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Voetbal-moederdag
Het einde van het voetbal-
seizoen zit er weer aan te    
komen. De punten worden 
opgeteld en de laatste wed-
strijden staan op het program-
ma. Staat er nog iets op het 
spel? Wordt het handhaven 
of nacompetitie voor promo-
tie of mogelijk degradatie. 
Voor sommige ploegen is het 
billenknijpen, kent het sei-
zoen nog een verlenging in 
positieve zin of wordt het 
berusten en 2019/2020 een 
klasse lager spelen. Voor ve-
len nog spannend, hoe ver 
kunnen ze nog komen. Voor 
andere teams is al duidelijk 
dat ze over een paar weken 
rustig de vakantieperiode in 
kunnen. Dan kan iedereen 
weer  gaan genieten van an-
dere activiteiten op de zonda-
gen, want zoals je weet, wel of 
geen Moederdag bijvoor-
beeld, voetbal op zondag gaat 
door. En speelt het favoriete 
team dan z’n thuiswedstrijd, 
dan heeft moeders ’s middags 
een paar uurtjes voor zichzelf 
als pa met het kroost langs de 
lijn staat. Misschien ook wel 
een soort van Moederdag? Je    
zou denken dat dan eigenlijk 
elke thuiswedstrijd-zondag wel 
een Moederdag zou zijn, 
maar pa vindt het dan ook 
wel weer fijn om gezellig met 
vrienden van de wedstrijd
te genieten zonder de kids 
en ook zal dan ’s morgens 
het gebruikelijke Moederdag-
ontbijt met kruimels in bed 
en de versjes van de kids ont-
breken. En dan hebben we 
het alleen nog maar over onze 
plaatselijke clubs. Wat te den-
ken van alle wedstrijden die 
we ook op tv nog kunnen 
volgen. Eredivisie, Eerste di-
visie, Champions League, 
Europa Leage, het is bijna 
niet bij te houden! Maar toch, 
als een Nederlandse club het 
met zoveel verve schopt tot 
de halve finale Champions 
League, dan zit moeders ook 
voor de buis te genieten.
Ajax, zet ’m op!  
Fijne moederdag allemaal.
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Op 23 april 1419 was het zover: 
Terborg kreeg stadsrechten. Zes 
eeuwen later wordt uitvoerig 
stilgestaan bij die heugelijke ge-
beurtenis. Na de opening van het 
feestjaar tijdens het paasweek-
end staan er ook de rest van dit 
jaar nog tal van activiteiten op 
het programma in de 600 jaar 
oude stad.

Pasen stond vorige maand in het 
teken van de officieuze aftrap 
van het jubileumjaar, met het 
standbeeldenproject (een fraai 
filmpje is te zien op terborg600.
nl). Op eerste en tweede paasdag 
werden in totaal 32 standbeel-
den door een vakkundige jury 
beoordeeld. 
Op dinsdag 23 april, dé dag 
van het 600-jarige bestaan van 
Terborg als stad, werd een op-
tocht van de (verklede) leerlin-
gen van basisschool Dynamiek 
– alle zestien klassen met hun 

eigen schild – voorafgegaan door 
het door Johan Siemes gemaakte 
beeld van Sint Joris en de draak. 
Burgemeester Otwin van Dijk 
was op het Jorisplein aanwezig 
om alle schilden in ontvangst te 
nemen, die daar nu aan de stads-
poort hangen.
Die avond maakte het openings-
woord van de burgemeester 
deel uit van het officiële begin 
van het Terborg 600-jaar. Bij de 
Georgiuskerk in de Hoofdstraat 
werd tevens bekendgemaakt 
welke vijf standbeelden genomi-
neerd waren voor de hoofdprijs 
en vond de presentatie plaats 
van onder meer het Terborgse 
biertje, wijntje en memoryspel; 
dat bestaat uit kaarten met door 
Bert Taken getekende histo-
rische gebouwen uit Terborg, 
waarvoor bij supermarkt Coop 
gespaard kan worden. En na-
tuurlijk werd er geproost op 600 
jaar stad Terborg.

