 

staan.

De gastvrijheid in deze streek valt hun erg op. Iedereen is vriendelijk 

en men groet elkaar. Heel wat anders dan in de stad. De rust en stilte 

vallen als het ware op je. ‘Wél was het afgelopen zondag ontzettend 

druk in Doetinchem’, zegt Dick, ‘net alsof de hele streek was uitgelo-

pen om te gaan winkelen. Niet normaal. Wij zijn in Utrecht wel wat 

gewend, maar deze drukte had ik hier echt niet verwacht.’

Ze fietsen graag en kunnen in de Achterhoek hun hart ophalen. Does-

burg vinden ze net een openluchtmuseum met al die leuke straatjes 

en middeleeuwse gebouwen. Hetzelfde geldt voor Bronkhorst. 

‘De bossen, de vennetjes, kronkelende zandwegen, prachtig om hier 

te zijn’, vindt Els. ‘De natuur is in de lente op haar mooist, het frisse 

groen, de zang van de vogels’. Het is heel prettig om hier te zijn, 

concluderen ze.

Tineke Stubbe (Rotterdam, Zuid-Holland)

Verderop aan de rand van het nieuwste gedeelte van de camping 

ontmoet ik mevrouw Stubbe in haar chalet. Ze had hier eerder ge-

kampeerd en was op slag verliefd geworden op de streek. Wat zou het 

fijn zijn als ze hier bij het ouder worden een vast plekje zou kunnen 

krijgen. 

Vorig jaar toen ze 10 weken op De Graafschap verbleef, kwam een 

van de laatste chalets beschikbaar. Een prachtige plek met vrij uit-

zicht op het akkerland. Ze ziet regelmatig ’s morgens vroeg de reeën 

in het veld staan of heerlijk achter elkaar aan rennen. De natuur 

is geweldig. Enthousiast vertelt ze over de merels in haar haag. Als 

stadsmeisje wist ze niet dat die op de grond hun nestje bouwen en 

dat de jongen direct na het verlaten van het ei zich al moeten redden. 

Heel bijzonder.

Tineke heeft altijd gekampeerd en alle denkbare kampeermiddelen 

wel gehad. Echt hele grote caravans en campers! Nu is ze reuzeblij 

met haar chalet in de Achterhoek en de ruime tuin eromheen. Heel 

wat anders dan in haar woonplaats Rotterdam. Daar woont zij in het 

Alexandrium op de 31e etage. Ze heeft een geweldig uitzicht op Delft, 

het Westland, haven en de zee, maar het is er altijd druk. Beneden 

is het trein- en metrostation, een ambulance- en politiepost en het 

grote winkelcentrum. Ze kan als het ware ‘binnendoor’ winkelen. 

Altijd bedrijvigheid en levendig.

Hier op De Graafschap is er ruimte en rust. Tineke gaat dan ook zo 

vaak als het kan naar haar chalet. Regelmatig komen familie en 

vrienden logeren of op bezoek en wordt de omgeving verkend. Naar 

Doetinchem of Doesburg.

Het meest opvallende vindt ze de mentaliteit, de aardige mensen. 

Men is zo hulpvaardig en staat direct voor je klaar. Je hebt aanspraak 

met iedereen, niet alleen een praatje over de heg. Heel bijzonder! 

Tineke is géén fietser, houdt meer van wandelen. Niet van die lange 

trajecten, maar met haar hondje in de directe omgeving. En dan valt 

het ook weer op dat je niet direct omver wordt gereden, maar dat 

mensen op de fiets even bellen of je netjes waarschuwen. 

Dat is op de Veluwe niet het geval. Daar moet je als wandelaar op je 

hoede zijn voor elektrische fietsen, fat bikes of snelle racefietsen. Nee, 

het bevalt haar erg goed en ze hoopt nog jarenlang plezier te beleven 

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

Rouwcentrum:  Meipoortstraat 74, Doesburg

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

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

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

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

Sonneveld Rijwielen voor kwaliteit en service.

