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Open

Gemeente Oude IJsselstreek
9 september 2017 van 10.00 tot 16.00 uur

Monumentendag 2017
rijs
Zaterdag 9 september 13.00 uur uitreiking Monumentenp

Boeren, burgers en buitenlui
Monumentenprijs voor museumboerderij

Het Hofshuus in Varsseveld

De Monumentenprijs 2017 in de
gemeente Oude IJsselstreek is
toegekend aan Stichting Museum
’Kerspel Varsefelt’ voor het restaureren en in stand houden van boerderij en erf het Hofshuus. Daar vindt
op zaterdag 9 september om 13.00
uur de feestelijke uitreiking plaats.

De monumentenprijs wordt jaarlijks vastgesteld door het Monumentenplatform
van de drie oudheidkundige verenigingen in de gemeente: ADW, OVGG en
Old Sillevold. Het platform geeft met
het toekennen van de monumentenprijs
grote waardering aan voor de inzet over
vele jaren van de vele vrijwilligers die
Het Hofshuus met Gesinkschure en het
prachtige erf hebben gemaakt tot het
complex dat er nu staat; een complex
dat eeuwenoude historie uitstraalt en
dat de mens van vandaag graag uitnodigt om die eeuwenoude sfeer te
beleven.
Meestal wordt de Monumentenprijs
toegekend aan een pand dat in enkele voorgaande jaren is gerestaureerd;
bij Het Hofshuus gaat het om enkele
decennia!

Zonder vrijwilligers geen Hofshuus

Hofshuus en Gesinkschure danken hun
bestaan aan de vele vrijwilligers die bergen werk hebben verzet. En nog steeds
draait alles om de belangeloze inzet
van heel veel mensen met hart voor
de historische zaak, voor het in beeld
houden van het vroegere leven op het
platteland.
Zo’n vijfentwintig jaar geleden begonnen
met het stichtingsbestuur van Museum
Kerspel Varsefelt, dat een geschikte
locatie zocht voor hun museumcollectie. Het Hofshuus, een heel oude boerderij met een bijzondere geschiedenis,
al jaren niet meer bewoond, kwam in
beeld. Nadat een storm in januari 1990
een enorme ravage had aangericht, verkochten de eigenaren de boerderij aan
de stichting. Een enorme stap in de
goede richting was de financiële steun
die door de heer Kramp werd toegezegd.
In 1990 werd de eerste restauratie uitgevoerd: het dak dichtmaken. Door de
bouwcommissie werden ruim veertig
vrijwilligers bereid gevonden hun handen uit de mouwen te steken. Alle pannen gingen eraf en de panlatten werden
vernieuwd. Wat nog goed was, werd
weer gebruikt. Omdat er niet genoeg
geld was, werd hout bij de ‘sloop’
gehaald, waar de nog goede delen van
afgebroken boerderijen naar toe gingen.
Het dak werd gedekt met de overgebleven pannen en met de voorraad die
was opgeslagen na de sloop van boerderij ‘Gesink’. Nadat het dak er weer op
zat, werd mondjesmaat geld binnengehaald en kon de binnenkant stapsgewijs

aangepakt worden. Gelukkig waren de
gebinten nog goed en konden ze blijven
staan.
De bedoeling was om het oude in ere
te herstellen. Omdat Het Hofshuus al
sinds de jaren zestig een rijksmonument is, moest daar rekening mee worden gehouden bij het inrichten voor de
nieuwe functie: een museumboerderij.
Het voorhuis werd intact gelaten, maar
er moest veel aan gedaan worden. Er
werd advies gevraagd aan de laatste

eigenaar en zijn vrouw: Willem Raterink
en Naatje Buevink. Op het erf kon men
al snel een bakoven opbouwen, afkomstig van Woltershuus. Verder werd de
waterput weer opgemetseld die buiten
onder het zand verscholen bleek te zitten. Van de karloods, het kippenhok en
de hooiberg was niet veel meer over.
Ze werden op traditionele wijze in ere
hersteld net als het ‘sikkenhok’ en de
paardenschuur. Dit jaar was het dierenverblijf aan vervanging toe en met geld
uit de Rabobank Clubkas Campagne is

door de vrijwilligers een prachtig nieuw
exemplaar gerealiseerd.
Door alle betrokken vrijwilligers die nu
en in het verleden voor het onderhoud zorgden en die hun vakkennis
op welk gebied dan ook en heel veel
uren inbrachten, zijn Hofshuus met
Gesinkschure en het prachtige erf klaar
voor de toekomst. Burgers en buitenlui
kunnen hier het boerenleven van destijds ervaren. Daar kan Varsseveld en
omgeving trots op zijn.

Kraampjesmarkt

theater

en
bij Museumboerderij Het Hofshuus

Heerlijk neuzen tussen de snuisterijen?
Of kijken naar diverse demonstraties, zoals palingroken, houtdraaien, vilten en het maken van sieraden en berken bezems?
Dat kan op zaterdag 9 september in en om het Hofshuus in
Varsseveld. In de bakoven op het erf wordt brood gebakken
en bij de vijver of onder de bomen kunt u genieten van een
kopje koffie met wat lekkers. Ondertussen is er livemuziek én
theater! In het Hofshuus zelf moet u beslist eens de zolder op
voor de mooie expositie. Of bewonder de goed onderhouden
(moes)tuinen, de Gesinkschure en het nieuwe dierenverblijf.
Boeren, burgers en buitenlui, u bent van 11 tot 16 uur van harte
welkom op onze gezellige en gevarieerde kraampjesmarkt, die
tussen 13 en 13.30 uur een verrassend feestelijk tintje krijgt.

Vanwege de Kramp Run is het centrum van Varsseveld
’s middags afgesloten voor autoverkeer. U kunt het Hofshuus
dan via de Eikenlaan en de Leemscherweg bereiken.
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Boerenbruiloft
anno 1900

Op verzoek van het Monumentenplatform van de OVGG (Oudheidkundige
Vereniging Gemeente Gendringen), ADW (Historische Werkgemeenschap
Aalten - Dinxperlo - Wisch) en Heemkundige Vereniging Old Sillevold
heeft de werkgroep Boerentradities van de OVGG het plan opgevat om op
Monumentendag 2017 een ouderwetse Boerenbruiloft te organiseren op
boerderij Wilbrinkshof op de Wals nabij Gendringen.
Dit initiatief is mede ingegeven door het landelijk thema van
Monumentendag 2017 te weten ‘Boeren, burgers en buitenlui’. De hele
dag staat bij Wilbrinkshof dan ook in het teken van de boerenbruiloft en
de voorbereidingen ervoor, naast natuurlijk het traditionele brood bakken.

DE ULFTSE KRANT

Ben van de Steenakker en Annie van ’t Laege Huus zullen elkaar het jawoord geven.
Dat waren ze al langer van plan, maar omdat op de boerderij van de bruidegom
onvoldoende plaats is, is men voor het huwelijksfeest uitgeweken naar Wilbrinkshof.
Bij hoge uitzondering heeft de burgemeester toestemming gegeven dat ook de
huwelijksvoltrekking zelf op Wilbrinkshof mag plaatsvinden.
Het aanstaande bruidspaar, hun ouders en familie arriveren in het begin van de
middag per koets. De aanstaande bruid zal onderweg eerst nog een hindernis moeten nemen om in haar nieuwe buurt opgenomen te worden door een aantal borrels
te schenken.
Als iedereen is gearriveerd, kan de ‘ambtenaar’ het huwelijk voltrekken waarna het
feest kan beginnen. De nodige drank zal niet ontbreken, terwijl er op muziek van de
speelmannen gedanst kan worden.

Vroeger vonden de bruiloften in de boerenstand meestal plaats op de boerderij en
niet in een zaal. Wegens een interne verbouwing bij Wilbrinkshof kan de bruiloft
op Monumentendag helaas niet plaatsvinden in een van de gebouwen. Maar de
geheel gerestaureerde buitenzijde van de boerderij is al een lust voor het oog en
een voortreffelijk decor voor onze traditie. Volgens planning en bij goed weer stond
het feest vooraf al gepland op het erf.
’s Morgens worden de voorbereidingen getroffen voor de bruiloft van ’s middags
en bezoekers kunnen dat meemaken. Toentertijd werden de gasten niet, zoals nu,
schriftelijk uitgenodigd, maar door een persoonlijk bezoek van de zogenoemde
‘neugers’. Zij lopen ’s morgens rond om de gasten uit te nodigen.
Ook worden voor de middag alle andere voorbereidingen voor de bruiloft getroffen. Zoals het brood bakken, het roosjes maken en het aanbrengen van de versieringen zoals een boog en slingers. In dit geval wordt het publiek uitgenodigd om
mee te helpen.
Omdat ook het werk op de boerderij gewoon moet doorgaan, ook al is het een
trouwdag, zien we dat er nog gedorst wordt met de vlegel.
Om de feestvreugde nog te verhogen, treedt folkloristische dansgroep de Dörsvlègels
enkele keren op.

Het bakhuis werd enkele jaren geleden al door de buurt versierd met een prachtige slinger

De werkgroep Boerentradities wil met deze boerenbruiloft aangeven hoe er in die
‘goeie ouwe tijd’ werd getrouwd en feest werd gevierd. Ze vindt het belangrijk deze
folklore in ere te houden en hoopt daarmee een inkijk te geven in vroegere jaren.

