
Resy swingt, maar wint niet
Maandag 4 september 2006. Noordwijk/Breda.
Ze mocht dan swingend over de catwalk gaan. En erg goede cijfers van de jury krij-
gen. Toch won de Bredase Resy Kemperman niet de eerste Personality Award 2006 van
Plus Magazine, een modellenwedstrijd voor 50-plussers.
Plus Magazine wilde met de wedstrijd laten zien dat je ook boven de vijftig nog
“actief, aantrekkelijk en uitdagend” kunt zijn. Een rimpeltje of een wat minder strak
lijf doen dan niets af aan de uitstraling, zelfbewustzijn en vitaliteit.
Wat Resy er zelf over vertelde in de krant: “BN De Stem” uit Breda van 23 augustus
2006:

Model van 50 voelt zich nog ‘zeventien’
Woensdag 23 augustus 2006 - BREDA —”Het enige dat ik hoef te doen, is mezelf zijn.
Als dat niet genoeg is, jammer dan.”- Meedoen aan de strijd om de Personality
Award 2006 van Plus Magazine, is gewoon al ‘heel erg leuk’, zegt Resy Kemperman
uit Breda.

Een andere motivatie is er eigenlijk niet. Maar
de boodschap van het organiserende senioren
blad Plus Magazine (300.000 abonnees)
spreekt Resy wel aan: Plus wil met de model-
lenverkiezing laten zien dat vijftigplussers
nog ‘actief, aantrekkelijk en uitdagend’ kun-
nen zijn.
En dan gaat het er niet om wie het meest
strakke lijf en het meest rimpelloze hoofd
heeft. Nee, het gaat erom dat je zelfbewustzijn
en vitaliteit uitstraalt. Mensen die moeite heb-
ben met ouder worden, zullen dus nooit win-
nen, zegt een woordvoerster die de publiciteit
voor de verkiezing regelt.

Nou, wat dat betreft zit Resy (50) wel goed. “Er
zitten meer voordelen dan nadelen aan ouder
worden”, zegt ze monter. “Het leuke aan
ouder worden is dat je jezelf meer vrijheden

toestaat. Om niet meer alles te moeten. Een stap terug durven te doen en goed voor
jezelf te zorgen. In geestelijke zin dan. Je geest wordt ook eigenlijk niet ouder merk
ik. Tussen de oren voel ik me nog zeventien, ha.”
Resy Kemperman is een opgeruimd en sprankelend type. Ze praat gemakkelijk vijf
kwartier in een uur vol en lacht veel. En ondanks dat het niet om uiterlijke schoon-
heid gaat, heeft ze op dat terrein veel mee, zullen we maar zeggen.

Resy is dan ook doorgedrongen tot de
laatste twaalf kandidaten en neemt het
in de finale op 3 september op tegen
zeven vrouwen. De vier mannelijke kan-
didaten worden afzonderlijk beoor-
deeld. De concurrentie is stevig, denkt
ze. “Er zitten ontzettend inspirerende
mensen bij. Yildiz bijvoorbeeld, ooit
Miss Holland geweest. leuke vrouw.”
Resy vindt het allemaal even leuk, de
voorronden, de finale (met een spoed-
cursusje catwalk lopen en een mooi
diner), de mensen en de sfeer van de
modellenwereld .
“Ik heb me aangemeld toen ik op de
website van de Vijftigplusbeurs aan het
snuffelen was. Ik onderzocht of ik daar
misschien heen moest voor het architec-
tenbureau dat ik samen met mijn man
drijf. Meedoen leek me meteen wat,
juist omdat het om je persoonlijkheid
gaat. En modellenwerk is leuk, heb ik
gemerkt.”
Tijdens een lunch twee jaar geleden in
Amsterdam met haar dochter Judith
werd ze door Typies Casting gespot.
“Dat is een modellenbureau dat gewoon
mensen van de straat plukt als ze die
voor bepaalde typetjes kunnen gebrui-
ken. Ze zochten een moeder en dochter
en we zeiden ja.”
Resy heeft er nu twee dagen foto’s
maken voor Randstad opzitten, samen
met een hoogleraar van 63, een student
van 24, een man met een communica-
tiebureau en een cabaretier uit Lelden.
En wie de Plusbeurs bezoekt, zal Resy’s
gezicht op alle posters en folders tegen-
komen. Voorop op een Vespaatje, dat be-
stuurd wordt door een grijze, doch vita-
le 57-jarige ex-bankdirecteur uit België.
“Leuk hè.”