En dat was nog maar het begin. 
Het is bijna te veel om op te noe-
men wat er later dit jaar nog te 
gebeuren staat. 
Toch doet Els Bakker, namens 
het dertienkoppige organisatie-
comité van Terborg 600, een po-
ging. “Op maandag 20 mei, na de 
ledenvergadering van Terborgs 
Belang, kunnen geïnteresseerden 
terug de schoolbanken in. Want 
drie oud-docenten hebben op de 
basisschool, voorafgaand aan de 
projectweek van Dynamiek, ge-
schiedenisles gegeven over 600 
jaar Terborg. En dat vonden de 
kinderen zó leuk, dat we nu ook 
ouders en ouderen de kans ge-
ven om deze geschiedenisles te 
horen,” vertelt Bakker.

Afgelopen vrijdag, 3 mei, was 
de tentoonstelling in de tot eve-
nementenlocatie omgetoverde 
Georgiuskerk na de opening op 
Koningsdag weer open voor pu-

bliek; de historische expositie 
600 jaar stad Terborg zit bomvol 
uniek materiaal uit de afgelopen 
eeuwen en is nog tot begin juni 
ieder weekend te bezoeken. 
”In het weekend van 14 tot 16 
juni vieren we ons verjaardags-
feest XXL, met op zaterdagavond 
een gratis optreden van de band 
Van Dik Hout en op zondag
een groot stadsontbijt met een 
historische kermis. Op 7 juli 
hebben we een sportdag, op 18 
augustus zijn er hardloopwed-
strijden en finisht de Ronde van 
de Achterhoek in Terborg en 
het klapstuk volgt op 5, 6 en 7 
september: dan wordt ’t Straatje 
opgevoerd, een groot openlucht-
spel met de Roode Leeuw deels 
als decor,” aldus Bakker, die ge-
niet van het enthousiasme bij alle 
Terborgenaren. 
”Het leeft heel erg in de stad en 
dat is voor ons als organisatie 
ook fijn.”

Jubileumjaar zes eeuwen oude 
stad Terborg bol van festiviteiten
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Gebiedsvisie Gendringen
Gendringen is volop in ont-
wikkeling. Er komt een nieuw 
woonzorgcentrum, het Kerkplein 
wordt opnieuw ingericht, een 
aantal winkelpanden wordt op-
nieuw ingevuld en vanuit de 
ondernemers is er een ambitieus 
en creatief groenplan opgesteld. 
Tegelijkertijd is er een aantal 
locaties die extra aandacht vra-
gen, zoals de scholen, de biblio-
theek, het winkelbestand in de 
Grotestraat, de horeca en een 
aantal verwaarloosde panden. 
Deze bieden kansen en mo-
gelijkheden tot ontwikkeling. 
Daarom heeft het college beslo-
ten om een gebiedsvisie te laten 
opstellen voor het centrum van 
Gendringen. Het is belangrijk 
om de verschillende ontwikke-
lingen in samenhang te bezien 
en beoordelen, om zo de eigen 
uitstraling van Gendringen te 
behouden. 

Aanstellen afvalcoach
De gemeente zet al enige tijd 
in op een betere afvalscheiding. 
Daarom heeft elk huishouden 
vier containers. In de praktijk 
blijkt echter dat veel inwoners 
het afval nog niet in de juiste 
container doen. Daarom is het 
college akkoord gegaan met de 
aanstelling van een afvalcoach 
die de inwoners gaat helpen bij 
het scheiden van hun afval. Deze 
toezichthouder controleert op de 
inhoud van de afvalcontainer, 

geeft voorlichting aan de inwoner 
en legt vast als er fout afval in de 
container zit. Door het inzetten 
van een afvalcoach streeft de ge-
meente naar een scheidingsper-
centage van 90 procent in 2025. 