Als iemand van buiten, uit de stad nog wel, voor het eerst een bezoek brengt op de historische boerderij
Wilbrinkshof, wat ervaart hij dan? Dat is makkelijk te beantwoorden zegt mevrouw van buiten Gwen van
Roekel, die samen met haar man, Erik van Tertholen, nu op de Wilbrinkshof wonen. Gwen: ‘Men zegt al
bijna direct: Ah die ruimte, de rust, die mooie uitzichten. Het is hier zo groen! Ik heb het gevoel dat ik hier
op vakantie ben!’
Niet vreemd dus dat er in de weekenden ook mensen uit
Gendringen en de nabije omgeving een wandeling maken,
in kleine groepen, te paard of in duo’s met een hond, langs
de oprijlaan van de boerderij. Langs die oude majestueuze eiken lopen, zonder lawaai of auto’s, met dat groene
uitzicht aan beide kanten. Vaak met koeien in de wei. Ze
genieten van de beelden van vroeger, van de rust, van
het decor van de boer, die elke dag geniet van zijn unieke
omgeving, ongeacht hoe hard hij werkt.
Vrienden (vooral burgers en buitenlui) van Gwen en Erik
zijn ook graag te gast op de Wilbrinkshof. Maar dan ook
met de verwachting dat ze even de handen uit de mouwen
steken. Bij de Wilbrinkshof is altijd wat te doen en zijn
extra handen altijd welkom. Aan het einde van de dag gaan
de grote staldeuren open en komen er een tafel en stoelen
in de opening van de deel voor een diner met uitzicht over
het mooie groene veld en op de zonsondergang. Gwen
vertelt: ”Het maakt niet uit waar je woont of wat je leeftijd
is: we wonen nu eenmaal in een drukke wereld. Wat ons
verbindt is de neiging om te onthaasten en de rust terug
te vinden. Die rust is er nog hier op de Wals en dat werkt
verbindend.”

Buitenlui
onder de

boeren,

hoe voelt dat
Dit jaar tijdens de Open Monumenten-dag nemen we
graag alle Wilbrinkshof-bezoekers letterlijk mee terug in
de tijd. In de grote tuin genieten van versgebakken brood
uit het werkende bakhuis. U kunt daar ook een aantal
boerentradities bijwonen. Zelfs een boerenbruiloft wordt
opgevoerd!
Boeren, burgers en buitenlui komen samen om te genieten
van het rustiger tempo en de unieke, levende beelden van
deze historische boerderij.

(Advertentie)

Komt u dan ook?

bouwwerkzaamheden

Bouwend Nederland
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Naar de markt Uit het boekje ’Bi-j ons op ’t platteland’
Voor veel mensen is de speciale sfeer op de
week- en jaarmarkten een goede reden om even
een rondje over de markt te maken. Ze komen
niet alleen op de koopjes af zoals de spreuk ’op
de markt is je gulden een daalder waard’ wel
doet vermoeden.

nog altijd een jaarlijks terugkerend gebeuren, met echte
ganzen in de straten en de
traditionele ganzenhoedsterverkiezing.
Een belangrijke weekmarkt
was jarenlang de Veemarkt in
Doetinchem. Jammer genoeg
is die in verband met besmettingsgevaar voor dierziektes
gestopt. Kenmerkend was het
handjeklap tussen de veehandelaren met hun klompen,
wandelstok en hun dikke portefeuille aan een ketting.

Al eeuwen lang is de markt vooral een ontmoetingsplek en de jaarmarkt is vooral een uitgaansdag.
De Meimarkt, vroeger een heel belangrijke afwisseling
op de dagelijkse sleur, is daar een goed voorbeeld van.
Meiden en knechten hadden vrij en mochten mee. Ook
was het gebruikelijk dat voor de meimarkt het (jaar)
loon werd uitbetaald.
Rond eind oktober of begin november was er vroeger
altijd de jaarlijkse Kabbesmarkt. De witte kolen, waar
zuurkool van werd gemaakt, werden dan verhandeld.
De mensen hadden zelf allemaal een ‘Keulse pot’ in
de kelder staan en het hele gezin hielp vaak mee om
de kool klein te snijden. De kool werd vervolgens
bestrooid met zout en afgedekt met een theedoek en
een plakje. Om de boel aan te drukken kwam er een
grote ”zuurkoolsteen” op, het was een enorme zwerfkei die in de kelder bewaard werd. Na enkele weken
had men een heerlijke wintergroente, die ook nog eens
erg gezond was. Zuurkool is immers rijk aan vitamine C.

Van het

dorp

Eind van het jaar was er ook altijd de Ganzenmarkt. De
vette ganzen werden vaak vervoerd in rieten manden.
Ook kwamen ze in grote groepen lopend naar de stad
of het dorp. Er liepen dan meisjes mee, de ‘ganzenhoedsters’, die met lange stokken de ganzen in toom
moesten houden. De Ganzenmarkt is in Gendringen

naar het

De reguliere weekmarkten zijn
gelukkig nog in veel plaatsen
te bezoeken en zijn meer voor
levensmiddelen, kleding, lapjes en bloemen. Eigenlijk zou
het mooi zijn als ook de streekproducten wat meer op
de plaatselijke weekmarkt te koop zijn. Net als bijvoorbeeld in Frankrijk waar je de verkopers trots achter
de kleine kraampjes ziet staan, om de spullen van hun
eigen boerderij aan de man te brengen.

buitengebied

In 2013 zijn wij van de rand van
Silvolde naar het buitengebied van
Sinderen verhuisd. Nog geen 10
kilometer verderop, maar toch een
wereld van verschil.
In Silvolde hadden wij als hobby een
weilandje net buiten het dorp gekocht.
Met behulp van het VAL (Vereniging
Agrarisch Landschapsbeheer) hadden
wij dit mooi ingericht met een boomgaard, hagen en gekloofd eikenhouten
palen als afrastering voor de wei. Op
een wei wil je natuurlijk wat dieren
laten lopen. Dus hadden we een Tinker
aangeschaft. En omdat een paard niet
alleen in de wei mag lopen nog een
oude Fjord erbij. Paarden eten hooi. En
wat is er dan niet leuker om ook zelf
te gaan hooien. Maar daarvoor heb je
natuurlijk een trekker nodig. Dus werd
er een oude Mc Cormick aangeschaft
en de nodige landbouwwerktuigen
zoals een maaier en een schudder. We
voelden ons eigenlijk al steeds meer
’boer’.
Omdat we rondom ons huis een redelijk grote tuin bij moesten houden en
daarnaast de wei hadden, kwamen we
op een gegeven moment op het idee
om op zoek te gaan naar een huis net
buiten het dorp met een wei eraan
vast. Zo zijn we op Sinderen beland op
een oude boerderij, net buiten de kern.
Met ongeveer een hectare grond erbij.
Genoeg om onze paarden op te laten
lopen en om te hooien.
Ons idee was om het huis in oude
stijl te verbouwen. Zowel binnen als
buiten. We wonen nu in het voorhuis.
Met de oude gebinten en het balken
plafond weer in het zicht. Buiten hebben we inmiddels de boomgaard hersteld, hagen aangeplant en lindes langs
onze oprijlaan laten planten. Weer met
medewerking van het VAL.
Behalve onze woonplek mooi in orde
maken, vonden we het belangrijk om
contact te maken in de buurt. Nadat
onze boerderij er enigszins toonbaar
uitzag hebben we bij onze naaste
buren geïnformeerd hoe het buurtmaken ging. De meningen verschilden
een beetje wie er bij onze buurt hoorde, dus besloten we om de bewoners

van alle boerderijen die we rondom
onze eigen boerderij konden zien uit te
nodigen. Dat resulteerde in een gezellige avond, waarin sommige van onze
buren elkaar ook voor het eerst tegenkwamen. Doordat iedereen vaak weer
bij een verschillende buurt hoort. We
zijn in de decembermaand verhuisd.
Daardoor maakten we ook meteen het
eerste jaar Oud en Nieuw mee. Dat wil
zeggen dat we bij het carbidschieten
in de buurt gingen kijken en zo weer
kennismaakten met andere dorpsgenoten. In onze buurt woonden geen
kleine kinderen, dus een ’nieuwjaarstoet’ hoefden we niet te maken. Om
kennis te maken met de kinderen iets
verderop zijn we het eerste jaar daar
langs gegaan met snoepzakjes. En zo
had onze dochter ook meteen weer
wat oppasadressen.
Op een keer kwamen we ’s avonds laat
thuis en stond er allemaal politie, met
honden, in onze straat. Ze waren op
zoek naar een gewapend persoon. Wij
wisten niet goed of we dit ook onze
buren nog door moesten bellen, midden in de nacht. Daardoor kwamen we
op het idee om een buurtwhatsappgroep op te starten. Die natuurlijk ook
gebruikt kan worden voor als je bij-

voorbeeld een keer je hond kwijt bent.
Of wanneer je een hele bijzondere
vogel in je tuin spot. Of als je buurman
ineens twee onbekende paarden in zijn
wei ziet staan!
Om nog meer in te burgeren op Sinderen
ben ik bij het smartlappenkoor gegaan.
Hierdoor raak je nog meer betrokken
bij het dorp. Ook werden we natuurlijk lid van Sinderens Belang en van de
Oranjevereniging. De buren een eindje
verderop waren ook pas hier komen
wonen. En samen met hen werd het
idee geboren om een groep bij elkaar
zien te krijgen om aan de optocht

mee te doen tijdens het Oranjefeest in
september. Dit lukte, onze wagen won
zelfs een prijs. Wat ons weer stimuleerde om het jaar erop opnieuw mee
te doen. Maar het ging ons natuurlijk
vooral om de gezellige voorbereidingsavonden op het Oranjefeest.
Dus als kennissen wel eens vragen:
”Hoe bevalt het op Sinderen?” is ons
antwoord altijd het zelfde: ”Goed, we
willen hier nooit meer weg.”
Jurgen en Ankie
Boskapelle, Sinderen

(Advertentie)

AANNEMINGSBEDRIJF

JAN VAN DULMEN b.v.
Zeddamseweg 24
Tel. 0315-323680 - Fax 0315-323549
www.janvandulmen.nl

7075 EE ETTEN (GLD.)
Het adres voor al uw werkzaamheden in de bouw.
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Boerenbedrijvigheid op de

Krusenbarg

in Silvolde

Op oude kaarten van Silvolde zie je aan de oostkant wegen en paden zich
kruisen. Geen wonder dus dat dat gebied ’de Krusenbarg’ heet. Hier is in de
loop van de tijd een waar agrarisch centrum ontstaan.

len. Enkele namen: Immink, Obbink, Te Mebel, Winkelhorst, Kolks, Wildenbeest,
Veenhuizen, Berendhaus en Willemsen. Op den duur werkten er 30 man op de
fabriek.

