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Website
lokt Duitse
toerist de
grens over
DIDAM/’S-HEERENBERG – Het ge-

meentebestuur van Montferland
wil Duitse toeristen de grens over
lokken met een nieuwe Duitstalige website.
Die Gemeinde Montferland liegt
im Osten der Niederlande, zo
luidt de openingszin. Op deze site, die nog niet helemaal in het
Duits is vertaald, worden de toeristische mogelijkheden gepromoot. Van kinderattractie Jan
Klaassen, recreatieplas Stroombroek en de molens tot het kasteel in ’s-Heerenberg. De website
informeert ook over overnachten,
horeca en winkelen.
Een klein stukje Montferland ligt
pal aan de Duitse grens. Onderzoek door studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
(HAN) toonde echter aan dat
Montferland in Duitsland nog
lang geen begrip is. „’s-Heerenberg zelf is wel bekend, maar
Montferland niet”, zei burgemeester Ina Leppink tijdens de presentatie van de website deze week.
„Dit betekent dat we wat aan
naamsbekendheid moeten doen.”
Montferland overweegt in Duitsland op toeristische beurzen te
gaan staan en wil in samenwerking met Emmerik, Kleef en wellicht ook Moers toeristische routes uitzetten op zowel Nederlands als Duits grondgebied.
De digitale informatiezuil op het
Stadsplein in ’s-Heerenberg had
met informatie in het Duits een
gastvrij gebaar kunnen maken.
De zuil functioneert alleen niet,
meldde een gemeentewoordvoerster. De behuizing van de zuil
wordt te warm en hierdoor ontstaan problemen met de computer. De digitale informatiezuil
heeft ongeveer twee maanden gefunctioneerd. Omdat het een innovatief product betrof, kan er
geen nieuwe worden geplaatst.

vvvmontferland.de
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LENY WOLBRINK

‘Tante Leen’ tapt al vijftig
jaar de biertjes bij ‘Wollie’
INTERVIEW Het was haar verjaardag, afgelopen

maandag. Leny Wolbrink werd 75. En ze vierde
dat ze al vijftig jaar het gezicht is van café
Marktzicht, in de volksmond ‘Wollie’.
door Luuk Stam

O

p de bar van café Marktzicht in Hengelo staat
een gouden krat bier.
‘Tante Leen’ staat er op.
En de getallen 50, 75 en
145.000. Het eerste getal
staat voor het jubileum
van Leny Wolbrink, vijftig jaar als kastelein in het café aan de Bleekstraat. De 75
staat voor de leeftijd die ze deze week bereikte. En die 145.000? Dat is volgens de
drankenhandel, die haar afgelopen maandag het gouden krat cadeau deed, het aantal kratjes dat Leny Wolbrink door de jaren
heen in de handen heeft gehad. Of dat aantal klopt? „We hebben voor 1977 altijd met
een andere drankenhandel gewerkt”, zegt
Wolbrink. „Dus ik denk dat het er nog wel
meer zijn.”
Eén ding is zeker: het café is voor Leny
Wolbrink haar leven. Nog altijd gaat ze iedere doordeweekse dag pas om drie uur
naar bed. De volgende morgen staat ze om
negen uur weer op. En in het weekeinde
gaat ze regelmatig pas om half vijf slapen.
„Maar dan blijf ik ’s morgens wel wat langer liggen”, zegt ze. Hoe ze het volhoudt,
weet ze zelf ook niet. Misschien komt het
door de borrel die ze altijd voor het slapen
gaan drinkt. De enige van de avond. Want
onder werktijd drinkt ze sinas. Alhoewel,
werktijd? „Kastelein zijn, dat is geen
werk”, vindt Wolbrink. „Het is een roeping. Dat moet je in je hebben. Ik kan met
iedereen goed overweg. Gezelligheid, daar
houd ik van. Jong of oud, dat maakt mij helemaal niets uit.”
Zo vertelt Wolbrink vol enthousiasme over
de tachtigjarige mannetjes die eind jaren
zeventig al vroeg op de dag in de kroeg
kwamen, waar zij hen als twintiger van
een biertje voorzag. „Dan kon je precies
zien wie de AOW-uitkering weer binnen
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had”, weet ze nog. „Dan gaven ze direct
een rondje als ze binnenkwamen.”
Met net zo veel passie praat Leny Wolbrink
nu ze zelf de zeventig ruim is gepasseerd
over de voetballers van het eerste elftal van
Pax die nog vrijwel elk weekend het café
bevolken. „Ik word altijd ‘tante Leen’ of ‘de
moeder van Pax’ genoemd”, vertelt ze met
een glimlach. En de naam van het café? „Ja,
ze zeggen altijd ‘Wollie’. De meesten weten ook helemaal niet waar de naam Marktzicht vandaan komt.”
Die naam komt uit de tijd dat varkenshandelaren hier voor de deur nog hun varkens
verhandelden. „Aan de andere kant van het
dorp was de paardenmarkt”, vertelt Wol-
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Leny Wolbrink werd op 4 mei 1940 in Steenderen geboren als Leny Woltering.
In Steenderen woonde Leny tot haar tiende.
Daarna verhuisde ze met haar ouders naar
het Onstein bij Vorden.
In 1957 ontmoette Leny Jan Wolbrink uit
Hengelo. De twee kregen verkering.
Jan en Leny trouwden in 1965. In datzelfde
jaar nam het echtpaar café Marktzicht (anno
1927) over van de ouders van Jan.
In 1993 kreeg Jan Wolbrink een hersenbloeding. Hij kon niet meer achter de bar staan.
De kinderen (twee dochters) en hun echtgenoten gingen Leny helpen in het café.
Begin 2013 wilden Jan en Leny stoppen met
het café. Omdat de kinderen (en inmiddels
vier kleinkinderen) uiteindelijk geen interesse hadden in een overname, ging het café in
de verkoop. Er kwam echter geen koper.
Jan Wolbrink overleed op 9 augustus 2013
nadat hij lange tijd ziek was geweest.
Leny ging door met het café en vierde op 4
mei 2015 zowel haar verjaardag (75) als
haar vijftigjarig jubileum als kastelein.