Maar ziet deze enthousiaste vijftigplus-
ster dan helemaal geen minpunten aan
het stijgen der leeftijd? “Nou, dement
worden lijkt me heel erg. Maar ook met
lichamelijke aftakeling kun je nog van
het leven genieten. Mijn vader van 86 is
daar een goed voorbeeld van. Hij heeft
een stoma, rijdt in een scootmobiel,
maar gaat nog overal zelfstandig naar
toe en vindt dat prachtig. Wie positief
in het leven staat, gaat gemakkelijker
met ongemakken om.”

Wat de redactie zich afvraagt of Remy
bekend is met onze familievereniging.
Dus als iemand haar kent of familie-
links weet, laat het de redactie of uw
contactpersonen in de regio weten. 
Alleen op deze wijze kunnen we mensen
traceren en de vereniging uitbreiden.

Voorwoord
Beste familie, lezers en belangstellenden,
Voor u ligt weer een geheel nieuwe uitgave van het Kemperman Journaal. Dit keer
helaas met weinig historisch materiaal maar toch wel met opmerkelijke zaken die
vooral leuk zijn om te lezen. De redactie is dan ook op zoek naar nieuw (oud) mate-
riaal voor in de Journaals.
Mocht u dus tijdens het lezen opeens weer een leuke anekdote te binnen schieten, of
zijn er zaken die andere familieleden zouden moeten lezen, klim dan in de pen, zet
uw verhalen, berichten, gedichten, mededelingen op papier. Stuur ze daarna naar de
redactie van dit Journaal zodat we anderen kunnen laten mee genieten. We zijn be-
nbieuwd naar uw inzendingen...
Maar voor nu veel leesplezier gewenst!!!

C. Kemperman
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Resy Kemperman uit Breda doet een gooi
naar de titel Plus Personality Award
2006, een modellen verkiezing voor vijf-
tigplussers. ‘Geestelijk voel ik me nog
zeventien.’
FOTO INGRID BERTENS



Familie teruggevonden!
In het Kemperman Journaal Nr. 32 van
juni 2006 stond een oproep van een
bericht gelezen op het internet van
mevrouw Van Dongen-Kemperman. Zij
was op zoek naar haar neef Johan
Kemperman, geboren op 18 juni 1943.
Ze had een e-mailadres achtergelaten. 

Toen ik de regels uit het bericht las was
het voor mij eigenlijk al direct duide-
lijk: mijn vader wordt gezocht! De
naam Van Dongen-Kemperman zei mij
echter helemaal niets. Ik heb wat
navraag gedaan bij mijn naaste familie.
Zij wisten mij te vertellen dat in de jaren 60 een oom van mijn vader,  Hendrik
Kemperman, met het gezin naar Australië was geëmigreerd. Het zou waarschijnlijk
zijn dat mevrouw Van Dongen-Kemperman een dochter was van Hendrik. Mijn naaste
familie had ook al jaren niets meer van hen gehoord. Ik heb vervolgens een reactie
gestuurd richting het genoemde e-mailadres. In de reactie heb ik wat steekwoorden
laten vallen om te proberen te achterhalen of het inderdaad mijn vader was die
gezocht werd. 