Allereerst is er de Beltermans of Gerritsens Molen, dan de Zuivelfabriek en de Olde
Bond en de CAVV. Vroeger speelde het boerenleven zich bijna helemaal af op de
boerderijen. De boer maaide het koren met de zicht, de boerin spon en weefde het
vlas en de wol, ze karnde de melk tot boter en kneedde het deeg. Maar zelf koren
malen konden ze niet, daar hadden ze een molen en een molenaar voor nodig.
De Silvoldse boeren waren aangewezen op de windmolen en de paardenmolen
(rosmolen) op De Paasberg, vlak bij de poort van Terborg. In de loop van de 19e
eeuw kwam de molen op de Kriekelenberg of Plakkenberg (1812-1813, later Van de
Schepop) erbij, gevolgd door de molen van Bongers van de Belterman (1855, later
Gerritsen) en nog een aan de Terborgseweg (1863, later Reijrink). Bernard Dorrestijn
vertelt aan de hand van zijn eigen ervaringen.

De Fok- en Controle Vereniging (en de K.I.)

Beltermans of Gerritsens Molen

Bernardus Bongers van boerderij
Belterman kwam circa 1855 op ’t idee
om op de natuurlijke verhoging op de
Krusenbarg een windmolen te bouwen.
Ertegenover bouwde hij een huis (nu
Molenberg 5) en circa 1910 een nieuw
magazijn (Pakhuus) erbij met een door
een stoommachine (later elektromotor)
aangedreven maalwerk.
Hij liet de molen draaien van 1856
tot 1887 en verkocht hem toen aan
Johannes Theodorus Gerritsen.
De molenaar was afhankelijk van weer
en wind maar sinds de stoommachine
kon hij altijd doordraaien. Rond 1900
bouwde Joseph Gerritsen (3e generatie) een huis en een varkensschuur aan
de Bernhardstraat, nu nummer 62. Bij
Gerritsen lieten we koren malen en
kochten we varkens- en kippenvoer en/of veekoek. Ik moest dan naar het Pakhuus
waar vader Joseph en zoon Thé Gerritsen in een overall, die geel was van het meel,
aan het werk waren. Als de richels op de maalstenen te veel waren afgesleten, hakte
vader Joseph met een bilhamer de gootjes weer uit. Die liepen vanuit ’t midden naar
de buitenkant van de steen. Het te malen koren viel namelijk midden op de steen en
werd tijdens het malen naar de buitenkant afgevoerd, waar ’t in zakken werd opgevangen. Het malen in de windmolen boven op de bult heb ik alleen nog een enkele
keer in de oorlog meegemaakt. Bij gebrek aan stroom bracht de windmolen dan wel
eens uitkomst. Ook werd er soms stiekem koren gemalen dat voor de Duitsers was
achtergehouden.

Monument

Een windmolen vergt veel onderhoud, dat deed molenbouwer Kreeftenberg uit
Vasseveld, later Ten Have uit Aalten en Beckers uit Bredevoort. Rond 1970 werd
het molenaarsbedrijf opgeheven. Gerritsen verkocht het pakhuis en de molen aan
de gemeente Wisch. Sindsdien bedienen de leden van het ‘Gilde van Vrijwillige
Molenaars’ de molen die nu op de Rijksmonumentenlijst staat. Zie ook het boekje
’Een Dikke Wind. Gerritsens Molen Silvolde’.

Boterfabriek ’De Eendracht’

Toen zelf thuis boter en kaas maken
te tijdrovend werd, werd in 1905 in
Silvolde een eigen Boterfabriek opgericht, namelijk de Coöperatieve Stoom
Zuivelfabriek ’De Eendracht’. Het eerste
bestuur bestond uit de heren Koenders,
Hammink, Keijser, Welling, Gerritsen,
Suselbeek, Verheijen en Bongers. Ze
kochten van het R.K. Kerkbestuur het Pereboomstuk op de Krusenbarg. Op 1 januari
1906 werd de eerste melk in ontvangst genomen en verwerkt. De komst van deze
fabriek was een belangrijke vooruitgang voor de boeren. Enkele kleine boeren werkten erbij op de fabriek of schreven zich in voor een melkrit. Dan molken ze eerst
thuis, in de vroege morgen samen met moeder de vrouw, spanden het paard voor
de wagen en haalden bij ongeveer 20 boeren de 30- of 40-litersbussen met melk op.
Bij de fabriek gaven ze eerst het paard de voerzak en leverden dan de melk af. Het
aantal liters en het vetgehalte bepaalde de melkprijs voor de boeren.
Onze melkboer was meestal Thé Weijers van de IJssel. Hij begon dichtbij huis
te laden en reed via de Ulftseweg, Lichtenberg, Rondeel, Lange Dijk en de Oude
Dinxperloseweg naar de fabriek. Aanvankelijk reden ze niet op zondag; de boeren
moesten de melk dan koelen in een put of koelbak. De kerstdagen waren een probleem: twee dagen de melk in huis koelen was te bezwaarlijk. Later reed men ook
op zondag.
Directeur was eerst ene Mulder en daarna de bekende vader en zoon Miedema.
Het gebouw was aanvankelijk bescheiden van omvang maar na verschillende verbouwingen mocht het er zijn. De directeurswoning stond ernaast, tegenwoordig
Bernhardstraat 56. Achter de fabriek werd een zogenaamde vloeiwei aangelegd:
het afvalwater ging via gootjes met dekseltjes erin naar zo’n 30 volkstuintjes. Als
kind ging ik wel eens kijken. Er hing een smerige, zure lucht maar de kolen groeiden
er goed op. Aan de zijde van de Boterweg was de melkinrichting. Daar kwamen
de melkslijters elke morgen met hun paardje de nodige melk, boter en kaas opha-

Deze vereniging kwam uit de zuivelfabriek voort omdat daar toch al de bemonstering van de melk plaatsvond. De boeren konden voortaan vaststellen welke koe het
best presteerde om mee verder te fokken. Daarvoor werd het fokboek van moeder
en kalf goed bijgehouden. Bernard Tangelder kwam het kalf een paar dagen na de
geboorte schetsen, hij maakte een zwart-wittekening van rechts en van links. Geen
twee kalveren zijn hetzelfde dus dit was een prima manier. De vaarsjes kregen een
meisjes- en de stiertjes een jongensnaam.
In mijn kinderjaren was er bij Gosselink een goede fokstier gestationeerd. Na de
oorlog ontstond er een totaal nieuwe ontwikkeling namelijk het kunstmatig insemineren (K.I.) van de koeien. Daarmee kon voorkomen worden dat met het dekken
door een stier, ziektes werden overgebracht zoals de Abortus-Bang-bacil, een ziekte
die leidde tot het vroegtijdig afzetten van de vrucht, en daarna een lage melkgift.
Nieuwe koeien kopen hielp weinig want die werden ook besmet.
Directeur Miedema werd de grote stimulator van K.I. om die besmetting te voorkomen. Voortaan werd het sperma van de stier opgevangen en kunstmatig bij de
koeien ingebracht. Door K.I. konden veel meer koeien met het sperma van één stier
geïnsemineerd worden. Er waren minder vaderdieren nodig, dus was er meer geld
voor beter presterende stieren. Sommigen hadden bezwaar tegen K.I.: grijp je niet
teveel in, in de natuur? Mede door K.I. is de Abortus-Bang uitgebannen.
Door betere ruw- en krachtvoeders steeg de gemiddelde melkgift per koe van 3000
naar 8000 liter per jaar. De stieren stonden bij Frans Heebink van Beester Thedoor
aan de Rabelingstraat. Zoon Theo Miedema was onze eerste inseminator. Om
een tochtige koe aan te melden, fietste ik (we hadden nog geen telefoon) naar de
Boterfabriek. Dan kwam Theo, ook op
de fiets, met zijn kistje met benodigdheden.
De vraag nam snel toe en toen werden ook Jan Heebink en Derk Weening
als inseminator aangesteld. Ze kregen alle drie een motor en nadien
een Volkswagen Kever. De K.I. hield
een poosje kantoor in de winkel van
Overkamp tegenover de Boterfabriek
en ging daarna naar de nieuwbouw aan
Klaar voor de start, v.l.n.r. Derk Weening, de Boterweg.
Jan Heebink en Theo Miedema

De Olde Bond

Rond 1915 richtten een paar Silvoldse
boeren de Coöperatieve Aan- en
Verkoopvereniging
Silvolde
en
Omstreken op. Die deed hetzelfde als
de molenaar: koren malen, veevoer en
kunstmest aan- en verkopen enz. Dat
die coöperatie er kwam, was goed voor
de concurrentie. De Boerenbond was
net als de Zuivelfabriek een vereniging
voor alle gezindten. Niet alle boeren
werden lid, sommigen bleven de molenaars trouw of gingen naar beide.
Het nieuwe Bondsgebouw kwam aan de oostkant op de Krusenbarg te staan, op
de hoek Prins Bernhardstraat-Melkweg. De boeren konden hun karren en wagens
vanaf de Melkweg achterwaarts voor de laadbrug van het gebouw zetten en dan
gelijkvloers lossen en laden. Voor de oorlog was Gerhardus Johannes ter Horst
(Gert van de Bömer van de Egginkstraat) zaakvoerder; zijn kinderen konden thuis
het werk wel aan. De rekeningen moest je betalen bij Verheijen in de Kroezenhoek.
Later werd Joop Tangelder, van Tangelder uit ’de Wei’, zaakvoerder met Rudolph
Hengeveld en Gert Rexwinkel als zijn medewerkers.

