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Achterhoekse stoomroutinier op voor laatste trucje en wel online

Theo gaat vrije tijd verkopen
Theo Jonkhout weet
van geen stoppen. De
67-jarige
Lochemmer runt de
enige stomerij uit de
Achterhoek en komt
nu met een nieuwe
service waarbij hij
kleding aan huis
ophaalt om te wassen
of te stomen. ,,Je moet
vooruit denken om
succesvol te zijn.’’

,,Enigszins gedwongen’’, bekent
Jonkhout, terwijl hij een pantalon
stoomt in de hypermoderne ‘Pantastar’. ,,Mijn rug is kapot. Met de
oude persmachines is het voor mij
niet meer te doen. Hiermee kan ik
moeiteloos nog jaren verder met
mijn stomerij.’’
Een vak waar hij zich inmiddels
al ruim vijftig jaar mee bezighoudt. Als 15-jarig Haarlems jongetje bloeide de liefde voor het
stomen op toen Jonkhout voor het
eerst een broek kocht van zijn zelfverdiende spaargeld.

Moeder

Merten Simons
Lochem

verhemden en pantalons ophalen bij de
klanten thuis. Het is
zijn laatste trucje, belooft Theo Jonkhout.
De 67-jarige geboren Haarlemmer
runt in Lochem de laatste nog
overgebleven stomerij van de Achterhoek en peinst er niet over om
daarmee te stoppen. ,,Nee, daar
moet ik niet aan denken. Stoppen
kan ik op mijn 71e ook nog wel.’’

O

Slimmigheidje
Jonkhout kijkt vooruit en komt
halverwege maart met een nieuw
slimmigheidje. ,,Ik ga mensen
vrije tijd verkopen’’, vat de stoomroutinier zijn idee samen.

 Theo Jonkhout is de pensioengerechtigde leeftijd al gepasseerd, maar runt nog altijd
vol gedrevenheid de enige stomerij van de Achterhoek. Vorig
jaar kocht hij als eerste Nederlander een heuse ‘Pantastar’.
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Online kunnen mensen een afspraak maken om hun kleding of
ander wasgoed op te laten halen in
plaats van langs te brengen bij één
van de bijna 100 servicepunten
van Jonkhout, die zich bevinden
in de wijde omgeving van de Achterhoek. ,,Een hele tijd heb ik erover nagedacht hoe het online wereldje te veroveren was. Tegenwoordig gaat alles online. Dat zou

met het stomen dus ook moeten
kunnen. Uiteindelijk moet je vooruit denken om succesvol te zijn
met je bedrijf.’’
Het tekent de gedrevenheid van
Jonkhout. Nadat alle stomerijen
om hem heen omvielen, investeerde de Lochemmer afgelopen
zomer als eerste Nederlander in
een reusachtige stoommachine
om pantalons in te stomen.

,,Ik vond het zonde om die broek
te laten wassen door mijn moeder
en ging naar de stomerij. Daar
vroegen ze mij of ik niet voor ze
wilde komen werken. Vanaf dat
moment ging het hard. Op mijn
negentiende werd ik bedrijfsleider
van een stomerij in Pijnacker en
inmiddels zit ik al zo’n 42 jaar in
Lochem omdat ik erachter kwam
dat daar nog geen stomerij zat.’’
Jonkhout herinnert zich die beginperiode als een tijd waarin hij
zo’n 100 broeken per week
stoomde, afkomstig van vier locaties. ,,Inmiddels haal ik de broeken
weg bij zo’n 100 servicepunten.
Een wereld van verschil. De volgende stap is de haal- en brengservice. Een belangrijke stap als je het
mij vraagt. Als ik niet meega met
de tijd dan verdwijnt ook de laatste stomerij uit de Achterhoek.
Dan is hier in de regio geen enkele
expertise meer op het gebied van
het stomen van kleren en ander
wasgoed. Eigenlijk moet ik ook
nog wel een paar jaar door dus.’’

Bronckhorst wil school
Vorden in buurt station
Nieuwbouw voor voortgezet
onderwijs in Vorden is voorzien
in de buurt van het station. Dat
blijkt uit een bericht van de gemeente Bronckhorst.
Jarno Bleumink
Vorden

Voortgezet onderwijs-scholen Het
Stedelijk uit Zutphen en ’t Beeckland in Vorden hebben de ambitie
uitgesproken om te gaan samenwerken, zo is al langer bekend. De
scholen vallen onder hetzelfde bestuur: Achterhoek VO. ’t Beeckland en Het Stedelijk willen toe
naar één school, met locaties in
Vorden en Zutphen.
Reden om de handen ineen te
slaan is onder meer daling van het
leerlingenaantal. Ook is de huisvesting in Vorden aan vernieuwing toe.
De gemeente Bronckhorst, verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting, zoekt een geschikte
locatie voor nieuwbouw. Insteek is

om te kijken of verschillende voorzieningen kunnen worden gebundeld.
Daarbij betrekt de gemeente ook
andere partijen, zoals verenigingen, Vordens Belang, ondernemers en de sporthal.

Drie scenario’s
De komende tijd worden drie scenario’s uitgewerkt. Onderwijshuisvesting voor ’t Beeckland en
Het Stedelijk, onderwijshuisves-

ting met een sporthal, en onderwijshuisvesting met een sporthal
en sportvelden. De uitkomsten
daarvan bepalen onder meer
welke locatie eventueel geschikt is
voor nieuwbouw.
Vooruitlopend hierop heeft de
gemeente voor drie locaties in de
buurt van het station in Vorden al
wel bepaald dat perceeleigenaren,
als zij hun grond willen verkopen,
deze eerst aan de gemeente moeten aanbieden.

 Huisvesting
van ’t Beeckland in Vorden
is toe aan vernieuwing.
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