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Deze week: Monumentenprijs voor waterschap en Historische Kring - Loes adviseert ouders: Taalontwikkeling bij kinderen

Burgemeester Kok feliciteert diamanten paar

“Je bent er voor elkaar in voor- en tegenspoed”
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Tijdens een bal in het toenmalige Sint 
Jozefgebouw vond Buursenaar Henk 
Scholten (86) de vrouw van zijn dro-
men: Gerda Kerkemeijer (85). “Het 
klikte tussen ons vanaf het begin.” Op 
14 september 1955 gaven ze elkaar 
het jawoord. Op hun trouwdag verras-
te burgemeester Gerrit Jan Kok het 
diamanten paar met een bloemetje. 
Tukkers onder elkaar. Het ging dus 
over de textiel, het buitenleven en 
‘andere tijden’.

Henk Scholten werd als oudste boeren-
zoon geboren op ‘erve Scharenborg’ 
aan de Wennewickweg. Een dansavond 
in 1949 in Haaksbergen bracht hem 
eindelijk de ware Jacoba. Op de dans-
vloer vroeg hij verkering aan Gerda Ker-
kemeijer. “Ze kon behoorlijk goed dan-
sen. Ik let altijd op de benen en had al-
lang gezien dat ze een mooi ‘onderstel’ 
had”, grapt hij, terwijl ze beide in de lach 
schieten. Pa en ma Kerkemeijer wilden 
echter eerst eens weten wie hun doch-
ters nieuwe vrijer achter uit het Buurser-
veen was. “Haar oom kende mij van de 
jacht. Hij sprak een goed woordje. Dat 
was mijn geluk”, aldus de bruidegom. “In 
die tijd bemoeiden ouders zich nog heel 
erg met het leven van hun volwassen 
kinderen. Ook als er getrouwd was. Dat 
is nu wel anders.”

Doorleren
Ondanks zijn liefde voor dieren en het 
buitenleven zag Henk Scholten af van 
een toekomst als boer. “Een hard be-

staan”, zegt hij. Graag had hij doorge-
leerd, maar dat zat er van huis uit niet 
in. Na drie jaar te zijn verhuurd als part-
time boerenknecht ging hij op zijn acht-
tiende aan de slag bij Jordaan. Toen het 
in de textiel slechter werd stapte hij over 
naar de Provinciale Waterstaat. Zijn ver-
loofde werkte op de confectieafdeling 
van Jordaan. “Eigenlijk wilde ik school-
juffrouw worden. Maar met de Ulo ben 
ik gestopt. Wat waren mijn ouders boos. 
Al mijn vriendinnen werkten en verdien-
den al geld. Dat wilde ik ook”, legt Gerda 

Scholten uit. “Achteraf heb ik er spijt van. 
Onze kinderen heb ik daarom altijd ge-
stimuleerd hun studie af te maken.”

In voor- en tegenspoed
Vier kinderen kreeg het stel: Han, Yvon-
ne, Reinold en Sabine. Verder hebben 
ze vijf kleinkinderen. Het diamanten 
paar zit gezellig te praten met burge-
meester Kok. De bruidegom houdt van 
een geintje. Zo loodst hij zich door las-
tige tijden. Een medische ingreep zeven 
jaar geleden veroorzaakte bij hem een 

dwarslaesie. Het zette hun leven op de 
kop. “Heel anders dan we ons hadden 
voorgesteld”, zegt hij. “Terugdraaien kun 
je het niet. We moeten er samen het 
beste van maken”, vult zij aan. Zijn ‘ha-
rem’ , zoals Henk Scholten het team van 
verpleegkundigen noemt, neemt zijn 
vrouw dagelijks het zware werk uit han-
den. “Verder verzorg ik hem zelf. Henk 
naar een verpleeghuis doen? Nee, dat 
niet! Trouw in voor- en tegenspoed. Dat 
hebben we elkaar zestig jaar geleden 
beloofd.”