Het antwoord was duidelijk (stukken letterlijke tekst): 

“Hoi Gradus ja je heb de goede hoor ik heet Willie zo dat kun fast tegen je vader zeggen, ik vind
het geweldig dat ik eidejik iemand van onse familie heb ontreft. we wonen hier in australia al
46 jaar en er is veel gebuurt maar toch had ik graag eens wat contact met fam. in nederland. ja
ik geloof dat toen we bij je ouders waren met mijn man en ons papa en moeder dat jij daar al
rond liep nog een klein manneke en je had ook een zusje geloof ik maar zeker weten doe ik niet
meer. ik hoop dat je er wat uit wijs kunt maken want mijn nederland is niet zo goed meer
nogmaals van harte bedankt.” 

Na een aantal mailtjes over en
weer gestuurd te hebben, heb
ik haar gebeld. Ik heb haar ver-
teld dat mijn vader helaas niet
meer leeft. Wij hebben uitein-
delijk bijna een uur aan de
telefoon gezeten en veel
besproken. Zij was inderdaad
een dochter van Hendrik
Kemperman.  Toch mooi om te
zien hoe de huidige technische
middelen van tegenwoordig,
en het Kemperman Journaal,
je op weg helpen om elkaar te
vinden. 

Gradus

HOERA
De Kemperman Website
is in de maak!!

Remi uit Almere heeft zich aangeboden
om een website voor de familievereni-
ging op te zetten. 
Daar zijn we natuurlijk heel erg blij
mee. In deze moderne tijd is het bijna
ondenkbaar om als vereniging geen
eigen Website te hebben en te onder-
houden, zodat iedereen kan lezen over
onze Kemperman familievereniging.
Het gaat echter wel een klus worden die
je niet zomaar in enkele uurtjes doet,
maar die veel tijd en discipline, kennis
en vakmanschap vergt.  Immers de site
moet er leuk en snel uitzien met teksten
die snel lezen en allerlei zaken die de
familie aanspreken. Hoe het allemaal
gaat worden en hoe de site er uit gaat
zien is nog niet helemaal duidelijk. Ook
de naam en de link is nu nog niet
bekend. Waarschijnlijk wordt het:
www.familievereniging-kemperman.nl
Remi is bezig met het verzamelen van
informatie en met de  technische aspec-
ten van de site. Dus nog even wachten
voor ons als familieleden. Maar wij wen-
sen Remi alvast veel succes bij het ont-
werpen en kijken uit naar de nieuwe
Site van de Kemperman familievereni-
ging.

De redactie.

Willy van Dongen-Kemperman met haar echt-
genoot.

Hendrik Kemperman met links naast hem zijn vrvouw
Bouke en twee dochters van hem: Betsy en Bouke.

Familiedag 2007

De eerstvolgende familiedag wordt waarschijnlijk 22 april 2007.

Er wordt gedacht aan de locatie “Boskamp” te Dalfsen. Maar dit is nog

niet definitief.

Natuurlijk wordt u van te voren op de hoogte gebracht via persoon-

lijke aan u verstuurde post.

Wellicht dat we elkaar rond die datum weer kunnen/gaan ontmoeten.

OPROEP GENEALOGIE
GROEP

Wij zijn nog steeds op zoek
naar geboortekaartjes en
bidprentjes uit    heden en
verleden, genealogische
gegevens uit Duitsland en
verhalen voor het eerstvol-
gende familieboek, over de
tak Hummelo en Keppel.
Graag opsturen naar de 
contactpersonen uit uw
Regio.
Of naar het bestuur van de
vereniging. Zie colofon.



Twee Buurjongens worden Europees
Kampioen

Door Jaques Schmoller

Zaterdag, 29 juli 2006 - MOLEN HOEK - Ze groeiden op als buurjongens in
Molenhoek. Via hockey op straat en Union brachten ze het samen tot het
Nederlands team tot 16 jaar. Robbert Kemperman en Philip Thiadens werden met
Oranje Europees kampioen.

Robbert Kemperman (16) is het grote talent. Op zijn vijftiende maakte de technisch
vaardige rechtsmidden vorig seizoen al zijn debuut In de hoofdklasse bij Den Bosch.
Tegenstander in zijn eerste wedstrijd was international Teun de Nooijer, zijn grote
voorbeeld.