De CAVV

Rond 1920 had Silvolde twee standsorganisaties, de algemene Gelderse
Maatschappij van Landbouw (GMVL) en
de Aartsdiocesaner Boeren en Tuinders
Bond (ABTB) voor de katholieke boeren. De Silvoldse ABTB ging ook krachtvoer en kunstmest verkopen en daarom
bouwde ze in 1929 een pakhuis op
de Krusenbarg, vlakbij de (Olde) Bond
en de Boterfabriek. Eerst lieten ze het
koren nog bij de molen malen, maar na
een paar jaar kochten ze zelf een maalstoel. De boerenbedrijvigheid op de Krusenbarg werd met de dag groter.
Later bracht de ABTB de aan- en verkoopactiviteiten onder bij de Coöperatieve Aanen Verkoop Vereniging (CAVV). Die letters kwamen op het pakhuis te staan.
Toch bleven nog veel boeren de molenaars en/of de Olde Bond trouw. De concurrentie groeide maar de verhoudingen bleven vriendschappelijk. De eerste zaakvoerder bij de CAVV was Jan ten Have, maar hij emigreerde naar Canada en toen volgde
Herman Reusen uit Lintelo hem op. In de maalderij werkten Jeup te Kaat, Gert
Hofstad en Hendrik Kaatman.
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Eierhandel Leijen

Schaalvergroting in de landbouw - verstilling op
de Krusenbarg

De Eierhandel van Gert en Toon Leijen
was ook jarenlang op de Krusenbarg
gevestigd, nu Berkenlaan 47. Ze haalden de eieren bij de boeren op en verkochten ze door, tot over de landgrens.
Op den duur werkten er wel zes man.
Na Gert en Toon zette Gerts zoon Jan
de zaak voort tot de opheffing in 2003.

Theo Leijen

Dors-, Loonwerk- en Mechanisatiebedrijf
Tangelder van de Bult

Willem Tangelder, oftewel BulteWillem, was begin 1900 al actief als
loonwerker en dorser. In 1939 vestigde
zoon Thé zich in het huis van Piet ter
Horst, nu Berkenlaan 168, en begon
daar een nieuw bedrijf. Het paard
maakte plaats voor de tractor, merk
Lanz Bulldog. De derde generatie stopte ca 2000 met ’t loon- en dorsbedrijf
en begon een mechanisatiebedrijf aan
de Kapelweg.
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Langzaam kwamen er verharde wegen, je hoefde niet meer met paard en wagen
met van die smalle hoepels om de wielen door een modderweg. Techniek en
mechanisatie namen toe. Er kwamen auto’s en trekkers, die op die nieuwe wegen
steeds meer konden meenemen. De arbeidsproductiviteit werd hoger. Het gesjouw
met melkbussen werd te omslachtig. Handmelken werd door de (robot)melkmachine overgenomen en de melk ging al gauw rechtstreeks in de tank. De tankwagen
deed zijn intrede. De Botterfabriek met de mooie nieuwe kaasfabriek functioneerde
nog goed, die kon toch wel blijven bestaan? De fusie van de zuivelfabrieken stond
op de agenda. De ledenvergaderingen van ’De Eendracht’ waren bij toerbeurt bij
Café Mijnen van ’t Molentje, Café Meijer en Café Wensink. Veel boeren verzetten
zich en het was de vraag of alle bestuursleden er wel voor waren. Maar het voorstel werd aangenomen en achteraf terecht. Technisch hadden we het nog wel een
poosje kunnen uitzingen maar op den duur hadden we toch verloren van dat grote
Friesland Campina.
Het zuiveltableau

Thé Tangelder op de Lanz Bulldog

Het Onderlinge Paardenfonds Silvolde en
Omstreken
Het Paardenfonds zat ook op de Krusenbarg. Joop Tangelder van de Olde Bond was
secretaris-penningmeester van het Fonds, en Sloetjes van Nieuw Leijen en Lensink
van de Nagel (Breedenbroek) waren de schatters (taxateurs). Als je als deelnemer/
lid een ander paard kocht, moest je het laten taxeren door de schatters. Jaarlijks
kwam je met je paard bij café ’t Molentje voordraven (ja, echt draven) en dan
betaalde je bij Joop Tangelder het premiebedrag, circa 1% van de taxatiewaarde.
Het Paardenfonds bestaat niet meer. Helaas zijn de notulen- en kasboeken in vlammen opgegaan.

Op 23 december 1977 is de laatste melk aangevoerd. We hebben nu alleen nog het zuiveltableau
van het melkmeisje dat vroeger in de buitenmuur
van het kantoorgedeelte zat. Dankzij Tangelder ’de
Amerikaan’ is dit behouden gebleven.
Het bestuur van de K.I. zag het ook niet meer zitten
om alleen verder te gaan. Er kwam een fusie met
andere verenigingen. De stieren verhuisden naar
Varsseveld, alleen het kantoor van de melkcontrole
aan de Boterweg bleef bestaan.
Op de boerderijen legden de zicht, de aflegger, de
zelfbinder en de dorsmolen het af tegen de maaidorser (combine). Het koren ging eerst nog in zakken maar al gauw in bulkwagens of naar de eigen
silo van de CAVV. De boeren kwamen niet meer bij
Gerritsens Molen, Olde Bond of CAVV. Voortaan kregen de koeien en varkens het
krachtvoer in korrelvorm, aangevoerd met een bulkwagen van de combinatie van
coöperaties. De Olde Bond ging een fusie aan met Gaanderen, Doetinchem, Zeddam
en Gendringen maar behield voorlopig het eigen pakhuis. De CAVV van Silvolde
bleef, met een eigen vrachtwagen, nog het langst zelfstandig. Rond 1975 werden
de deuren bij de Olde Bond en de CAVV voorgoed gesloten. De boerenactiviteiten
waren vele jaren zeer bepalend op de Krusenbarg. En de burgers en buitenlui waren
er allemaal van zeer nabij getuige van.

Meneer de uil voor kinderen
Uilen zijn nachtdieren. De uil slaapt
overdag en jaagt ‘s nachts. Uilen zijn
roofdieren en moeten jagen op andere
dieren, want anders gaan ze dood. Hoe
groter de uil, des te groter hun prooi.
Uilen eten graag muizen, maar ook
insecten, vissen, kikkers, vogels, hazen
en zelfs jonge reeën. Dit doen ze zodra
het donker is. Uilen hebben een prima
gehoor en een heel goed zicht.

De steenuil is wat kleiner en je kunt hem
ook overdag tegenkomen. Ze broeden in
holle bomen of oude schuren en leggen
3 tot 5 eieren.

Andere roofvogels moeten het van
hun snelheid hebben om een prooi te
vangen, de uil is juist heel geruisloos.
Sommige mensen zeggen dat uilen al 50
miljoen jaar op aarde zijn dus veel langer
dan de mens. Overal in de wereld vind je
verhalen en kunst over uilen. Hij wordt
gezien als een symbool van wijsheid met
zijn ronde kop met ogen die naar voren

kijken en die grote snavel. Omdat hij
zolang stilzit, lijkt hij wel alwetend.
Er zijn veel soorten zoals kerkuil, steenuil, bosuil, ransuil en velduil.

Nee hoor, dat is helemaal niet vies! We
hebben pincetten bij ons en kaarten
waarop je kunt zien van welke muis de
botjes in de braakbal zijn.

Braakballen ontleden

Het begint ca 11.00 uur op de Markt in
Silvolde.

De onverteerde delen van zijn maaltijd
braakt de uil weer uit: uilen- of braakballen. Al het haar en botten worden in
de maag samengeperst tot een bal die
de uil uitspuugt. Het is heel interessant
om zo’n braakbal open te peuteren met
een pincet. Je vindt haren, botten en
zelfs insecten. Je kunt precies nagaan
wat hij heeft gegeten.

Activiteit voor kinderen

En dat gaan we doen op Open
Monumentendag, kinderen van ca 7 tot
12 jaar kunnen uilenballen ontleden.

Braakballen

Dorps- of stadsomroeper (een belleman)
Vroeger toen wij nog niet beschikten
over allerlei soorten social media
moesten de burgers en buitenlui
ook op de hoogte worden gehouden van het nieuws en de belangrijke mededelingen en besluiten van
het dorps- of stadsbestuur.
Men maakte in die tijd gebruik van een
dorps- of stadsomroeper, een persoon

die op luide wijze aan alle inwoners
mondeling bericht deed. Omdat hij vaak
een grote bel bij zich had werd hij ook
wel de belleman genoemd.
Deze omroepers werden betaald door
het dorps- of stadsbestuur en zij genoten een hoog aanzien. Tegenwoordig
zijn er nog dorps- of stadsomroepers die
tijdens folklore dagen dit nog naspelen.
Een speciale omroeper of beter gezegd
boodschapper was de Heraut. Al sinds

de middeleeuwen was hij de boodschapper voor de hoge adel en legeraanvoerders. Hij ging gekleed in een
speciaal kostuum (de zogenaamde tabberd), was onschendbaar en genoot
vele voorrechten. Het was een grote eer
om hiervoor te worden gevraagd.
Bij de inhuldiging van Koning WillemAlexander vervulde Robert Dijkgraaf
deze rol op de Dam bij de Nieuwe Kerk
in Amsterdam.