Gasthuisstraat 20

6981 CS  Doesburg

Tel: 0313-472878

Openingstijden:

maandag gesloten

dinsdag van

woensdag van 

donderdag van

vrijdag van 

zaterdag van 

9.00 tot 18.00

9.00 tot 18.00

9.00 tot 18.00

9.00 tot 18.00

9.00 tot 17.00
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‘Wat is het geheim van gezond en positief oud worden?’ Ik vroeg dit aan de man met een fonkeling in zijn ogen, 

die voor me in de kamer stond. De man van in de tachtig was even stil. Na enkele seconden antwoordde hij dat het 

belangrijk is om het leven in zijn geheel te omarmen. Daarbij liet hij weten dat er altijd gedachten zullen zijn, maar 

dat je daar niet naartoe hoeft te gaan. Je kunt ze zien voor wat ze zijn en ze vervolgens daar, in die bovenkamer, 

laten rusten. Ik vond deze antwoorden prachtig. 

Stelt u zich eens het volgende scenario voor:

  Jij: ‘Hoe gaat het met je?’

  De ander: ‘Niet zo goed.’

  Jij: ‘Waarom niet?’

De ander zal veelal iets externs benoemen. Bijvoorbeeld: ‘Er stond een file, ik kwam te laat, het regende, de man/

vrouw achter de kassa was niet vriendelijk enzovoort. Maar eigenlijk maken deze gebeurtenissen zelf niet eens 

zoveel uit. Deze voorbeelden maken niet dat je verdrietig, boos of teleurgesteld bent. Het zijn vaker je eigen ge-

dachten over deze gebeurtenissen. Dit besef ik de laatste tijd steeds vaker. Daarbij stelt deze zienswijze me ook 

gerust, want het betekent dat je zelf de controle hebt over je eigen gevoel. Ik kende de uitspraak: ‘Jij hebt geen 

controle over een bepaalde situatie, maar je hebt wél controle over hoe je op een bepaalde situatie reageert’, maar 

nu besef ik dat je dit ook kunt betrekken op je gedachten. Dan wordt het namelijk: ‘Jij hebt geen controle over een 

bepaalde situatie, maar je hebt wél controle over de gedachten omtrent een bepaalde situatie.’ Eigenlijk zijn het 

voornamelijk onze eigen gedachten die ons somber of verdrietig kunnen maken. Soms zitten we 

zo in ons eigen hoofd dat we onszelf met deze gedachten identificeren. De man van in de 

tachtig bevestigde nog eens dat je je eigen gedachten niet al te serieus moet nemen. 

Mindfulness

Gek eigenlijk dat we onze gedachten vaak als de enige waarheid beschou-

wen, terwijl we zo veel tijd en energie zouden besparen als we ons wat 

minder door deze gedachten lieten vangen. Mede om deze reden vind ik 

mindfulness erg interessant. Dit betekent eigenlijk niets anders dan dat 

je volledig bewust bent van de huidige ervaring. Wanneer we denken, 

zijn we veelal bezig met het verleden of met de toekomst in plaats van 

dat we genieten van het moment. Wanneer je het leven omarmt, is er 

eigenlijk geen probleem meer. En zoals men in de Achterhoek zegt: 

‘Iets wat je niet veranderen kunt, mo’j nem’n zo’t kump.’

Fijne zomer. 

Hol ow kregel! 

 

Omarm het leven even
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Guinevere Wolvetang is 21 jaar en woont thuis bij haar ouders en drie katten in Achter-Drempt. Zij studeert 

Nederlands in Nijmegen en schrijft graag over ‘hersenspinsels en andere dingen’ zoals ze het zelf noemt.