Visie DRU Industriepark
Op 28 maart 2019 hebben de 
gemeente Oude IJsselstreek en 
Stichting DRU Industriepark 
de huurovereenkomst getekend 
voor de gebouwen op het park. 
De stichting DRU Industriepark 
huurt de gebouwen van de ge-
meente en verhuurt deze aan de 
vier partners. Het gaat om het 
Portiersgebouw, de Afbramerij, 
het Loonbureau en de SSP-HAL. 
Hiermee zijn belangrijke stap-
pen gezet richting de realisatie 
van de Visie DRU Industriepark 
die de gemeenteraad in novem-
ber 2017 heeft vastgesteld. Een 
programmacommissie bestaande 
uit vertegenwoordigers van de 
nieuwe stichting, de convenant-
partners en de andere eigenaren/
huurders/structurele gebruikers 
op het park, heeft een werkplan 
voor 2019 opgesteld waarin ge-
zamenlijke projecten staan be-
schreven. Dit zijn onder meer het 
verkennen van mogelijkheden 
voor het duurzaam exploiteren 
van de monumentale gebouwen 
op het park en het doorontwik-
kelen van het park tot één muse-
aal concept. 

Huisvestingsplan 
basisonderwijs
De gemeente heeft in overleg 
met de vijf besturen van de ba-
sisscholen een Integraal huisves-
tingsplan (IHP) 2019 - 2032 opge-
steld. In het IHP staan de kaders 
en speerpunten benoemd voor 

optimale en adequate huisves-
ting van het basisonderwijs. De 
gemeente wil de komende jaren 
in Gendringen en Silvolde een 
Integraal Kindcentrum (IKC) 
realiseren en op de middellange 
termijn een IKC in Ulft Zuid en 
nieuwbouw voor de school in 

Etten. Daarnaast willen de par-
tijen een gezamenlijk perspectief 
ontwikkelen voor de resterende 
kleine(re) scholen in de kleine 
kernen. Volgens wethouder Peter 
van de Wardt moeten alle kinde-
ren uit Oude IJsselstreek kwa-
litatief goed onderwijs kunnen 

volgen. ”We hebben te maken 
met een dalend aantal leerlingen 
en enkele schoolgebouwen die 
niet meer aan de eisen voldoen. 
Samen met de vijf schoolbestu-
ren zet de gemeente zich in voor 
toekomstbestendig onderwijs.”

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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Kleurrijke kunstroute

Om bezoekers te stimuleren meerdere mooie plekken langs het stroomgebied van de Oude IJssel te bezoe-
ken is er een kleurrijke kunstroute ontwikkeld. Op verschillende plekken staat bijzonder kleurrijk straat-
meubilair, gemaakt van gietijzer. Deze ornamenten komen van de hand van ontwerpers Schabracq en 
Postma. Oude IJsselstreek heeft deze ornamenten in 2013 cadeau gekregen van de gemeente Amsterdam, 
waar ze jarenlang op het Rokin en het Damrak hebben gestaan. De geschiedenis van Oude IJsselstreek 
is sterk verweven met de ijzerindustrie en daar sluiten de ornamenten goed bij aan. Het meubilair is door 
vrijwilligers gerestaureerd met gebruik van veel kleur, en geplaatst op diverse plekken in het stroomgebied 
van de Oude IJssel. Naast het Schabracq straatmeubilair passeren fietsers van de 30 km lange route ook 
verschillende kunstateliers. De brochure van de ’Kleurrijke kunstroute’ is gratis verkrijgbaar bij VVV 
Ulft, Hutteweg 32, Ulft.

Hootchie Koe
Op 10, 11 en 12 mei staat het    
festival Hootchie Koe weer op 
het programma in Varsseveld. 
Een festival vol creativiteit, cul-
tuur en muziek op het erf van 
museumboerderij ’t Hofshuus in 
Varsseveld. 