Dit jaar hebben we speciaal aan jullie gedacht, jullie
kunnen aan meerdere dingen meedoen in Silvolde.
Er is een kinderpuzzelroute, jullie kunnen braakballen
uitpluizen en bij de streekmarkt je eigen appelmoes
maken met je eigen etiket en zo’n leuk doekje erop.
Heb je thuis appels en een lege pot? Wij hebben ze
natuurlijk ook maar je mag ze ook meebrengen.

Speciaal
voor
kinderen
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Glas in Lood Atelier Berendsen

Bouwen met zekerheid
Dahlhaus Bouw is bouwen met de
zekerheid van vakmanschap.
En: met de 7 garanties van Bouwgarant.

Advies & ontwerp - Nieuwe panelen
Restauratie oude panelen
Inbouw isolatieglas - Raamdecoratie
Suite deuren- Monumentaal erfgoed

Workshops glas in lood voor groepen in de laatste week van
november 2017 bekijk de website voor meer informatie of kom
langs tijdens OPEN- ATELIER op zondag 10 september van
10.00 tot 15.00.
Dr. Schaepmanstraat 1 • 7071 ZJ Ulft • Tel: 0315-632687
Mob: 06-12178482 • info@glasinloodatelierberendsen.nl
www.glasinloodatelierberendsen.nl

Dahlhaus Bouw, Gendringen
tel. 0315 - 68 16 55
www.dahlhaus.nl

Als het om plaatbewerking gaat:

Oerseweg 6, 7071 PP Ulft
Tel. 0315 64 08 77
Fax 0315 63 22 23

www.verheijmetaal.nl
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Varkens

met een goed leven
en grazen is voor varkens heel belangrijk, evenals afkoelen in een modderbad. We
hebben ons bedrijf zo ingericht dat jonge biggen vanaf een dag of 10 naar buiten
kunnen en in de geïsoleerde hutten zomer en winter buiten kunnen blijven in kleine
groepjes. We zijn niet biologisch, maar voeren onze varkens geen producten van
buiten Europa en geen genetisch gemodificeerde gewassen. Dus milieuvriendelijk
en zonder overlast van geur voor de omgeving.”

De varkens

Op Sanders Hof vind je een kruising van rassen. Naast het gangbare landras wordt
er ook gekruist met het Bentheimer landras, waardoor er zowel witte als zwart
gevlekte varkens rondlopen. Doordat de varkens veel bewegen, groeien ze wat
langzamer. Normaal bereiken ze in 6 maanden hun slachtgewicht, bij Sanders Hof
is dat 8 maanden. Dat komt de kwaliteit van het vlees ten goede.

Het natuurlijke varkensmilieu op Sanders Hof
Sanders Hof in Etten is een bijzondere varkenshouder. Op een terrein van zes hectare houden Sander en Roos zo’n 300 varkens in hun natuurlijke omgeving. Het hele jaar buiten dus
en met de mogelijkheid tot wroeten en modderen. En van zeug met biggen tot vleesvarkens
voor de slacht.
Zowel Sander als Roos komen niet uit een boerenfamilie, maar al vanaf heel jong
wilde Sander boer worden. Uiteindelijk lukte het om in Braamt te starten met een
eigen bedrijf en sinds 2014 zijn ze verhuisd naar Etten, waar ze wonen en werken
kunnen combineren. Zoals de titel aangeeft is het voor Sander essentieel dat de
varkens die hij teelt een goed en zo natuurlijk mogelijk leven hebben. ”Wroeten

Weet u nog, twee jaar
geleden de opening van
Open Monumentendag
bij het kantongerecht in
Terborg?
Dat was geweldig. En
iets dergelijks gaan we
ook dit jaar meemaken.

De producten

”Deze manier van varkens houden leidt tot lekkere producten. Het vacuüm verpakte en ingevroren vlees verkopen we aan huis. Je kunt bij ons terecht voor
losse onderdelen, maar ook voor mooie pakketten met karbonades, speklappen,
filetlapjes, schnitzels, poulet, braadstukken en verschillende soorten verse worst.
Daarnaast zijn onze producten ook te koop bij de landwinkel van Luemes in Ulft en
via onze webwinkel. Droge worst en charcuterie van onze eigen varkens, gemaakt
door Brandt en Levie, verkopen we ook.”

Streekmarkt

Zaterdag 9 september, Open Monumentendag, staat Sanders Hof op de streekmarkt bij de protestantse kerk in Silvolde. U kunt dan ter plekke het vakmanschap
en de kwaliteit van Sanders Hof beoordelen en proeven.

We verklappen nog niks maar u kunt erop
rekenen dat het de moeite waard zal zijn.
Komt dat zien! Komt dat zien!
Zaterdag 9 september om 10.00 uur op
de Markt
in Silvolde.
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Spelt

					 van akker
tot bakker

Het was een vergeten ras maar de laatste jaren is de graansoort spelt weer helemaal terug, verwerkt in allerlei broodsoorten en koeken. In 2014 en 2015 was
het zelfs een echte hype en moest je wel speltbrood eten om gezond te kunnen
zijn. Maar wist u dat een belangrijke producent van spelt in de Silvoldse Slaege
woont? Jan Steverink is zijn naam.

Hoe is het begonnen, Jan?
”Ik ben een akkerbouwer en zoek altijd naar nieuwe dingen. Toen kwam ik net over
de grens spelt tegen, een oude en bijna vergeten graansoort die daar weer geteeld
werd. Het leek mij wel wat om dat ook op te pakken. Om graan te verbouwen
waar brood van gebakken kon worden. Het is een soort graan met een vaste korrel
waardoor het minder gevoelig is voor schimmels. Maar het moet wel gepeld worden met een aparte machine. Ik wilde het gewoon proberen en mocht ik het graan
niet kwijt worden, dan kon ik het altijd nog als voer voor mijn pluimvee gebruiken.”

En hoe kwam je aan een bakker?

”Toen het graan goed op het veld stond, heb ik gewoon bakker Ten Have in Silvolde
gebeld en bakker Bert Navis gevraagd of hij wilde experimenteren met spelt als
broodgraan. Dat wilde hij wel en zo lag er met de Silvoldse kermis van 2006 voor
het eerst een speltbrood in het schap. Net als ik moest ook hij eerst leren hoe met
spelt om te gaan want spelt vergt een andere behandeling van mengen en rijzen.
Maar het is voor Ten Have nog steeds een topproduct, waar Bert met zijn team
allerlei soorten brood en koek van maakt. Wij werken heel goed samen en leren
van elkaar. Ik hoor wat de ervaringen met bakken zijn, zoals smaakverschillen bij
spelt van verschillende grondsoorten, en hij leert hoe graan geteeld wordt en wat
daarbij allemaal belangrijk is om een goed bakmeel te krijgen.”

En verder?

”Inmiddels heb ik alle machines die nodig zijn om spelt goed te verwerken, van
pellen tot drogen. Ik verwerk nu ook spelt en oude granen van enkele andere
boeren en van de Vereniging Natuurmonumenten. Met een aantal bakkers heb
ik langlopende relaties want ik wil het direct horen als er iets niet goed gaat. Ook
vertel ik op het Graafschapcollege in Doetinchem aan leerlingen over oude granen
en hoe daarmee te werken. Meer bakkers willen zelf ook leren hoe de verwerking

Het spelttrio van Silvolde: Jan Steverink, Els ten Have en Bert Navis.
(Foto Guido Pelgrim)

van Nederlands graan loopt. Vorige week hadden we een delegatie hier van het
Nederlandse Bakkerij Centrum om te zien hoe teelt en verwerking lopen. Bakkerij
Ten Have had daarbij haar collectie speltproducten voor de lunch neergezet.”
Kijk, dat gebeurt allemaal in de Slaege in Silvolde. Op 9 september staan boer en
bakker met hun producten op de streekmarkt rond de protestantse kerk in Silvolde.
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Hebben we tegenwoordig
eigenlijk ook nog

Nederlandse waarden en normen te respecteren.
Ondertekening is verplicht om in aanmerking te komen
voor een lening voor de inburgeringscursus en uiteindelijk voor het verkrijgen van het Nederlanderschap.

buitenlui ?

Hoe zit dat nu, in 2017, in onze eigen gemeente
Oude IJsselstreek?

Vroeger verstonden we onder ’buitenlui’ rondtrekkende mensen zonder vaste woonplaats. Het waren
eenlingen. Ze kwamen en gingen, brachten leven in
de brouwerij, waren soms wel ’een bietjen ampat’,
maar ze verstoorden de vaste regelmaat van de dagen
en de seizoenen niet. Integendeel, ze hoorden erbij
en brachten meestal iets waar behoefte aan was, dus
men zag ze graag komen.
Nu zijn er geen rondtrekkende mensen meer, maar dat
wil niet zeggen dat we geen ’buitenlui’ meer hebben:
in de gemeente Oude IJsselstreek wonen mensen van
61 verschillende nationaliteiten. Het zijn geen enkelingen meer en ze trekken niet rond. Ze blijven in onze
gemeente wonen dus we vormen één, inmiddels multiculturele samenleving met al deze ’buitenlui’.

