
Openluchtspel Haart

’De deserteur’
Geschreven door  
Henk Krosenbrink

26 en  
27 juni 
3 en  
4 juli                 
Aanvang: 20.00 uur

Boerderij Haartmans, 
Buninkdijk 6, Aalten
Betreden van het terrein op eigen risico
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       Wij wensen u een prachtige avondvoorstelling  

       "Groepsaccommodatie Eelink" en medewerkers 

      www.eelink.nl        

       www.wegtreintje.nl 

 

Voorwoord
Openluchtspel “ De Deserteur” 
Stichting Haart Aktief heet u van harte welkom op deze avond, 
waarop de toneelverenigingen “Plato” en “Ons Genoegen”,  
samenwerkend in deze stichting, voor de zesde keer een 
openluchtspel opvoeren.  zes keer een stuk van Henk Krosenbrink  
en zes keer bij boerderij Haartmans. 

De in 1995 ingeslagen weg bleek de juiste te zijn, vanaf toen werd 
er ieder vier jaar een openluchtspel opgevoerd; “Het beloofde 
land’  in 1995, “De Kozakken komt’ in 1999, “Indiëgangers’  in 
2003,  
“De moffenmeid’  in 2007 en “‘‘t Jöddenkind in 2011.

De opgevoerde openluchtspelen kenmerken zich door een goed 
verhaal, met spanning, emotie en wat humor.
Vanzelfsprekend vergt het heel wat voorbereiding van de spelers, 
die onder regie van Geert en Jeanine Vreeman dit verhaal hebben 
ingestudeerd. 

Vele vrijwilligers zijn al geruime tijd bezig geweest om alles rond 
dit openluchtspel tot in de puntjes te verzorgen. De kleding, 
het decor, de tribune, het terrein en deze keer ook het licht 
en geluid in eigen beheer. Door de gewonnen prijs van het 
Rabobank coöperatiefonds en een flinke bijdrage van de Haartse 
verenigingen konden we de nodige licht- en geluidinstallatie 
aanschaffen.

We hopen dat de inzet van al deze mensen er in zal resulteren, dat 
u een fijne avond hebt en zult genieten van dit openluchtspel,  
“ De Deserteur”,

Stichting Haart Aktief



 

Haartmans  
 

Wet Plate Collodion fotografie 

Fotograferen op glas of aluminium  
volgens een proces ontstaan in 1851. 
Tijdloze beelden, die door hun eenvoud een 
bepaalde rust en nostalgie uitstralen. 
Elke foto is uniek en volmaakt in zijn 
onvolmaaktheid. 

 
  

  gtl.piepken@gmail.com 
 

 +31(0)6 30 62 25 65 
 
Haartmans Wet Plate Collodion Fotografie 
(www.facebook.com/haartmansfotografie) 
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“ De Deserteur” 
Al weer het zesde openluchtspel van Haart Aktief. Een stuk naar 
aanleiding van een pak veldpost brieven uit 1942 - 1944 van een 
Duitse soldaat aan zijn Nederlandse vrouw.
Deze brieven zijn in het bezit gekomen van Ditje van Bruchem, 
destijds werkzaam als dienstmeisje bij de schoonouders van deze 
soldaat.
Deze Ditje van Bruchem heeft later deze brieven afgestaan aan  
het Brewic Streekarchief.
Toen er in 2014 een stuk over deze brieven in de Gelderlander 
verscheen, was dat voor Henk Krosenbrink een reden om er voor 
Haart Aktief een stuk over te schrijven.

Vanaf januari 2015 zijn we met een grote groep bezig geweest  
om het in te studeren. En we hopen er voor u een prachtige  
avond van te maken.

Veel luister en kijk plezier 
namens alle spelers en medewerkers 
van toneelverenigingen Ons Genoegen en Plato

De regiseurs,
Jeanine en Geert Vreeman.

Messink
Prinsen

www.messink-prinsen.nl



In de maanden juni, juli & augustus 

zijn wij op zondag geopend 

van 13.00 -16.00 uur, 

speciaal voor al uw BBQ wensen.