Philip Thiadens (16) is de rots in de branding. Spelend in de Al van Union is de dege-
lijke centrumverdediger tactisch sterk en hij beschikt over een dodelijke sleeppush.
Zoals zijn voorbeeld Taeke Taekema.

Vanaf hun geboorte waren ze buurjongens van elké!ar in Molenhoek. “Ik heb nog
mijn eerste stick van de vader van Robbert gekregen”, zegt Philip. Al snel verschenen
er verplaatsbare hockeydoelen op straat. De fijne kneepjes van de sport leerden ze bij
Union waar ze samen de jeugdopleiding doorliepen.

“Maar ik speel sinds een jaar in Den Bosch”, legt Robbert uit. “Voornamelijk in de Al.
Maar in de voorbereiding mag ik straks met de selectie meetrainen. Over een paar
jaar in de hoofdklasse spelen is toch wel mijn doel.”

Die ambitie heeft Philip ook. Ook hij mag in de voorbereiding bij het eerste van over-
gangskiasser Union meedoen. Met de Al komt hij zijn dorpsgenoot nog regelmatig
tegen in de competitie van de landelijke jeugd. Samen met Unionspeler Sander de
Wijn uit Cuijk werden ze geselecteerd voor het Nederlands team tot 16 jaar. En met
Oranje werden ze twee weken geleden Europees kampioen in het Ierse Dublin door in
de finale van het acht landen tellende toernooi België met 4-1 te verslaan. De twee
Molenhoekse jongens glinsteren nog even hard na als de ontvangen gouden medail-
les over de geleverde prestatie.

Philip: “Het was vooraf een echte afvalrace bij het Nederlands team. We begonnen in
september. We moesten iedere maandag naar Utrecht voor de centrale training. Je
leerde er wel met spanning omgaan, je was nooit zeker van je plaats.” Robbert, al
drie jaar jeugdinternational, vult aan: “Het was spannend, want iedere training
vielen spelers af of er kwamen nieuwe jongens bij.”

Na oefentoernooien in Duitsland en pro-
fessionele testen op het gebied van
onder meer sportpsychologie en fysiolo-
gie mochten ze van bondscoach Bart van
Lith mee naar het EK in Dublin.

“Het is echte topsport”, benadrukt
Robbert. “Het is wel leuk om mee te
maken. Aan de éne kant heel professio-
neel sporten, aan de andere kant word je
in de watten gelegd.”

“In het begin was ik erg gespannen”,
geeft Philip toe. “Maar het werd een
relaxed toernooi. Met een heel hecht
team. Hoewel we negen dagen op elkaars
lippen zaten, waren er geen vervelende
dingen.”

Na de finale was de ontlading groot.
Voor de ogen van hun ouders en vele
landgenoten waren Robbert Kemperman
en Philip Thiadens in extase. Het vele
werk kreeg zijn beloning. Het werk dat
ooit begon in hun straat in Molenhoek.

Familieboeken !!
Geef er een cadeau!!     

Er zijn nog steeds exemplaren van de
familieboeken te verkrijgen.

Prijslijst familieboeken Kemperman

Boek 1, Etten-Gendringen-Huissen
• exemplaar met harde kaft: € 24,- 
• exemplaar met zachte kaft: € 9,-

Boek 2, Silvolde
• exemplaar met harde kaft: € 17,50
• exemplaar met zachte kaft: € 7,50

Alle prijzen zijn exclusief 
verzendkosten.
Bestellen kan via Gaby 
(zie: “Ledenadministratie”).

De Molenhoekse hockey talenten Robbert Kemperman (links) en Phiip Thiadens met hun in
Dublin verdiende gouden medailles. 
Foto: Theo Peeters



FAMILIEBERICHTEN

40 JAAR

GETROUWD!