Guinevere 
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Bart Schotman MAN
SCHOT

b o u w

Schotman Bouw | Bakermarksedijk 11 | 7223  KJ  Baak
 06 55107152 | info@schotmanbouw.nl | www.schotmanbouw.nl

Voor kwaliteitVoor kwaliteit

groot of kleingroot of klein

moet u toch bij moet u toch bij 

snackbar Oost zijn.snackbar Oost zijn.

Ook voor feesten en partijen

tel: 06- 154 282 04

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

t:  06- 290 882 71

e:  info@puurhairandmakeup.com

i:  www.puurhairandmakeup.com

Op de mooiste dag van jullie leven hoort een stralende make-up 
en weerbestendig bruidskapsel.

Mijn specialiteit is ervoor te zorgen dat het stukje visagie en 
hairstyling vlekkeloos verloopt. 

PUUR
HAIR & MAKE-UP

Powered by Roos Wessel
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Tekst: Anke Goossens

Foto: Jamie de Vries

Leo Bouwmeister, wedstrijdsecretaris van HC'03
HC ’03 heeft veel vrijwilligers die achter de schermen werken. Dat wil zeggen: belangrijke taken, kleine zichtbaarheid. 

Eén van deze vrijwilligers is Leo Bouwmeister, de wedstrijdsecretaris van onze vereniging. 

Leo (59) woont al zijn gehele leven in Drempt. Eerst geboren en geto-

gen in Achter-Drempt en later met zijn vrouw Hannie verhuisd naar 

Voor-Drempt. Toen zoon Bram en dochter Floor werden geboren, is 

Leo als vrijwilliger de vereniging binnengerold. Een vereniging waarin 

hij zelf als kind ook altijd heeft gevoetbald (in de tijd van Drempt 

Vooruit).

Hij is begonnen als fanatiek vader langs de lijn, maar nam al gauw 

de rol van jeugdleider op zich. ‘Later ben ik gevraagd om wedstrijdse-

cretaris te worden en dit leek me wel wat’, vertelt Leo. Dit is ruim 20 

jaar geleden. ‘Een wedstrijdsecretaris regelt vrijwel alles wat betreft 

de wedstrijden. Ik neem het voetbalprogramma door wat de KNVB 

opstelt, maak de eigen indeling voor de vereniging, zoals welk elftal 

speelt op welk tijdstip op welk veld, en communiceer dit naar alle 

betrokkenen zoals de leiders en de kantinebeheerder en dergelijke. 

Daarnaast vermeld ik al deze gegevens op de communicatieborden. 

Verder komen ook alle vragen over wedstrijden, het wijzigen of aflas-

ten hiervan bij mij terecht, zodat ik het overzicht waarborg.’

Waar Leo het wedstrijdsecretariaat de eerste jaren enkel voor de 

jeugdelftallen verzorgde, doet hij dit momenteel ook alweer ruim 

acht jaar voor de senioren, met andere woorden: voor de gehele 

vereniging. Daarnaast regelt Leo ook alle aanvragen voor toernooien, 

het zaaltoernooi voor de jeugd tijdens de winterstop (de laatste twee 

jaar afgelast vanwege corona) en een eventuele zaalcompetitie voor 

een seniorenzaalteam. Kortom, een enorm klus! ‘Het gaat de laatste 

jaren wel veel gemakkelijker. In de beginjaren ging alles nog per post 

of telefoon. Tegenwoordig wordt er gebruik gemaakt van een digitaal 

systeem en gaat er veel communicatie per e-mail’, legt Leo uit. 

Desondanks is hij toch zeker wel elke dag ruim een uur bezig met het 

plannen van de wedstrijden. Hij benadrukt meerdere keren dat hij 

het wel écht hartstikke leuk vindt om te doen. Hij geniet echt van het 

regelen, het organiseren en puzzelen.

Dit laatste komt ook terug in zijn werk als backoffice expediteur bij 

Kuehne Nagel, voorheen Rotra, waar Leo al jaar in jaar uit op de fiets 

naar toe gaat. Vroeger fietste Leo veel meer, deed hij na zijn voetbal-

carrière veel mee aan triatlons, maar dat is door blessures helaas niet 

meer mogelijk. 