Hootchie Koe is een festival voor 
de jeugd van 0 tot 120 jaar. Het 
terrein is ingericht met twee gro-
te podia voor de live bands, een 
grote circustent met theater en
muziek en bij het water een intiem 
podium aan het Varsseveldse 
strand. Het erf van ’t Hofshuus 

is ingericht met kleurrijke eet-
tentjes van de lokale horeca, 
een grote kinderweide met een 
kinder kookcafé, Hootchie Koe 
postkantoor, freaky fotoshoot
en de nostalgische kermis in de 
weide. Clowns, dichters, acteurs 
en kunstenaars maken de pro-
grammering compleet. 

Het Hootchie Koe Festival bij ’t 
Hofshuus is te bereiken via de 
Gasthuisweg. De parkeerplaats 
voor fietsen en auto’s bevindt 
zich aan de Breukelaarweg 33, 
het terrein van Kramp. Hier is 
het veilig parkeren en slechts 

twee minuten 
lopen naar de 
entree.
Kinderen tot 
en met 17 jaar
mogen alle da-
gen gratis naar 
binnen. 
Kaarten voor 
vrijdagavond 
kosten 10 euro, 
in de voorver-
koop 5 euro. 
De kaarten 
voor zaterdag 
en zondag kos-
ten 20 euro, 
in de voorver-
koop  15 euro. 
Een passe-
partout voor 
alle dagen kost 
35 euro, in de 
voorverkoop 
25 euro. 

De moederdagbrunch op zondag 
12 mei kost 7,50 euro, haar kin-
deren tot en met 12 jaar mogen 
gratis deelnemen. 

Op vrijdag trapt het festival af 
om 19.30 uur en gaat tot onge-
veer 01.00 uur door. 
Zaterdag begint de programme-
ring om 14.00 uur en ook hier 
stopt het om 01.00 uur. De laat-
ste dag begint om 13.00 uur en 
het festival sluit om 22.00 uur af. 
Meer informatie en kaarten in de 
voorverkoop via:
www.hootchiekoe.nl. 

Rondleiding 
DRU Industriepark
Op zondag 12 mei begint om 
11.30 uur een rondleiding over 
het DRU Industriepark. Onder 
begeleiding van de ervaren gid-
sen van de Oudheidkundige 
Vereniging Gemeente Gendrin-
gen (OVGG) word je in 75 minu-
ten rondgeleid door de DRU 
Cultuurfabriek en over het DRU 
Industriepark. 
Ooit ronkten hier de machines 
en stoomden de ketels van de 
DRU ijzergieterij. Tegenwoordig 
smelten cultuur en historie hier 
samen. Kosten: 4 euro per per-
soon. Kinderen van 6 tot 12 jaar 
betalen de helft. Kinderen onder 
6 jaar gratis. Per keer kunnen er 
maximaal 25 personen mee. 

Spirituele open dag
Op zondag 19 mei is er een       
spirituele open dag in Kulturhus 
de Vos in Westendorp, georga-
niseerd door Spirituele praktijk 
De Vonk. Bezoekers kunnen
van 11.00 tot 17.00 uur op een 
aangename huiselijk manier ken-
nismaken met spiritualiteit in de 
ruimste zins des woords. Er zijn 
standhouders van  mediums, pa-
ragnosten, coaches, access consi-
ousness, nummerologie, fotole-
zen, akija & art, fotonentherapie, 
astrologie en nog meer. Er staan 
diverse verkoopstands met tarot-
kaarten, stenen, wierook, siera-
den en orgonite producten. Ook 
is er de mogelijkheid om mee te 
doen met een medititatie of een 
drumhealing bij de sjamaan. De 
entree is 3 euro.  Meer informatie 
op www.claudia-rietman.com

Veel activiteiten in mei

Het festival Hootchie Koe in Varsseveld. (Archieffoto)

In de maand mei komt de stroom activiteiten flink op gang. En dan met name de buitenactiviteiten. Zo is 
het de maand van de eerste muziekfestivals. De Ulftse Krant heeft een aantal activiteiten in de regio op 
een rij gezet, zodat u zich in mei in ieder geval niet hoeft te vervelen. 