24-11-1966 24-11-2006
Diny en Henk uit
Silvolde zijn 40 jaar
getrouwd.

RARARAAA WIE ZIJN WIJ??

Sneeuwbaleffect.

Op deze foto’s ziet u  bezoekers van de
laatste Familiedag.
Herkent u zichzelf?  
Stuur dan uw naam / familierelatie en
eventueel beroep / hobby’s naar de re-
dactie. Tevens een goedlijkende foto van
een ander familielid of leden uit uw
omgeving met een aardig verhaal waar-
om juist deze persoon of personen in
het Journaal zouden moeten.
Op deze wijze proberen we elke uitgave
nieuwe familieleden voor te stellen en u
tevens de mooiste verhalen te ontfutse-
len.

De redactie.

Wehl,5 juli 2006

Pa was er nog niet klaar voor, maar is .toch uit ons leven weggerukt;
mijn lieve zorgzame man, vader, opa en overgrootvader, op de leeftijd van 
87 jaar.

Hendrik Kemperman

echtgenoot van Gerda Kemperman -Grootbruinderink

Hans en Margo,
Larissa en Léon
(Liv, Lara, Luca)

Debby en Sander
(Keanu.)

Willy en Carola,
Peggy en Marc
Esther en Bart
Saskia en Jorrin

Ineke en Jo, 
Olaf en Laura
Marsha
Laurie en Tim

Gerard en Willy,
Jorg en Samantha 
Anouk en Remco

Henry.

Op maandag 10 juli om 19.00 uur zal er voor Pa een Avondwake worden 
gehouden in de St. Martinus kerk te Wehl.
Aansluitend is er gelegenheid om de familie te condoleren.
Na de avondwake is er gelegenheid van Pa afscheid te nemen aan de 
Beekseweg 6a te Wehl.

De gezongen uitvaartmis zal plaatsvinden op dinsdag 11 juli om 10.30 uur 
in de St. Martinus kerk te Wehl. Aansluitend volgt de crematieplechtigheid om
12.30 uur in het crematorium Slangenburg, Nutselaer 4 te Doetinchem.



Famlieboek
Na het verschijnen van het nieuwste boek over de Kemperman familie kreeg de redac-
tie een prachtige kaart  van A. van Leeuwen uit Utrecht. 

Hieronder de inhoud.

Natuurlijk zijn wij blij met deze reactie en hopen dat Dhr. Van Leeuwen op zijn zoek-
tocht naar de familie Van Leeuwen iets meer te weten zal komen via reacties van
lezers van dit Journaal.
Adres en telefoonnummer is bij de redactie bekend.

De redactie,
bestuur en

medewerkers van
het journaal wensen

iedereen een hele fijne
Kerst toe en veel

goeds en gezondheid 
voor het

Nieuwe Jaar !!!

KERSTNACHT

door Filip Jansen

De mist blijft aan de takken hangen.
Over weiland sluiert nevel:
de aarde houdt de adem in.

Het licht van een ster gedimd,
en donkerblauwe schaduwen.
Een klok klept in de verte.

Geen herders en geen kudde.
Op tafel de resten van een feest
en glazen dure wijn.

Maar buiten hangt de stilte
als nevel aan de wilgen.
De aarde houdt haar adem in.

(bron: internet.)



ZAKELIJK

Goedkope en degelijke  Scooter uit China nu in Huissen

Uit het Gemeente Nieuws:

HUISSEN - De wereld van de tweewielers heeft er in Nederland een nieuw merk bij:
Keeway. Het bijzondere van dit motor- en scootermerk is gezien de degelijke kwa-
liteit en het geboden comfort onbetwist de prijs. Want die ligt ver beneden die van
de vergelijkbare concurrenten uit Europa. Die lage prijs kan omdat Keeway wordt
geproduceerd in China. 