Ook thuis puzzelt Leo graag. Het liefst sudoku’s, maar niet te gemak-

kelijk. ‘Het is het leukst om er ook echt even op te puzzelen.’ Verder 

houdt hij van vissen, gaat hij elke week naar de bioscoop met zijn 

broer, dart hij wekelijks in Voor-Drempt, gaat hij twee keer per 

week naar de sportschool en brengt hij graag veel tijd door met zijn 

tweeling-kleinzoons.

Tenslotte kunnen we aan zijn lijstje vrijwilligerswerk ook nog toevoe-

gen dat Leo verantwoordelijk is voor het inplannen, organiseren en 

waarborgen van de gastheren en -dames op de zaterdag, de zoge-

naamde zaterdagdienst. Dan is er maar één spreekwoord dat bij zo’n 

dijk van een vrijwilliger past: stille wateren, diepe gronden!
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Samenstelling: redactie

Foto’s:  PR

Stolpersteine in Laag-Keppel

Bij het ter perse gaan van deze uitgave vond in de Dorpsstraat in Laag-

Keppel een plechtigheid plaats bij de voormalige slagerij van de familie 

Jacobs. Er zijn vier Stolpersteine gelegd ter nagedachtenis aan de familie 

Jacobs, waarvan vader Sam en moeder Betje in de Tweede Wereldoorlog 

vanwege hun Joodse achtergrond na deportatie werden vermoord in 

vernietigingskampen van de nazi’s. Hun twee kinderen overleefden de 

oorlogstijd door onder te duiken: zoon Jozef Jacobs (thans in Den Haag) 

en dochter Trudi Asscher-Jacobs (thans in Israël). 

Stolpersteine zijn nadrukkelijk geen grafstenen maar gedenkstenen. Ze 

worden sinds 1992 gemaakt door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. 

Stolpersteine zijn van messing en ze worden geplaatst in de stoep voor 

de laatste vrijgekozen woning van de slachtoffers. Ze helpen ons om 

na te denken over het lot van slachtoffers rond en tijdens de Tweede 

Wereldoorlog; in Laag-Keppel als nagedachtenis aan het gezin Jacobs dat 

plotseling uit elkaar werd gerukt door een misdadig regime. 

Openluchtspel Hummelo 2022:  Ajuu, ik vertrek!

Sam en Betje Jacobs

Na drie jaar stilte hoopt Stichting Openluchtspel Hummelo Het Enghuizen op 12, 13, 17, 19 en 20 augustus het stuk Ajuu, ik vertrek! op te mogen 

voeren. De coronaperiode zorgde ervoor dat er niet eerder een stuk gespeeld kon worden, maar zorgde ook voor de uitdaging om een zelfgeschreven 

stuk te maken. Speelster Arlette Juch, die al eerder het winteropenluchtspel Onwies op de skies voor de stichting schreef, heeft opnieuw de pen ter 

hand genomen en een nieuw stuk geschreven. De organisatie is er trots op dat er nu een stuk kan worden gebracht dat niet eerder ergens anders is 

opgevoerd. Wat het publiek ervan vindt, is altijd spannend maar de drive om iets moois en origineels neer te zetten is groot, aldus de betrokkenen. 

Het stuk Ajuu, ik vertrek! is een klucht en speelt zich in deze tijd af. Het vertelt het verhaal over de emigratie van een Nederlands echtpaar naar Italië. 

Alle perikelen die geregeld voorbij komen in het tv-programma Ik Vertrek van AVROTROS passeren ook bij dit stuk de revue en leiden tot komische en 

verdachte situaties. Het verhaal start in Nederland, maar speelt zich grotendeels in Italië af. Het is een vrolijk, luchtig stuk, waarbij weer het nodige te 

lachen valt. 