brink. „Hier had je de varkens.” Dat was begin jaren zestig. Nu prijkt op het folie op
het raam nog altijd de naam Marktzicht. In
datzelfde folie is een foto uitgesneden van
het echtpaar Wolbrink dat dit café jarenlang runde, Leny en Jan. Het was voor hem
dat Leny, geboren in Steenderen, op haar
zeventiende naar Hengelo kwam. In 1965
trouwde ze met Jan.
In 2013 overleed Jan Wolbrink. Leny woonde tijdens de laatste weken van het leven
van haar man bij hem in het bejaardentehuis. Jan vroeg haar kort voor zijn dood
wat ze ging doen, als hij er straks niet
meer was. Leny reageerde: ‘Wat had jij gedacht?’ Waarop Jan zei: ‘Weer terug naar
de Bleekstraat.’ Dat had Jan Wolbrink helemaal goed. Daar, op een kamertje in het bejaardentehuis zitten, dat was niks voor Leny. Ze was nog fit. En ze miste bovenal de
gezelligheid van het café.
Die gezelligheid had haar al aangetrokken
toen ze voor het eerst in Hengelo kwam.
Waar Jan Wolbrink nog niet direct wat van
het café van zijn ouders moest hebben,
was Leny er al snel aan verknocht. Jan
werkte nog als onderhoudsmonteur bij de
Coveco in Borculo. Maar in 1975 kreeg het
café er ook een zaal bij. Het werd steeds
drukker. Leny vertelt: „Toen zei ik tegen
Jan: je moet maar thuiskomen. Stop ermee
daar. Dat deed hij in 1977. Vanaf toen hebben we het hier samen gedaan.”
Leny Wolbrink kijkt met een goed gevoel
terug op de afgelopen vijftig jaar. De kampioenschappen van Pax vormden de hoogtepunten. Maar ook biljartvereniging De
Keu had al die jaren in café Marktzicht zijn
thuishaven. Drie jaar geleden, toen de gezondheid van Jan Wolbrink achteruit ging
en hij een been moest missen, vond het
echtpaar het wel mooi geweest. Ze wilden
stoppen. Het café ging in de verkoop. Maar
er kwam geen koper. En dus haalde Leny
Wolbrink na de dood van haar man haar
vijftigjarig jubileum.
„’s Middags was het druk”, blikt ze terug
op de receptie van afgelopen maandag. „En
’s avonds kon er geen man meer bij in. Er
waren misschien wel 250 mensen. Daar
kan ik mooi op terugkijken.” De mijlpaal
betekent niet het einde van het café. Zeker
niet. „Want nu ga ik ook door totdat ik er
bij neerval”, besluit Leny Wolbrink. „Maar
wanneer dat gebeurt, dat weet ik ook niet.”

Demissionair college in Oude
IJsselstreek wil door met plannen
GENDRINGEN – De wethouders in

Oude IJsselstreek hebben hun portefeuilles ter beschikking gesteld.
Toch willen ze met een aantal
plannen gewoon door. ‘In het belang van onze inwoners, ondernemers en partners’, schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.
Het college is waarnemend sinds
de wethouders Bert Kuster, Jan
Finkenflügel (Lokaal Belang) en
Peter van de Wardt (CDA) in
april hun zetel op aandringen van
de gemeenteraad ter beschikking
hebben gesteld.
Maar het college is niet van plan
al ingezette beleidsvoornemens

stop te zetten. Volgens de wethouders is dat niet verstandig, omdat
dan de betrouwbaarheid van de
overheid in het geding zou kunnen komen. En er zou ook veel te
veel kostbare tijd verspeeld worden als het werk maanden stil
komt te liggen.
Onderwerpen die het college
graag wil doorzetten zijn onder
andere de huisvesting van het
Almende College. De school wil
nieuwbouw in Terborg.
Ook de ontwikkelingen op het
DRU Industriepark moeten volgens het college doorgezet worden. Er wacht de gemeente waarschijnlijk een gang naar de Raad

van State over het nieuwe bestemmingsplan. Het parkeerprobleem
op en rond het DRU-park moet
opgepakt worden.
Komende maand staat ook de toekomst van zwembad de Blenk in
Ulft op de agenda van de gemeenteraad. Het college opteert voor
sluiting van het bad om geen concurrentie te laten ontstaan met
het nieuwe zwembad in Terborg.
Ook is de gemeente nog volop bezig met de centrumplannen in
Ulft, Varsseveld, Gendringen en
Silvolde.
De wethouders kiezen er niet
voor nieuwe plannen te ontwikkelen.