Geschenk Rabobank Enschede-Haaksbergen

Vrolijke ‘Haas’ geeft kleur aan De Kalter
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Met de komst van ‘De Haas’ heeft het plein op de hoek van de Spoorstraat en 
de Kalter een vrolijke uitstraling gekregen. Het fleurige kunstwerk, gemaakt 
door Guusje Beverdam, is een geschenk van de Rabobank aan de Haaksbergse 
samenleving. Dit ter ere van de opening ruim een jaar geleden van haar nieu-
we bankgebouw even verderop aan de Kalter. Vrijdagavond werd ‘De Haas’ 
onthuld door Jerry Notenboom, directievoorzitter van de Rabobank Enschede-
Haaksbergen, en wethouder Edith van Spiegel.

De Kalter stond al langer op de nomina-
tie voor een verfrissende opknapbeurt. 
Het kunstwerk van Guusje Beverdam 
maakt het plein ineens een stuk vrolijker 
en aantrekkelijker. De ‘Kunstvrouw 2012 
van Overijssel’ studeerde aan de AKI 
Enschede en is bekend om haar kera-
mische objecten voor binnen en buiten. 
Wie kent niet de ‘gele bank met rode har-
ten’ in het centrum van Enschede? Meer 
werk van Guusje Beverdam is momen-
teel te bewonderen in onze plaatselijke 
Kunstzaal Achterom. Voor de vervaar-
diging van ‘De Haas’ gebruikte ze Uni-
ca, een speciaal materiaal dat op hoge 
temperatuur is gestookt. Dat maakt het 
object oersterk en dus bestand tegen 
weersinvloeden en vandalisme. Het is 
bovendien onderhoudsarm. 

Kindvriendelijk, samenleving, reuring
Kindvriendelijk, samenleving en meer 
reuring op het plein. Die drie uitgangs-
punten heeft de geboren Rotterdam-
se verwerkt in haar ontwerp. Op voor-

spraak van de Adviescommissie Beel-
dende Kunst werd haar idee gerkozen 
ter verfraaiing van de Kalter. Een vrolij-
ke haas. En gewapend met een smart-
phone ook helemaal bij de tijd. Met een 
beetje fantasie lijkt het alsof het nieuws-
gierige beestje al het moois in Haaks-
bergen wil vereeuwigen. Guusje Bever-
dam heeft zo de link weten te leggen met 
onze plaatselijke pronkjuweeltjes: na-
tuurschoon en cultuurhistorisch erfgoed. 
Vanaf het moment van haar verschijning 
vangt ‘De Haas’ de aandacht van voor-
bijgangers. Bij menigeen tovert ze min-
stens een glimlach tevoorschijn. Kinde-
ren reageren dolenthousiast.

Creativiteit
Directievoorzitter Jerry Notenboom 
droeg het object vrijdagavond officieel 
over aan de gemeente. Samen met Edith 
van Spiegel ontdeed hij ‘De Haas’ van 
haar oranje strik en blauwe cadeauver-
pakking. De wethouder bedankte de Ra-
bobank voor het bijzondere geschenk. 

“Deze haas zoekt op allerlei manieren 
contact”, zo sprak ze. “Laat dit beeld het 
symbool zijn van samenwerken. Ik hoop 
dat het ondernemers en omwonenden 
zal stimuleren om het beeld en het plein 
te adopteren als hún plein. En dat zij de 
Kalter zullen maken tot een plek van vro-
lijkheid, creativiteit en ontmoeting.”  Om 
de Haaksbergse creativiteit te stimule-
ren is inmiddels een sel�e-actie gestart 
om met De Haas op de foto te gaan. 

Foto’s kunnen gedeeld worden via de 
facebookpagina’s van “Rabobank En-
schede-Haaksbergen en Haaksbergen 
App. Niet alleen ‘De Haas’ is overigens 
een aanwinst voor het plein. De oude 
zitbanken zijn vervangen door nieuwe 
exemplaren. En er is een gezellig ter-
ras ingericht. De waterpartij met zilver-
kleurige bollen is verwijderd. Het object 
functioneerde niet meer helemaal goed 
en was vaak vies.