Samenleven

Vreedzaam met elkaar leven in een multiculturele
samenleving, daar moet je met z’n allen aan werken.
En dat gebeurt ook in deze gemeente. Zo zijn er in

diverse dorpen klankbordgroepen opgericht waarin inwoners samen met nieuwkomers, Wonion en
Vluchtelingenwerk plannen maken voor activiteiten
zoals bijvoorbeeld buurtmaken, voorstelrondjes, planten uitwisselen etc.
Ook is enthousiast meegedaan aan de ’zomerschool’
voor alle leerplichtige jongeren in Ulft. Ook hun ouders
werden daarbij betrokken. Hiervoor was zelfs landelijke en regionale belangstelling: dagblad Trouw wijdde
er een artikel aan en Omroep Gelderland schonk er
aandacht aan. We hebben de Taalschool in Ulft waar
veel Nederlandse vrijwilligers werken en daarnaast zijn
er in aan aantal kernen leesgroepen waar Nederlandse
vrijwilligers samen met nieuwkomers werken aan verbetering van de taal en kennis van de samenleving. En
nu, met de Open Monumentendag werken nieuwkomers mee aan de streekmarkt.

Motivatie

De meeste nieuwkomers zijn zeer gemotiveerd om
zo snel en zo goed mogelijk te integreren. Maar het
blijft een moeilijk proces.
Daarom is het goed dat het
integratieproces door de
politiek gestimuleerd wordt
door middel van twee verplichtingen: ten eerste geldt
voor iedere nieuwkomer de
inburgeringsplicht. Binnen
drie jaar moet men het
inburgeringsexamen hebben gehaald. Ten tweede
moet iedere nieuwkomer
vanaf 1/10/2017 een participatieverklaring ondertekenen waarin men zich
bereid verklaart om de

Integreren in de Achterhoek

De Achterhoekse cultuur is een bijzondere cultuur.
We zijn naar binnen gericht en dat geeft het risico dat
nieuwkomers buiten worden gesloten. Ze zijn immers
(nog) niet ’één van ons’.
Aan de andere kant hebben we een echte wij-cultuur
waarin familiebanden en naoberschap belangrijk en
bindend zijn. En daarin lijkt de cultuur van veel nieuwkomers heel veel op de onze. Zij komen ook uit een
wij-cultuur waarin men zich om elkaar bekommert en
waarin familiebanden heel belangrijk zijn. En dat geeft
een mooie basis voor wederzijds begrip. Maar dat is
nog niet zo eenvoudig!
We weten namelijk bijzonder weinig van die 61 landen. Bijzonder weinig van de leefomstandigheden, de
voorzieningen en bijzonder weinig van de daar heersende waarden en normen. Bij die oude ‘buitenlui’ was
dat ook niet nodig. Die kwamen en gingen, ze werden
geaccepteerd zoals ze waren omdat we er niet mee
hoefden samen te leven. Maar nu worden het je buren
of je collega’s.
En voor de ’buitenlui’ van nu geldt hetzelfde. De voor
ons zo vanzelfsprekende gewoonten, ideeën, waarden
en normen zijn volkomen nieuw en vaak onbegrijpelijk
voor hen. Zo vertelde iemand die het inburgeringsexamen moest doen mij dat hij de antwoorden had aangekruist die hij het minst logisch vond! En.... hij slaagde
met een mooi cijfer. We moeten dus aan elkaar wennen en ons in elkaar verdiepen.

Wat levert het op?

Brengen de nieuwe ’buitenlui’ iets mee waar wij
behoefte aan hebben, zoals ze vroeger ’knienenvellen’ aanboden? En hebben wij iets voor hen, zoals ze
vroeger een bord warm eten of een borreltje kregen?
Jazeker! Door hen worden we geconfronteerd met het
feit dat je ook anders naar dingen kunt kijken, anders
over zaken kunt denken. Je krijgt een frisse nieuwe blik
en je kunt je weer verbazen over wat zo vanzelfsprekend leek. En misschien kun je daardoor zelfs nieuwe,
verrassende wegen inslaan. Dat geldt zowel voor de
nieuwkomers als voor ons, Achterhoekers.

Gesprek met Anisa
Anisa kwam 20 jaar geleden met haar man uit Afghanistan. Ze kregen al
snel een verblijfsvergunning en kwamen in onze gemeente wonen. Hun
kinderen volgen een opleiding en spreken perfect Nederlands. Haar man
heeft een baan, zij niet. Hoewel ze zich goed redden in onze samenleving
en inmiddels al jaren Nederlander zijn, blijven er nog steeds veel zaken
waar ze problemen mee hebben. Herma Koster en Anisa hebben samen
lang zitten praten. Een stukje daarvan wil Herma graag delen met de lezer.
De taal

Ook als je gemotiveerd bent om de Nederlandse taal te leren, zijn er veel zaken die
dat bemoeilijken, zegt Anisa. Zij is natuurlijk naar de taalschool geweest toen ze net
in Nederland was. Maar omdat ze in Afghanistan al een opleiding had afgerond (in
de administratie), werd ze al snel één van de betere leerlingen op de taalschool.
Dat betekende dat zij voor zichzelf op de computer mocht werken in plaats van
persoonlijke begeleiding te krijgen. Helaas is haar spreekvaardigheid daardoor
sterk achtergebleven bij haar leesvaardigheid en begrip. Haar man is vrij snel gaan
werken als productiemedewerker. Dat is ongeschoold werk en dat maakt het haast
onmogelijk om op je werk je taalvaardigheid te verbeteren. De kinderen spreken
perfect Nederlands, maar met elkaar, thuis wordt altijd Afghaans gesproken.
Hierdoor houdt Anisa eigenlijk constant het gevoel dat ze de Nederlandse cultuur
niet goed begrijpt en vooral dat ze niet duidelijk kan maken wat zij precies bedoelt
en waarom ze iets wel of juist niet doet.

Na dit gesprek is Herma’s respect voor de ’buitenlui’ alleen nog maar toegenomen.
Het is al moeilijk om uit je eigen land te vertrekken. Daarna moet je je eigen
bestaan weer helemaal opnieuw opbouwen. En dat is dubbel moeilijk als er dan ook
nog zoveel extra valkuilen blijken te zijn.
Anisa, heel erg bedankt.
(Advertentie)

Sociale contacten

Die onzekerheid maakt dat ze heel weinig sociale contacten met Nederlanders
durft op te bouwen. Er zijn natuurlijk allerlei mogelijkheden zoals leesgroepen,
cursussen etc. maar je moet er wel op af durven te stappen. Ook het feit dat sommige cursussen geld kosten, ervaart Anisa als rem. Al deze factoren worden nog
versterkt door het feit dat de sociale contacten met landgenoten heel dwingend
zijn. De Afghaanse cultuur heeft veel strakke regels voor de manier waarop men
met elkaar omgaat.

De cultuur

De Afghaanse cultuur is heel anders dan de Nederlandse. In Nederland is bijvoorbeeld ‘zelf beslissen’ een groot goed terwijl in de Afghaanse opvoeding veel meer
voor de kinderen wordt beslist. Zelfs de keuze voor een huwelijkspartner is niet vrij.
Anisa is inmiddels wel zo Nederlands geworden dat ze bijvoorbeeld ’vrije keus’
en ‘respect voor privacy’ positief beoordeelt. Maar ze heeft veel moeite met de
onderlinge sterke sociale onderlinge controle in de Afghaanse gemeenschap: als
Anisa en haar man hun kinderen vrij laten, worden zij daarop afgerekend, ze zijn
’slechte’ ouders! Dat is een onhoudbare spagaat. Want de kinderen zijn inmiddels
zo mondig dat ze de Afghaanse cultuur de rug toe keren.

netterden
NETTERDEN ZAND EN GRIND BV
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Programma Open Monumentendag
zaterdag 9 september 2017 Oude IJsselstreek

Indien niet anders genoemd, zijn de monumenten en activiteiten geopend tussen 10.00 en 16.00 uur.
Silvolde
Markt Silvolde
Het centraal informatiepunt is dit jaar bij
Grandcafé De Buurman in Silvolde op de Markt.
Om 10.00 uur wordt daar de dag geopend door
wethouder Peter van de Wardt en vindt een
mooie openingsact plaats.
Verder kunt u bij het informatiepunt terecht voor
al uw vragen omtrent deze dag. Er is een wandelroute door Silvolde verkrijgbaar en vele boekwerken over thema´s die in het verleden op Open
Monumentendag werden belicht.

Protestantse Kerk
Achter de kerk staat een streekmarkt met boeren,
burgers en buitenlui opgesteld. Helemaal in het
thema dus. U loopt vanaf de Markt tussendoor zo
naar de markt en kijkt uw ogen uit. Kinderen kunnen uilenballen ontleden. Ze worden ondersteund
door de IVN. Daarnaast kunnen ze ook potjes
appelmoes maken.

Mauritiuskerk
Evelien Jorna geeft elk heel uur vanaf 11.00 uur
een diapresentatie over kunstobjecten en gebouwen in de openbare ruimtes in Silvolde. Elly van
Lent exposeert met schilderijen.

Bontebrug 106
De oude kruidenierswinkel en bakkerij aan de
Bontebrug 106 zijn vandaag geopend. Wie hier op
bezoek komt, kan eerst even “winkelen” of doorlopen naar de oude bakkerij. Ivor Helmink en
Lesley Klaassen hebben het monument een aantal
jaren geleden in ere hersteld en de historische
winkelinrichting geheel intact gelaten.

Gerritsen’s Molen
De molen is vernoemd naar de familie Gerritsen
die deze molen vanaf 1887 (met kleine onderbreking) in eigendom had. Eerder werd de molen
“Beltermans Molen” genoemd naar een boerderij
in de buurt.

Koperslager Dennis Wissink
De koperslager of ketellapper is voor veel mensen
een begrip uit een ver verleden. Het handmatig
bewerken van koperen plaat tot potten, pannen
en gebruiksvoorwerpen komt ook niet zo veel
meer voor. Toch bestaat dit ambachtelijke handwerk wel. Wie het wil zien moet beslist de koperslagerij van Dennis Wissink bezoeken op
Monumentendag. Komende van de Markt in
Silvolde loop je de Marktstraat in. Het kan niet
missen.