Oude IJsseltocht voor 
gezinnen tot sportieve fietsers
Voor de 32ste keer organiseert
wielervereniging RTC De Wildt 
uit Ulft haar Oude IJsseltocht, 
sinds 2003 meetellend voor het 
Brevet des Cyclistes. Op zondag 
5 mei is de start vanuit het club-
huis op het Zwarte Plein, aan de 
Dr. Arienstraat 5 in Ulft. 
Ook dit jaar zijn er weer fiets-
routes uitgezet van 25, 40, 95 en 
130 en 165 kilometer. De 25 en 
40 km zijn geschikt voor het hele 
gezin, de 95, 130 en 165 km voor 
de sportieve fietser. Starttijden 
voor de 25 - en 40 km, tussen 
9.00 en 11.00 uur. De starttijden 
voor de 95  km zijn tussen 8.00 
uur en 10.00 uur en voor de 125 
en 160 km kunnen de deelnemers 
van 7.30 tot 9.00 uur opstappen.
Info: bellen naar het clubgebouw 
op zondag van 12.00 tot 14.00 uur 
en woensdag van 21.00 tot 22.30
uur; tel. 06-15143004 of op www.
rtcdewildt.nl en op Facebook.

Gemeentelijk Koningschieten 
bij St. Joris Ulft
Op zaterdag 11 mei  vindt het ge-
meentelijk koningschieten plaats 
op het terrein van Schuttersgilde 
St. Joris in Ulft. De gasten wor-
den om 13.30 uur door gemeen-
tekoning Bennie Jansen verwel-
komd in het clubgebouw.
Onder auspiciën van burgemees-
ter Otwin van Dijk zullen de 
koningen en koninginnen uit de 
gemeente Oude IJsselstreek de 
strijd aanbinden om de felbegeer-
de koningstitel. Naar verwach-
ting is rond 17.00 uur bekend wie 
de opvolger wordt van Bennie 
Jansen en zich gemeentekoning 
van 2019 mag noemen.
Nadat Schuttersgilde St. Joris 
een vendelhulde heeft gebracht 
aan het nieuwe koningspaar, 
volgt een gezellig samenzijn in 
het clubgebouw. Onder muzikale 
begeleiding van Heiny Haverdil 
wordt het glas geheven op de 
nieuwe koning.

Excursie naar kasteeltuin 
Wisch en moederdag-
arrangement vanuit Ulft
Na een korte vaartocht vanaf 
het DRU Industriepark naar 
Terborg gevolg door een wande-
ling vanuit de aanlegsteiger naar 
het kasteel, wordt de groep rond-
geleid door de kasteeltuinen. 
Deze tuinen zijn op deze tocht 
exclusief toegankelijk voor de 
passagiers van ”De Iesselganger”. 
Vertrek is zaterdag 11 mei en 29 
juni om 9.30 uur vanaf de steiger 
bij de DRU Industriepark. Vol-
wassenen betalen 15 euro en 
kinderen tot 12 jaar 12 euro 
(inclusief koffie/thee en een oer-
broodje). Reserveren via boekin-
gen www.iesselganger.nl of VVV 
Oude IJsselstreek.
Op Moederdag is er speciaal voor 
de moeders een muzikale aubade 
aan boord en een kleine attentie. 
Volwassen betalen 9 euro en kin-
deren tot 12 jaar 6 euro. Bij deze 
vaart is een drankje bij de prijs 
inbegrepen. Vertrek 12 mei om 
13.00 uur en 15.00 uur vanaf de 
steiger bij de DRU Industriepark.