Openingstijden rustpunt: vanaf maart 
t/m okt. 7 dgn p/w. Gehele dag en avond!

Familie Lensink
Lieversdijk 4 Aalten-Haart  •  T 0543 565 287

www.ijsboerderijoldepietepol.nl

voor heerlijk boerenijs!

Ook voor een verse kop ko�e. Geniet op ons
terras, terwijl uw kinderen zich vermaken met 

de speeltoestellen en traptractoren.

Op bestelling levering wij aan campings, 
theetuinen, streekwinkels en horeca.

Ook suikervrij en melkvrij ijs!



Terrazzo aanrecht  

met tegelbak.
Traptreden H&M Rotterdam

Professionele onderhoudsmiddelen

“ De Deserteur” 
door Henk Krosenbrink

“De Deserteur” is het zesde openluchtspel op de Haart dat is 
geschreven door Henk Krosenbrink.
Na het vorige openluchtspel “‘t Jöddenkind” in 2011 gaf Henk 
Krosenbrink aan geen nieuwe stukken meer te gaan schrijven.

In 2014 waren we blij verrast toen we hoorden, dat hij
toch nog weer een openluchtspel had geschreven: “De Deserteur”.

Met de wetenschap, dat een openluchtspel geschreven door  
Henk Krosenbrink, een goed verhaal bevat, met spanning, emotie 
maar ook humor, hebben we er voor gekozen om dit jaar, waarin 
“70 jaar bevrijding” wordt gevierd, toch nog een keer een 
“oorlogsverhaal”  op te moeten voeren. 

De vorige keren, kwam Henk Krosenbrink meerdere avonden 
kijken, om te zien, wat wij van “zijn verhaal” hadden gemaakt  
en genoot van de opvoeringen.
We wisten, dat hij vanwege gezondheidsredenen, niet bij de 
opvoeringen van dit openluchtspel aanwezig zou kunnen zijn.  
We hadden gehoopt dat hij via de DVD nog kon zien wat we  
deze keer van “zijn verhaal” gemaakt hebben.

Helaas bereikte ons donderdag18 juni het droevige bericht,  
dat Henk Krosenbrink is overleden.

We zijn Henk Krosenbrink grote dank verschuldigd voor zijn 
geweldig aandeel in het succes van het openluchtspel Haart.

Stichting Haart Aktief



Voor uw gemak alles  
(voor de particuliere en zakelijke markt)  

onder één dak!
• Glas-, schilder-, en behangwerk.  
 (uitgebreide collectie behangboeken) 

• Vloercoating. 

• Verfshop. 

• Stoffering:  
 Alle soorten raambekleding, harde  
 en zachte vloerbedekking, zonwering. 

• Eigentijdse meubelen en lampen. 
 
Van harte welkom in onze showroom waar u  
onze collecties kunt bekijken.

Hans Graven biedt méér dan alleen schilderwerk.

’t Boske 1 • 7122 TH Aalten                                                                                                            
Tel. 0543-491230 • www.hansgraven.nl

hans graven groep

Welkom in een prachtig museum vol met oorlogsverhalen.

Het Achterhoeks Museum 1940-1945 is zeker een van de meest 
verrassende musea over de tweede wereldoorlog. Ontstaan vanuit de 
verzamelhobby van een 12 jarige jongen is het 38 jaar later uitge-
groeid tot een officieel geregistreerd museum met 25 vrijwilligers en 
inmiddels landelijk bekend.
U treft een zorgvuldig samengestelde collectie aan die u een realis-
tisch beeld geeft van de periode 1933-1945 in de Achterhoek. Vanaf 
de opkomst van Hitler in Duitsland gaat u via de mobilisatie van Ne-
derland in 1939-1940 naar de inval in mei 1940. Het dagelijkse leven wordt uitgebreid belicht 
in ondermeer een authentieke winkel in oorlogstijd vol met koffie, thee en tabaksurrogaten. De 
bezetting met alle ongemakken, een fiets met massieve banden en een knijpkat er is echt van 
alles te zien. Op de hoek van de straat staat een NSB’er.  Geallieerde en Duitse piloten en een 
authentiek verhaal van een bommenwerpercrash geven een beeld van de luchtoorlog.
Aandacht voor onderdrukking en Jodenvervolging in een echte houten barak.
Verzetsmateriaal, radioapparatuur, wapens en prachtige diorama’s met Canadese soldaten bren-
gen u naar de bevrijding in mei 1945  waar Trees en haar Canadees trouwen met een trouwjurk 
van parachutestof. Een bezoek meer dan waard! 
Bekijk nu de 70 jarige bevrijdingsexpositie: Thank you Tommy, onze bevrijders.
Achterhoeks Museum 1940-1945 Marktstraat 6 Hengelo Gld. Open van woensdag tot en met 
zondag 13-17 uur.  Kijk op www.museum40-45.com.