De voorverkoop start begin juli, dit jaar voor het eerst volledig online. Via de site kunnen vanaf begin juli kaarten besteld worden: 

www.openluchtspel-hummelo.nl. Locatie: De Houtloods aan de Greffelinkallee in Hummelo.

Op het sportpark van HC ’03 is een AED aanwezig: 

een automatische externe defibrillator die wordt 

gebruikt bij de reanimatie van een persoon met een 

circulatiestilstand. Omdat we het belangrijk vinden 

dat zoveel mogelijk leden en vrijwilligers weten hoe je 

omgaat met een AED, organiseren we in samenwerking 

met de EHBO-vereniging Drempt in het najaar hiervoor 

een training. De training vindt plaats in 4 lesuren. Op 

dit moment is nog niet bekend of dat twee avonden of 

een halve zaterdag zal zijn. Heb je de training voltooid, 

dan ontvang je een certificaat dat je in stand houdt 

door jaarlijks een herhalingsles te volgen van 2 lesuren.

Wil je deelnemen aan deze training en ben je lid van 

onze vereniging? Dan betalen wij de trainingskosten à 

35 euro per persoon voor jou. Ben je geen lid maar wil 

je wel graag deelnemen? Ook dan kun je je opgeven 

voor de training en betaal je de kosten zelf. Met 

een aanvullende zorgverzekering worden de kosten 

overigens ook vaak vergoed door de verzekeraar. De 

kosten voor de jaarlijkse herhalingslessen zijn voor 

je eigen rekening. Heb je interesse in deze cursus? 

Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar info@

hc-03.nl. Zodra er meer nieuws is over de exacte 

trainingsdata laten we je dat uiteraard weten.

Training omgaan met 
een AED

VaRiA
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Presentatie verkeersplan 

voor Laag-Keppel, Eldrik, 

Hummelo en Drempt

Samen Kiek’n, een expositie van 

Hummeloërs voor Hummeloërs

In april is een verkeersplan gepresenteerd dat een oplossingsrichting biedt 

voor de enorme en al jarenlang bestaande verkeersoverlast in het stadje 

Laag-Keppel. Het plan is gemaakt door een klankbordgroep die bestond 

uit leden van de betrokken dorpsraden, aanwonenden, ondernemers en 

agrariërs in dit deel van de gemeente Bronckhorst. De instelling van de 

klankbordgroep was een gezamenlijk initiatief van de Provincie Gelderland 

en de Gemeente Bronckhorst. Provincie en gemeente voorzagen in een 

onafhankelijke procesbegeleider en leverden ook hun eigen deskundigen 

bij het denkproces. Het plan voorziet in de afsluiting van de Dorpsstraat 

in Laag-Keppel voor doorgaand verkeer. Op dit moment rijden zo’n 5.500 

voertuigen per dag door de Dorpsstraat. Op de Hummeloseweg is het 

verkeer nog intensiever: 7.500 voertuigen per dag. De bedoeling van het 

plan is om het huidige sluipverkeer om te leiden via de N314 en de N317, 

net als het vrachtverkeer. Het plan bestaat uit drie adviezen: 

- Aanpassing van de rotonde bij Hummelo richting Laag-Keppel. De 

richting Laag-Keppel wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Maar er 

gebeurt meer dan alleen een volledige afsluiting. Benadrukt wordt dat 

lokaal verkeer mogelijk blijft tussen de kernen Hummelo en Laag-Keppel. 

Bij de Hummelose rotonde komt een oversteek voor fiets en auto voor 

lokaal verkeer van en naar Hummelo. Daarbij is de auto ‘te gast’ en de 

fietsoversteekplaats bij de rotonde wordt hiervoor aangepast. 

- Afsluiting van de N814 tussen Eldrik en Laag-Keppel voor gemotoriseerd 

verkeer met uitzondering van  landbouwverkeer. Dit gebeurt via een 

landbouwsluis die eerst op twee plekken wordt getest en dan definitief zal 

worden gemaakt op de best bevallen plek. 