UGK in de Hemel VIII
Op zondagavond 12 mei organi-
seert het Ulfts Gemengd Koor
voor de achtste keer hun traditi-
nele lenteconcert. Het zou toch 
leuk zijn om Moederdag met 
zang en muziek af te sluiten? 
Onder leiding van Gerard Rutjes 
en aan de piano begeleid door 
Henk Bennink zingt het koor 
een aantal luchtige liederen uit 
het genre musicals, popmuziek 
en ballads. Medewerking ver-
leent het Kwartet Let us Wander, 
bestaande uit de zangeressen 
Marjo Harmsen, Lizette Tijdink 
en Antoinette Hobelman en pia-
niste Maria Woerde. Op een bij-
zondere manier laten ze u kennis 
maken met klassieke zang; mooie 
stemmen, sfeervolle pianobege-
leiding en passend acteerwerk 
zorgen voor een vrolijk intermez-
zo. Het concert begint om 19.30 
uur in het Hemeltje in Ulft. De 
toegang is gratis, een vrije gift na 
afloop wordt gewaardeerd.

Voorstelling Gekkoo Uniek
Op zondagmiddag 12 mei pre-
senteren de spelers van Gekkoo 
Uniek tweemaal hun bijzondere 
en hartverwarmende voorstel-
ling ’Ademen in het Maanlicht’ 
in ’Ons Pakhuus’ in Silvolde (om 
14.00 en 15.35 uur).

Gezocht: ”Mensen van IJzer”
Heeft u belangstelling voor de 
historie en de ontwikkeling van 
deze streek? En weet u dat die 
nog steeds voor een groot deel 
door ijzer wordt bepaald? Om 
dit aan de mensheid uit te dragen 
is in 1998 het Nederlands IJzer 
Museum (NIJM) opgericht. In 
2013 is het NIJM de samenwer-
king aangegaan met andere par-
tijen en is ICER opgericht. ICER 
en NIJM vonden daarbij hun 
plek in de voormalige afbramerij 
van het DRU complex. Helaas is 
ICER niet meer en staan er veel 
veranderingen aan te komen in 
het DRU Industrieel Park. 
Ook het NIJM zal er weer zijn 
plekje(s) moeten vinden. NIJM 
wil daarbij wel een volwaardige 
museale functie vervullen en zich 
verder professioneel ontwikkelen
Bij het zoeken naar, het beden-
ken, uitwerken en invullen van 
alle wensen zijn mensen nodig, 
denkers en doeners. We zoeken
bestuursleden, docenten en bege-
leiders voor workshops smeden, 
lassen, plaatwerken etc. 
We willen wisseltentoonstellin-
gen opzetten op diverse plekken 
in het DRU complex. En uiter-
aard beheren we onze collectie 
van deels zeldzame producten, 
documenteren deze en proberen 
deze uit te breiden. Want als 
je als gemeente lid bent van de 
Kring van IJzersteden dan mag je 
wel wat verwachten. Iedereen die 
belangstelling heeft en een keer-
tje wil praten: stuur een mailtje 
naar b.kaptein.6@kpnmail.nl en 
we nemen spoedig contact op.

Mantelzorgcafé in gemeente 
Oude IJsselstreek
Op maandag 13 mei is er weer
een bijeenkomst van het Mantel-
zorgcafé. Mantelzorgers kunnen 
elkaar ontmoeten in locatie ’De 
Roode Leeuw’ in Terborg van 
13.30 tot 15.00 uur. Iedereen die 
intensief of langdurig zorgt voor 
iemand, een ouder, een kind, 
partner of iemand anders uit de 
omgeving, is mantelzorger. Soms 
komen mantelzorgers voor uitda-

gingen te staan en kan het emo-
tioneel zwaar worden. Praten 
daarover kan helpen om de zorg 
vol te houden. Andere mantel-
zorgers begrijpen u maar al te 
goed. U kunt alle gegevens over 
deze bijeenkomsten ook vinden 
op www.vithulpbijmantelzorg.nl.
Opgave hiervoor is niet nodig.  
Er zijn geen kosten aan verbon-
den en de koffie/thee krijgt u 
aangeboden. Meer weten? Bel 
(0544) 82 00 00 of mail info@
vithulpbijmantelzorg.nl.