‘t Ni’je Bi’jvank

 www.vakantiewoningnijebijvank.nl

Vakantiewoning

Ruime, moderne vakantiewoning, voor 2 tot 10 personen in het buiten gebied van Aalten

Spoordijk 4 • 7121 LD Aalten • 06 29 24 37 02 • www.theproject.nu

Grafisch bedrijf tHe project
ontwerpt en verzorgt
diverse soorten drukwerk  
en overige grafische items.

Informeer geheel vrijblijvend  
naar de mogelijkheden.



Henk Krosenbrink
Na werkzaam te zijn geweest in het 
onderwijs, werd hij in 1967 programma- 
leider van het Gelders programma bij de 
Regionale Omroep Noord en Oost.  
Van 1980 tot aan zijn pensionering in  
1990 was hij directeur van het  
Staring Instituut in Doetinchem.

Henk Krosenbrink is schrijver van streekromans, verschillende 
boeken over de Achterhoek en hoorspelen. Dat deed hij voor 
onder meer Radio Bremen. Voor De Graafschapbode schreef hij 
een serie columns in het Nedersaksisch. Voor de gedichtencyclus 
Leefde en dood ontving hij in 2001 de Nederduitse Freudenthal-
Preis voor literatuur.  
In 2002 kreeg hij de K. Kraaijenbrink cultuurprijs voor zijn 
jarenlange inzet voor de streektaal. Op basis van zijn boeken werd 
een gecombineerde cultuur-historische wandel- en fietsroute 
opgezet. Deze route voert langs vijfentwintig historische plekken 
waarover Krosenbrink in zijn boeken schrijft.



Kampeerplaatsen en  
Verhuur 
van luxe  
chalets

Stationsweg 4, 
7121 LH Aalten
tel 0543-451445
info@campingboomans.nl
www.campingboomans.nl



Bouwbedrijf Hengeveld BV 
Brinkeweg 23  |  7109 BN Winterswijk - Miste
Tel. 0543 565 217   |  Fax 0543 565 526
E - mail: info@hengeveldbouw.nl
www.hengeveldbouw.nl

Bouwbedrijf Hengeveld B.V.     
Een ervaren bouwer gespecialiseerd in:

•  woningbouw
•  bedrijfsgebouwen
•  renovatie
•  restauratie
•  recreatiewoningen
•  stallenbouw
•  verbouw
•  badkamers
•  betonbouw

Tevens kunnen wij al het tekenwerk 
voor U uitwerken in 3D, compleet met 
vergunningaanvraag.

Stark wark !

Rolverdeling :   
   