- Herinrichting van de Zomerweg omdat verkeersstromen zich zullen 

wijzigen. Verwacht wordt dat er meer verkeer gaat rijden via de Zomerweg 

op het traject N317 bij Doesburg en de N314 Hummelo - Toldijk. 

Bij het ter perse gaan van De Hessencombinatie was nog niet precies 

bekend hoe de planning rond inspraak van de bevolking en besluitvorming 

in de gemeenteraad van Bronckhorst en Provinciale Staten er in tijd uitziet. 

De gemeente Bronckhorst en de Provincie hebben al wel aangegeven 

vaart te willen maken met de uitvoering als de adviezen worden 

overgenomen. Het streven van de overheden is dat de proef met de 

plaatsing van de landbouwsluis nog in 2022 zal plaatsvinden en de andere 

onderdelen van het advies in 2023 zullen worden uitgevoerd zodra het 

besluitvormingsproces is afgerond. 

Tot 21 augustus is er in Dorpshuis De Ruimte in Hummelo een expositie 

te zien van foto’s uit Hummelo gemaakt door Hummeloërs. ‘Veel 

dorpsgenoten hebben eraan meegedaan. Dat was ook precies onze 

bedoeling; iets doen voor Hummeloërs. De lol is natuurlijk om straks te 

raden waar de foto’s in het dorp zijn gemaakt’, vertelt Evert Goverde die 

als vrijwilliger betrokken is bij de expositie die de passende naam Samen 

Kiek’n heeft gekregen. 

Het idee voor de expositie begon aanvankelijk met een gesprek tussen 

Evert en Nel van der Meulen en Anita Erkelens. Beide dames werken 

voor Lang Leve Kunst en Naoberschap, initiatieven van Amphion 

Cultuurbedrijf. Zo ontstond later het definitieve plan om in Hummelo 

een fotocursus te organiseren. ‘Nel benaderde kunstenaar Rob Chevalier 

uit Velp om de cursus te leiden. Rob kwam vanuit zijn woonplaats 

Velp met de fiets naar Hummelo voor een kennismaking met ons 

en zag toen hij aan kwam rijden heel veel mooie ramen. Zo kwam 

hij met het voorstel om de cursisten ramen te laten fotograferen. 

Dat klinkt heel simpel maar ramen kun je op heel veel verschillende 

manieren fotograferen; met bomen erbij of met schaduw bijvoorbeeld’, 

verduidelijkt Evert. 

De aankondiging voor de cursus leverde ruim 20 belangstellenden op, 

vooral uit Hummelo en de nabije omgeving. Tijdens de cursus trokken 

de cursisten er met hun cursusleider eropuit om zoveel  mogelijk foto’s 

te maken. ‘Dat is zeker gelukt’, lacht Evert, ‘want iedereen was heel 

enthousiast. Er werden heel veel foto’s gemaakt vanuit verrassende 

invalshoeken en met een professionele camera maar ook met een 

mobieltje. Want het uitgangspunt was om goed te kijken, het gaat erom 

wat je ziet.’

De mooiste twee foto’s van iedere cursist hangen tijdens de expositie 

in De Ruimte. En om het helemaal een Hummels tintje te geven, 

zijn de lijsten om de foto’s gemaakt van afvalhout van boerderij De 

Klevenhorst. De expositie Samen Kiek’n is tot 21 augustus iedere zondag 

te bekijken van 12.30 tot 16.30 uur.   