Kemperman ‘Tweewielers in Huissen is dealer van dit merk,dat een“luxe aangeklede”
scooter al vanaf 1199 euro aanbiedt. Kemperman is niet over één nacht ijs gegaan,
voordat hij met Keeway in zee is gegaan. “Ik ben ervan overtuigd dat het een prima
product is. Bovendien is de importeur van Keeway een deskundige partner op de
internationale markt en ik sta honderd procent achter zijn keuze. Klanten kunnen
ervan verzekerd zijn, dat het merk een blijver is”.

Alternatief voor (tweede) auto
Hij ziet dan ook een goede markt voor de Keeway motoren en scooters. 
“Zeker als we zien dat het fileprobleem erg dicht bij komt, zijn de scooter, motor en
snorfiets heel goede alternatieven voor de (tweede) auto. Ook nu het klimaat voor een
rit op een tweewieler meer en meer aangenamer wordt, zal zeker deze
een prima alternatief zijn.”

Viertakt
Door de absoluut lage prijs van Keeway komt een scooter veel eerder binnen het
bereik van zowel de jongere als de oudere. Op de Keeway wordt twee jaar volledige
garantie gegeven.
Kemperman heeft ook een viertakt van het Chinese merk. “Eveneens tegen een ver-
rassende lage prijs. Een viertakt vraagt minder onderhoud, heeft minder slijtage en is
minder belastend voor het milieu.”

Snorfietsen
Voor wie liever fietsen wil, maar toch wel een steuntje in de rug wenst, zijn er de fiet-
sen met de elektrische hulpmotor. “Ze rijden fluisterstil en trapondersteunend.
Het zijn perfect technisch vervolmaakte fietsen. Met tegenwind en  heuvel op bereik

je zonder moeite je doel. Geliefd bij een grote groep vutters en gepensioneerden”,
aldus Kemperman.

Kemperman Tweewielers is gevestigd aan Duisterestraat 21 in Huissen. 
Telefoon (026) 3250759

Familievereniging Kemperman

Ledenadministratie: 
p/a Gaby Engelsman- Kemperman
Edelweiszstraat 33
6982 DC  Doesburg
0313-479063
b.engelsman@chello.nl

Regionale Contactpersonen:
p/a Frits Kemperman
Maria van Bourgondiësingel 24
5216 AC  ‘s-Hertogenbosch
073-6104329
fawkemperman@tiscali.nl

Penningmeester :
Postbank 9036045
t.n.v. Familievereniging Kemperman
Lekstraat 25
4615 BR  Bergen op Zoom
0164-642435
eric.kemperman@home.nl

redactie/tekstverwerking :
C. Kemperman
Driegaardsestraat 8
6851 GP Huissen
026-3254844
corriekemperman@hetnet.nl

De vereniging staat officieel ingeschreven in
de Kamer van Koophandel te Utrecht, nr.
V481792.

Opmaak en drukwerk:
Grafisch bedrijf Outhuis en Kemperman,Velp

Contactpersonen:
Regio West (Noord en Zuid Holland)
Barbara Prinsen
J.v. Stolbergstraat 42
1901 CH Castricum
0251-651670
prinsen.b@planet.nl

Regio Noord (Overijssel, Drente, Groningen
en Friesland)
Magda Kemperman
Henk Boomkamp
Bevernel 13
8101 HC Raalte
0572-353179
h.boomkamp@home.nl

Regio Zuid (Noord Brabant, Limburg en
Zeeland)
Gerard Kemperman
Liviusstraat 3
5216 CD ’s-Hertogenbosch
073-6130240
gjkemperman@zonnet.nl

Regio Centrum (Utrecht, Flevoland)
Vacature 

Regio Oost (Gelderland)
Tonnie en Jan Kemperman
Karstraat 18
6851 DJ Huissen  026-3251269
jan.kemperman@hetnet.nl

Dini Kemperman
Prins Bernardstraat 60
7064 GH Silvolde  0315-327919

Miep Kemperman
Vlierstraat 17a
6851 HS Huissen. 026-3251015
t.kemperman@hetnet.nl

Kemperman Tweewielers introduceert nieuwe Keeway.