Joop Wissink redacteur radio Hans de Vries 
Anna Schoppers-Bleumink Ali Nijman 
   
Bernhard (Benno) ten Brinck Thijs ter Maat 
Alie ten Brinck zijn vrouw Ilse Wikkerink 
Willem Lammers vader van Alie Henk ter Maat 
Dora Lammers moeder van Alie Hedwig Harmsen 
Leida Lammers opoe Ria van Os 
Annie Bleumink dienstbode Heleen te Winkel (1ste & 2de) 
  Laura Til               (3de bedrijf) 
Gradus Wolters knecht Gerard te Hennepe
Geert Lammers zoon Wiebe Smees 
Derk Brummels postbode Reinier te Linde 
Erik Bloemenstein arts Harm te Winkel 
Adele Bloemenstein zijn vrouw Arja te Brake 
Koffie Mina  Ida Tieland 
Opperwachtmeester marechaussee Barry Schotman 
Brigadier marechaussee Corinna Peters 
Hendrik van de Waltak  buurman Benno Prange 
Henkie zijn zoontje Timon te Voortwis 
Feldwebel Gendarme Roy Schutte 
Kerkwijk SD man  Gerben Obbink 
Duitse soldaten overval commando Jochem Wikkerink 
  Joël Hoftijzer 
  Bart te Hennepe 
  David Goossen 
Obergefreiter Duitse Wehrmacht Leo Korten 
Heinz                           jong Duits soldaat Jurgen Til 
Duitse soldaten  Evert Lensink 
  Ramon Hoornenborg 
  Yannick Hoornenborg 
  Endy Scholten  Lees meer c



Voor al uw  

(bijzonder) bloemwerk  

en diverse (thema)workshops!
 

www.diannesbloemen.nl

info@diannesbloemen.nl

0629303016 

Vervolg - Rolverdeling :   

Patrick/Pat 
commandant Engelse patrouille Leon Grievink 
Engelse militairen van patrouille Bart Wensink 
  Arjen Wiggers 
  Rik Luiten 
  Lian Jansen 
Piet Klein commandant BS groep Gertjan Luiten 
leden BS groep  Loek Bartelings 
  Marijn ter Haar 
  Steven Tieland 
Regie  Geert Vreeman 
  Jeanine Vreeman 
Licht/geluid  Bjorn Essink 
  Imre Hoftijzer 
  Thom Prinsen 
Souffleur  Josien te Winkel 
Kledingcommissie  Ineke te Linde 
  Ali Nijman 
  Femke Schutte 
  Jacqueline Ruessink 
Grime  Ineke te Linde 
  Jeanette Mengers 
  Stien Wikkerink 
Kappers  Jacqueline Ruessink 
  Dorja te Bokkel 
  Kyra Somsen 
Toneelmeesters  Marian Langeler 
  Sandra Beernink 
  Annemieke Ormel 
  Simone ter Haar
Taxichauffeur  Arie te Linde
Chauffeur overvalwagen Bram den Haak
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Sondernweg 1a  •  7122 LH Aalten  •  T  (0543) 47 32 52
E  info@tewinkelbouw.nl  •  I  www.tewinkelbouw.nl

   nieuwbouw
   verbouw
   onderhoud
   renovatie
   restauratie

voor uw:
    aangifte inkomstenbelasting
    fiscaal advies
    jaarrekening
    opstart onderneming
    bedrijfsplan

maatwerk voor ondernemers,
ZZP’ers en particulieren.

Veenhuisweg 13a
7121 KH Aalten
0543-53 99 55

06-42006641
bert@matemanadvies.nl
www.matemanadvies.nl
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Persoonlijk en dichtbij

DVD
Van het openluchtspel worden door “ZSOM Omroep Groenlo” 
opnames gemaakt.

Wanneer u belangstelling heeft voor een DVD van  
“ De Deserteur” kunt u deze  (á € 17,50 excl. eventuele 
 verzendkosten) tot uiterlijk 15 augustus bestellen bij: 

Ria te Linde, Blekkinkhofweg 10, 7108 AL Winterswijk (Woold), 
Telefoon 0543-564291 - E-mail: rtelinde@cs.com 
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Welkoop is dé seizoenswinkel van Nederland. Je kunt bij ons 
terecht voor producten en adviezen, toegespitst op alle jaargetijden. 
Met steeds wisselende producten ziet onze winkel er dus telkens
weer anders uit. Zoals in de zomer, dan richten wij ons op o.a. 
tuinmeubelen, barbecues en zwembaden. Kom naar de winkel voor 
het beste advies en een uitgebreid assortiment. 

Tot snel in onze winkel!

Zinderende zomer!