Gendringen
Boerderij Wilbrinkshof
Bij boerderij Wilbrinkshof aan de Munsterweg 3
in het buitengebied van Gendringen wordt dit jaar
een heuse Boerenbruiloft door vele vrijwilligers
georganiseerd. Er is muziek en er wordt gedanst
en gedorst door Dansgroep Dörsvlègels.
Daarnaast kunt u ´s morgens helpen met roosjes
maken. De midwinterhoornblazers laten u zien
hoe een midwinterhoorn gemaakt wordt.
Ook wordt er op ambachtelijk wijze brood gebakken in het volledig gerestaureerde bakhuisje.

St. Martinuskerk
Deze in neogotische stijl uitgevoerde hallenkerk is
gebouwd in 1896. De kerk is vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteiten, zoals gave verhoudingen, een grote ruimtelijkheid en bijzondere detaillering van bijzondere waarde. Tijdens
Open Monumentendag is de kerk geopend tussen
10.00 en 14.00 uur.

Voormalige pastorie
Aan het Kerkplein 1 in Gendringen vindt u de
voormalige pastorie, gebouwd omstreeks 1900,
die nu bewoond wordt door de familie Ben
Jonkers. De pastorie is gebouwd op een nagenoeg
vierkante plattegrond en bestaat uit twee bouwlagen en een zolderverdieping. Ben Jonkers is
bezig om het huis zelf volledig te restaureren en
kan ieder jaar op Monumentendag laten zien hoe
mooi het huis wordt opgeknapt.

St. Maartenkerk
Naast Open Monumentendag is het op 10 september ook Nationale Orgeldag. Dit is een mooie
combinatie: veel kerken zijn geopend en de organisten demonstreren graag “hun” orgels.

Voorst
Korenmolen Voorst
De korenmolen is open en zal draaien van 10.0016.00 uur. Bij voldoende wind zal er graan gemalen worden. Daarnaast is er Blaosmuziek bi-j de
Mölle dat om 16.00 uur begint.

Varsseveld
Museumboerderij Hofshuus
De Monumentenprijs 2017 in de gemeente Oude
IJsselstreek is toegekend aan Stichting Museum
‘Kerspel Varsefelt’ voor het restaureren en in
stand houden van boerderij en erf het Hofshuus.
Daar vindt om 13.00 uur de feestelijke uitreiking
plaats.
Op de kraampjesmarkt kunt u kijken naar diverse
demonstraties, zoals palingroken, houtdraaien,
vilten en het maken van sieraden en berken
bezems. Er is live muziek en theater en u kunt de
zolder op voor een mooie expositie.
Aan het einde van de middag is het Hofshuus niet
goed bereikbaar. In Varsseveld wordt op 09 september ook de Kramp Run georganiseerd. Dat
betekent dat het gebied rondom de grote kerk is
afgezet. Het beste kunt u aanrijden via de
Zelhemseweg, Eikenlaan, Lichtenvoordseweg.

Molen De Engel
De molen in Varsseveld aan de Hiddinkdijk 4 is
geopend. Molenaars vertellen over de werking
van de molen.

Sinderen
Nieuwe Molen
Maalderij De Nieuwe molen is een in 1926
gebouwde maalinrichting voor het malen van
vooral rogge. De maalderij werd tot 1981 bedrijfsmatig gebruikt en staat aan de Keurhorsterweg 5
te Sinderen. Molenaars vertellen over de werking
van de door een dieselmotor aangedreven molen.
Ook is de oude roggebroodbakkerij te bezichtigen.

Keurhorsterkerk
Deze kerk is gebouwd in neogotische stijl. Reden
dat de kerk niet in de kern is gelegen, heeft te
maken met het feit dat de kerk als gereformeerde
kerk werd opgezet. In 1842 was het uiteindelijk
gelukt om een stuk land aan te kopen. Er wordt
een kerk gebouwd, een van de eerste gereformeerde kerken uit de regio, met daarbij een pastorie.

Antoniuskapel
Volgens de steen boven de ingang dateert dit
kerkje uit 1662. Het hoorde bij het voormalige
kasteel Sinderen. Onder de kerk bevindt zich een
grafkelder, waar mensen van het kasteel begraven zijn. Op het kerkhof achter de kapel treft men
ook zes grafkelders aan, eveneens van de adellijke
familie.

Netterden
St. Walburgiskerk
Deze kerk dateert van oorsprong rond het jaar
1200 en is in 1876 verbouwd door rijksbouwmeester Pierre Cuypers. In 2014 werd de monumentenprijs toegekend aan Stichting Kerspelkerk
Sint Walburgis voor restauratie van het interieur
van de kerk.

Etten
Gebouw De Wielder
Van 10.00 tot 15.00 uur is dit voormalig schoolgebouw open voor bezichtigingen. De koffie staat
klaar en tussendoor kunt u genieten van muziek
door verschillende ensembles van Harmonie
Onderling Genoegen.

Legenda Open Monumentendag
1 Centraal informatiepunt
Markt 1, Silvolde
2 Protestantse kerk
Kerkenstraat 1, Silvolde
3 Mauritiuskerk
Pr.Bernhardstr. 6, Silvolde
4 Gerritsen’s Molen
Molenberg 4, Silvolde
5 Halte Bontebrug
Bontebrug 106, Silvolde
6 Boerderij Wilbrinkshof
Munsterweg 3, Gendringen
7 Pastorie Gendringen
Kerkplein 1, Gendringen
8 St.Maartenkerk
Grotestraat 28, Gendringen
9 St.Martinuskerk
G.Gezellestraat 3,Gendringen
10 Nieuwe Molen
Keurhorsterweg 5, Sinderen
11 Keurhorsterkerk
Sinderenseweg 61, Sinderen
12 Antoniuskapel
Kapelweg 38, Sinderen
13 Molen De Engel
Hiddinkdijk 4, Varsseveld
14 Hofshuus
Leemscherweg 24, Varsseveld
15 Korenmolen Voorst
Grensweg 13, Voorst
16 Walburgiskerk
Netterdensestr. 1, Netterden
17 gebouw De Wielder Etten
Dorpsstraat 3, Etten
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Wandeling
door Silvolde
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Kinderpuzzelroute
Op de OMD-streekmarkt rondom de protestantse kerk ligt een wandelroute
door Silvolde, die speciaal leuk is om met kinderen te doen. De route gaat
langs de kunstwerken die verspreid door Silvolde staan. Ja, dat zijn er meer
dan je denkt! Bij elk kunstwerk is er een leuk opdrachtje voor de kinderen.
En.... als je de ingevulde antwoorden inlevert bij iemand van het comité
(herkenbaar aan de gele button), kun je iets moois winnen! namelijk een
ingelijste aquarel van het gezicht op Bontebrug gemaakt door Evelien Jorna.

Prins Bernhardstraat bij de trappen richting IJsselwolde/R.K.kerk.

Loop naar het pand Ulftseweg 7. Bekijk de muurschildering.

Beeld De Non.
1. Probeer de naam van de maker te ontdekken.
Dat is:

12. Je ziet hier een detail van de muurschildering.
Lees de tekst eronder en verklaar dan waarom
er geen wijzers zijn…!

___________________________________________

____________________________________________

2. De non is een beetje verplaatst. Wat is er nu aan de
onderkant van het beeld anders dan op deze foto?

____________________________________________

____________________________________________

13. Ontdek je ook een spelletje in deze			
muurschildering? Welk spelletje?

3. Lees wat er op het informatiebordje staat.
(Op de grond.) Welk woord hiervan slaat het meest
op het beeld van De Non?

Loop naar Ulftseweg 46. Bekijk de muurschildering van het paard.

____________________________________________

14. Je ziet in deze muurschildering delen van het huis
terugkomen…….. Kun je ontdekken welke delen?

Gekleurde lantaarn.
4. Hoeveel kleuren zie je in dit kleurige kunstwerk?

15. Hoeveel spijlen tel jij in het geschilderde hek?

Loop naar de Markt.

___________________________________________

____________________________________________

5. Maak een leuke foto van jezelf, eventueel met
anderen bij dit kunstwerk.

Wandel via de Terborgseweg naar de Laan van Schuylenburch.
Beeld De Kei.
6. Welk beroep wordt in deze grote steen
uitgebeeld?
_______________________________________

Wandel verder de Laan van Schuylenburch in.
Op de eerstvolgende kruising staat het beeld Pusteblume.
7. Pusteblume is een Duits woord voor een
bloem. Aan welke bloem doet het beeld jou
denken?
_______________________________________
8. Uit hoeveel “bloembollen” bestaat dit beeld?

Wandel nu verder de Ulftseweg op en ga linksaf de Boterweg in. Loop deze
helemaal uit (ook een kruising oversteken) en sla bij de Prins Bernhardstraat
weer linksaf richting dorp. De eerste weg links is dan de Koningin Julianastraat.
Op het grasveldje op de splitsing Bernhardstraat/Julianastraat zie je een modern
kunstwerk. Het heet Bliksemschicht.
16. Welke belangrijke rol speelt de lichtval bij dit		
beeld? Als je het niet direct weet, loop dan eens
rond het beeld en kijk goed!

17. Maak eens een foto waarbij het beeld één rechte
lijn lijkt te zijn!

Loop nu een stukje verder op de Prins Bernhardstraat en je ziet aan de rechterkant het huis dat je hieronder op de foto ziet.
18. Hoe heet dit huis?

_______________________________________

19. Waarom zou dit huis, toen het gebouwd
werd, zo zijn genoemd?

Steek nu schuin over en ga de weg in naar het Isala College.
Een bijzonder gebouw van architecte Pauline Houben.