Aanbieding plan aan wethouder Hofman en Gedeputeerde Helga Witjes

aRiA
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Koninklijke onderscheidingen voor 

inwoners uit Hummelo en Hoog-Keppel

Ursula Dijkstra-Rumpf (79) uit Hoog-Keppel

‘U was behulpzaam bij de ondersteuning van de Koninklijke onderscheiding 

van mevrouw Schoenmaker. Het was meer dan logisch dat u haar moest 

vergezellen deze dag’, opende de burgemeester het woord. Sinds 2007 is 

Ursula Dijkstra betrokken als bestuurslid bij het 4 mei Comité Hummelo, 

Keppel en Drempt. ‘Samen met uw man was u van 1972 tot 1999 betrokken 

bij Zwemvereniging De Waterlanders. U was jurylid bij de wedstrijden, 

begeleider bij allerlei zwemactiviteiten zoals het zwemkamp, hulp bij 

het schoolzwemmen en ‘s winters reisde u elke week met de jeugd naar 

zwembaden in de omgeving voor de wintertraining. De laatste jaren bent u 

vrijwilliger bij het Hessenbad en inzetbaar bij de kassa en de kiosk.’ Ursula 

Dijkstra is verder vrijwilliger van het Oranjecomité, van De Zonnebloem 

Hummelo-Keppel, plaatselijk organisator en collectant Kinderhulp, collecte 

organisator Nierstichting, bestuurslid, jurylid en collectant van Volksfeest 

Keppel en Eldrik en omstreken, vrijwilliger Protestantse Gemeente Drempt 

en Oldenkeppel en vrijwilliger bij LTC De Drieslag.

Meta Schoenmaker (73) uit Hoog-Keppel 

Meta Schoenmaker was op haar beurt behulpzaam bij de ondersteuning 

van de Koninklijke onderscheiding van Ursula Dijkstra. ‘Sinds 2005 bent 

u bestuurslid van de commissie Volksfeest Keppel en Eldrik en daar bent 

u verantwoordelijk voor de kinderspelen en de organisatie van de kleine 

schutterij. U bent degene die de verbinding legt met de naburige scholen en 

de kinderen en natuurlijk de ouders.’ Als juf op de plaatselijke basisschool 

kende ze de kinderen en kon als neutraal persoon de optocht jureren. 

Vanaf de start van Keppel Cultuur is zij betrokken bij de maatschappelijke 

en culturele activiteiten in de dorpen Hoog- en Laag-Keppel en omstreken. 

Vanaf de oprichting is zij betrokken bij dameskoor Voix-La, lange tijd als 

penningmeester en nu als bestuurslid. Daarnaast helpt zij als de Plaatselijke 

Commissie van Stichting Gelderse Kerken evenementen organiseert, is 

vrijwilliger van de Dorpskerk Hoog-Keppel, contactpersoon Protestantse 

Gemeente Drempt en Oldenkeppel, bestuurslid Oranjecommissie Keppel en 

Eldrik, collectant Nierstichting en Kinderhulp en vrijwilliger buitenschoolse 

activiteiten De Bongerd.

Carla Harenberg-Levers (54) uit Hummelo 

‘U heeft iets met toneel hebben we gehoord vanmorgen en van alle 

mensen die een aanvraag hebben ingediend. U heeft iets met lokale 

dingen én met dialect’, vertelde burgemeester Marianne Besselink over 

Carla Harenberg. Begin jaren 90 was de Hummelose al actief betrokken bij 

de jaarlijkse toneelstukken van Plattelandsorganisatie Jong Gelre. Daarna 

was zij onder andere betrokken als bestuurslid en voorzitter bij Stichting 

Openluchtspel Hummelo Het Enghuizen en is ze lid van de spelersgroep 

daarvan. ‘De lokale pers staat u graag te woord en als het even kan in het 

dialect. Door uw enorme betrokkenheid, creativiteit, inspiratie en inzet is 

het openluchtspel tot een geweldig evenement uitgegroeid.’ Daarnaast is 

Carla bestuurslid van de Evenementencommissie van muziekvereniging 

De Eendracht Hummelo. Voor haar inzet in het verenigingsleven en als 

mantelzorger voor haar naasten is Carla benoemd tot Lid in de Orde van 

Oranje Nassau.

Van links naar rechts Ulla Dijkstra, Meta Schoenmaker en Carla Harenberg
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