AALTEN ‘t Boske 9 Tel.: 0543 - 471729

O.a 
- workshop ‘Lachen zonder reden’; ontdek de kracht van de lach! 
- ‘Happy me, happy you; mindfulness voor kind en gezin
- Belevingstheater

Volg ons op Facebook: www.facebook/nieuwevrolijkheid.nl
Of neem een kijkje op de website: www.nieuwevrolijkheid.nl



Herkent u onderstaande uitspraken
Lastige situaties?…Heb ik ook last van!
Ik zeg altijd “NEE” en geef mijn grens aan! ...niet dus!
Brr, morgen weer naar school.. Bah, wat zie ik daar 
tegenop.
Ik agressief? HELEMAAL NIET!!
Ik word gepest en geplaagd op school of op mijn werk.
Het is moeilijk om nieuwe vrienden en vriendinnen te maken
Ik heb wel eens ruzie, maar eigenlijk wil ik dat helemaal niet.

Nee zeggen, kritiek geven/ontvangen, je mening geven, gedachten nemen een loopje met je, 
feedback, lichaamstaal, je wordt gepest of pest zelf. Dit zijn situaties waar iedereen tegenaan 
loopt. En wat dan…?

Anita Hinkamp en Helly Ressing  geven trainingen aan groepen en individueel aan  
mensen die problemen ondervinden met het communiceren. Dit geven zij op een speelse, 
vrolijke manier waar iedereen zichzelf mag zijn. De groepen zijn klein zodat elk persoon  
de aandacht krijgt die hij/zij verdient. Kijk op hun site welke training voor u interessant  
kan zijn, want zij kunnen u de handvatten geven die u nodig hebt om prettiger met  
anderen om te kunnen gaan.  

Geef je op voor een vrijblijvend intake gesprek of bekijk de website van  
Anita Hinkamp, www.hinkamptrainingen.nl , 06-27072429.  
Helly Ressing www.hellyressing.nl 0613550587

H.A.R. Boekelder
Weverij 8 • 7122 MS AALTEN

Tel. 0543 – 45 14 80 • Fax. 0543 – 45 16 60
Mob. 06 – 53 93 28 43 • info@boekelderbv.nl

Een hapje en een drankje
Het culinaire gedeelte bij dit openluchtspel  wordt ook deze keer 
weer verzorgd door “De Ringkamp” .
De vele vrijwilligers zullen er alles in het werk stellen om ook dit 
gedeelte goed te doen slagen.
Het erf bij de boerderij is weer gezellig aangekleed en een stuk 
muziek verzorgt door Harmonicagroep “Onder de linde”maakt het 
helemaal af.
In de pauzes en na afloop kunt u hier terecht voor een warme hap 
en een drankje en gezelligheid.



Herinneringssieraden

Alles waar je echt van houdt,
zal warmte blijven geven.

Ook al is het niet gebleven,
‘t blijft altijd een deel van jou,

een stukje van je leven.

Landstraat 8, Aalten, tel. 0543-46 65 60  www.vaneerden-juwelier.nl

Een team vakkundige 
mensen die u vrijblijvend 

kan adviseren.

Het adres voor 
reparatie van 

uw sieraden en 
horloges.

Bedankt
Ook al is het een prachtig verhaal, ook al kennen alle spelers hun 
rol nog zo goed en ook al is het elke avond prachtig weer.  
Het slagen van een openluchtspel hangt natuurlijk niet alleen  
hier van af. 
Wij willen iedereen bedanken die heeft mee gewerkt aan het tot 
stand komen van dit openluchtspel.
Hierbij denken we natuurlijk aan de families te Roele en te Linde. 
Heel erg bedankt voor de gastvrijheid, het enthousiasme en de 
geweldige medewerking. 

Verder willen wij iedereen bedanken die op welke manier  
dan ook heeft bijgedragen aan het slagen van deze en  
vorige openluchtspelen.

HOVENIERSBEDRIJF 
RONNY HULZINK

Natuurlijk, voor de groene tuin!
   

Dinxperlosestraatweg 69 7122 AH Aalten
0543-478151 06 53147832

Bekijk de vernieuwde site:
www.ronnyhulzink.nl info@ronnyhulzink.nl



Wij wensen u allemaal 

een fijne avond toe 

met het openluchtspel

“De Deserteur”