_____________________________________

9. Je ziet een bakstenen gedeelte. Van welk
materiaal is het lichte, rechter deel gemaakt?
_______________________________________
10. Er is een gedeelte in de bakstenen muur
waarvan gezegd wort dat de metselaars
dronken waren toen ze dit moesten maken.
Beschrijf waarom dit wordt gezegd.
_______________________________________
_______________________________________

Nu loop je weer verder richting Markt via de Prins Bernhardstraat.
Je komt weer uit bij het nieuwe, heringerichte centrum van Silvolde dat in 2017 is
heropend.
20. Je ziet prachtige bloembakken van het zgn.		
Corten-staal en aan de zijde van de R.K. kerk 		
een grote gebogen rand van dit materiaal.		
Schrijf de tekst op die je daar, uitgesneden in 		
het staal, leest.

Wandel nu terug naar de Markt via de Marktstraat.
Loop naar de N.H. Kerk.
11. Lees het informatiebord bij de ingang.
Welk deel van deze kerk is het laatste geplaatst?
_______________________________________

Zo, nu heb je heel wat gezien van Silvolde ...
er is nog veel meer… voor een volgende keer!
Foto’s en tekst: Evelien Jorna
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huifkar door Silvolde

Op Open Monumentendag rijdt een
huifkar met twee prachtige Haflinger
paarden ervoor een mooie route door
Silvolde, langs interessante plekken.
Een gids vertelt u onderweg allerlei leuke weetjes en anekdotes over die plekken. Ontdek wat u nog niet wist! Zoals
het ’Pomphuus’ aan de Marktstraat (tegenover nummer 32) waar het bodemarchief van de Heemkundige Vereniging

Routebeschrijving Silvolde, OMD 2017
1. Centraal informatiepunt
Open Monumentendag ‘Grandcafé
De Buurman’
2. Protestantse Kerk is open met op
de parkeerplaats een Boerenmarkt
3. Bakkerij ten Have, o.a. speltbrood
Marktplein 11
4. Koperslager Dennis Wissink
Marktstraat 2
5. ’Pomphuus’ bodemarchief Heemkundige Vereniging Old Sillevold
Marktstraat thv nr. 32
6. RK Kerk met presentaties en beeld
‘Bedrukte Moeder Gods;
7. Muurschildering Frans ten Have,
Brood en Banket Bakkerij’
Prins Bernhardstraat 13
8. ’Meestershuus’,
monumentenprijs 2006
Prins Bernhardstraat 31

Old Sillevold is opgesteld, het ’Meestershuus’ aan de Prins Bernhardstraat
dat in 2006 de Monumentenprijs kreeg,
het tegeltableau van de voormalige
Zuivelfabriek en de Anemonenkuil, dat
Staatsnatuurreservaat is sinds 1951.
De huifkar rijdt tussen 11.00 en 16.00
uur en er zijn meerdere halteplekken
waar u op- en af kunt stappen. Het routekaartje staat ook in deze krant.

9. RK begraafplaats, berceau met
oude zerken tegenover Prins Bernhardstraat 41
10. Woning met tegeltableau van de
voormalige Zuivelfabriek
Prins Bernhardstraat 52a
11. CAVV –ABTB met torensilo, nu tot
woning verbouwd
Prins Bernhardstraat 81
12. Olde Bond,
verbouwd tot fotostudio
Prins Bernhardstraat 58
13.	Gerritsen of Beltermansmolen
gebouwd in 1856
14.	Anemonenkuil, Staatsnatuurreservaat sinds 1951
Vrije toegang.
15. Restant oude Kloostermuur met
Maria-rots
Lichtenbergseweg bij nr. 6, ’t Bultje’
16. Speelplaats voormalige Jongensschool met 3 linden
Pastoor Bluemersplein 2h

Fietsroute Silvolde

Streekmarkt in Silvolde
Tijdens Open Monumentendag op
9 september wordt rond de protestantse kerk in Silvolde een streekmarkt
georganiseerd. Dit omdat het nationale
thema van 2017 ’Boeren, burgers, buitenlui’, is. In onze streek is de laatste
jaren veel aandacht voor producten uit
de streek.
Enerzijds omdat steeds meer mensen
vragen stellen bij de anonieme massaproductie. Die groep wil weten waar
de door hen gekochte producten vandaan komen en wil liefst de producent
zelf leren kennen. Anderzijds komen
producten het hele jaar door van over
de hele wereld. Transport over enorme
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afstanden vindt plaats en duurzaamheid is dan soms ver te zoeken. Prijzen
voor producenten komen onder druk te
staan, waardoor schaalvergroting wordt
aangejaagd met allerlei negatieve gevolgen.

Het thema en de streekmarkt

De buitenlui uit het thema van dit jaar
waren vroeger de rondtrekkende handelaren of rondtrekkende werklieden.
Voor Open Monumentendag is het
woord buitenlui breder opgevat, namelijk burgers die van buiten ons land komen.
Op de streekmarkt ga je al deze drie
groepen vinden. Lokale boeren die op

een kleinschalige manier produceren en
hun producten aan de man brengen, zoals het varkensvlees van Sander’s Hof uit
Etten, de jams van Nicole Rougoor uit
Silvolde en de speltproducten van Jan
Steverink en bakker Ten Have uit Silvolde. IJs van de Steenoven uit Hummelo
en poffertjes van Frans en Maria Venhorst. Burgers die creatief zijn en allerlei
producten maken en verkopen, zoals de
tekstborden van KreaRiet uit Silvolde en
aluminium sieraden van Annet Fontein.
Groenteboer Van Aalten en de Welkoop
doen mee, café De Buurman, galerie
Gelia en nog veel meer.
Rondtrekkende buitenlui zijn er niet
zoveel meer, maar mensen uit andere
culturen des te meer. Zo gaat een vrouwengroep allerlei hapjes bereiden uit
verschillende culturen en verkopen kleding, zodat de bezoekers van de markt
daar kennis mee kunnen maken. In totaal worden 9 grote kramen gevuld met
allerlei verschillende producten.
Het geheel wordt omlijst met muziek.

Kinderen

Uiteraard wordt ook aan de kinderen gedacht. Ze kunnen aan drie verschillende
activiteiten meedoen. Een bezoek aan
de markt en eventueel een aansluitende
rondrit met paard en huifkar langs historische plekken in Silvolde wordt dan een
uitje voor de hele familie.
De streekmarkt rond de protestantse
kerk in Silvolde is op zaterdag 9 september van 10.30 uur tot 16.00 uur. Komt
allen!

De streekmarkt op 2e Pinksterdag in Lievelde is de grootste van de Achterhoek

Muziekvereniging
Prinses Beatrix
Dinxperlo alweer
60 jaar
Voor ons is dit geen leeftijd om te
zeggen we gaan het wat rustiger aan
doen. In tegendeel! Na het mooie
concert in maart van dit jaar, samen
met band en koor en het zomerconcert bij het kulturhus, gaat Pr. Beatrix
u laten horen dat ze van alle markten
thuis zijn met: Blaosmuziek bi-j de
Mölle!
U kunt gaan genieten van een muzikale
namiddag/vooravond vol met mooie
muziek. We hebben kosten noch
moeite gespaard om u een gevarieerd
programma voor te zetten. De samenwerking met ”de Knollentrekkers”uit
Borculo en de speciaal voor deze middag uitgenodigde ”Special Acts”, zorgen voor de nodige variatie. En om nu
niet direct alles te verklappen, de één
maakt muziek, er is iets met hamers en
er gaat iets gebeuren met lepels. Daarnaast zorgen de Knollentrekkers, zoals de naam al doet vermoeden, voor
Egerländer muziek!
De perfecte locatie voor dit concert is
gevonden bij de molen bij restaurant
Van Hal in Voorst (bij Gendringen),
Grensweg 13. Dit alles staat te gebeuren op zaterdag 9 september 2017. We
gaan beginnen om 16.00 uur. De toegang is, zoals u van ons gewend bent,
gratis! Bij slecht weer gaan we natuurlijk gewoon door! In de zaal van restaurant Van Hal. Natuurlijk is er ook aan
de inwendige mens gedacht.
Nieuwsgierig geworden? Laat u verrassen! Zorg dan dat u aanwezig bent, en
mis niets van dit optreden.
Tot ziens op 9 september 2017 om
16.00 uur bij de molen bij restaurant
Van Hal in Voorst.
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20% KORTING
OP RAAMDECORATIE
Actie geldt van 4 t/m 16 september 2017. Vraag naar de voorwaarden.

Timeless Jubileum

Lekker slapen.
De normaalste zaak
van de wereld.

Vlak 2795,-

1599,alle maten

Elektrisch
verstelbaar 3815,-

2499,alle maten

Alle maten: 140/160/180 x 200/210 cm

Al 133 jaar
gegarandeerde
kwaliteit

Vakmanschap
sinds 1884

Uitvinders
van de
CombiSpring®

Geheel compleet
∙ Originele
Combispring® matras
∙ Latex topper
∙ Topper anti-slip
∙ Luxe achterwand
∙ Hoogwaardige
meubelstof
∙ Draadloos elektrisch
verstelbaar

Freriks Wonen en Slapen
Frank Daamenstraat 23
7071 AT Ulft
T
E
I

0315 - 681 355
info@frerikswonen.nl
www.frerikswonen.nl

Stabiel
ligcomfort
over de gehele
breedte

Duurzaamheid,
ondersteuning
en ventilatie

OPENINGSTIJDEN
maandag
13.00 - 17.30 uur
dinsdag
09.00 - 17.30 uur
woensdag
09.00 - 17.30 uur
donderdag
09.00 - 17.30 uur
vrijdag
09.00 - 17.30 uur
zaterdag
09.00 - 16.00 uur