Rijbewijskeuringen in Ulft
Automobilisten kunnen zich via 
Regelzorg Rijbewijskeuringen 
op 13 mei in de Mulderije, 
Allee 1 medisch laten keuren 
voor de verlenging van hun rij-
bewijs. Een afspraak maken 
met de arts kan via Regelzorg 
Rijbewijskeuringen. Telefonisch: 
088 23 23 300.  Zelf een datum 
plannen: www.regelzorg.nl.
Voordat u een afspraak maakt
koopt u eerst een Gezondheids-
verklaring. Automobilisten van 
75 jaar en ouder betalen €40,-. 
Houders van rijbewijs C/D/E tot 
75 jaar betalen €60,-. Bent u ge-
zond, koopt u een digitaal formu-
lier en kunt u snel een afspraak 
maken bij de keuringsarts dan 
is uw nieuwe rijbewijs snel gere-
geld. Is dit niet het geval dan kan 
het 3 of 4 maanden duren.

DRU Cultuurfabriek
Bökkers in de popzaal
Op zaterdag 18 mei vanaf 20.00 
uur spelen de mannen van 
Bökkers op het poppodium van 
de DRU Cultuurfabriek in Ulft.
In het voorprogramma staat 
Blinde Ed. Kaarten zijn in de 
voorverkoop € 14,25 en aan de 
deur €17,50.

Ensemble Symphonie 
Atlantique in het Ouhrlokaal
Op zondagmiddag 19 mei treedt 
Ensemble Symphonie Atlantique 
op in het Ouhrlokaal op het 
DRU Industriepark in Ulft. Het 
ensemble bestaat uit Rebecca 
Huber op viool en Petra Somlai 

op fortepiano - de vroegste versie 
van de piano. Samen vullen zij de 
middag met prachtige muziek van 
zowel Mozart als Beethoven. be-
gint 15.00 uur in het Ouhrlokaal 
(in het Ketelhuis). Kaarten kos-
ten €17,- (inclusief consumptie 
en garderobe).
Kaarten voor deze concerten zijn 
verkrijgbaar aan de receptie van 
de DRU Cultuurfabriek, via tel. 
0315-714358 en via www.drucul-
tuurfabriek.nl
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Op 26 mei zal er weer een Grei in de Wei gehouden worden bij 
weerstation de Lichtenberg. Ook dit jaar is de netto opbrengst 
voor de stichting Lipoedeem, waarmee de behandelkosten van een 
chronisch zieke patiënt, die niet door de verzekeraar vergoed 
worden, betaald worden. Daarom voor de inmiddels 8ste keer deze 
markt. Naast  de vele artikelen, door veelal particulieren aangebo-
den, zal ook het dweilorkest De Kroezenhøkers weer aanwezig zijn 
en met hun vrolijke klanken de sfeer verhogen. Natuurlijk is ook 
gedacht aan de inwendige mens met een hapje en drankje. Nieuw dit 
jaar is dat de deelnemers aan de Schuyltoer de route via het weer-
station hebben gekregen zodat zij ook zij de markt nog kunnen 
bezoeken. De entreekosten zijn 2 euro, kinderen t/m 12 jaar gratis 
toegang. ook het parkeren is gratis. De markt begint om 10.00 uur 
en duurt tot 16.00 uur. U bent van harte welkom, sla uw slag.

IPK Etten presenteert uniek schouwspel

Op zaterdag 11 mei a.s. presenteert IPK Etten het muzikale schouwspel ’La vita è così’, wat in het 
Nederlands niets anders betekent dan ’zo is het leven!’ De muzikale leiding is in handen van Bart Rysavy 
met Silvia Verheij als pianist/organist. In genoemd muzikaal schouwspel wordt het leven van een drietal 
generaties Ettenaren bezongen, waarin niet alleen geluk en liefde, maar ook verdriet het thema is. De zang 
in deze productie is voor meer dan 50% in het Nederlands, waarbij de meeste teksten door het koor zijn 
geschreven. Naast zang zijn er bijzondere, actieve rollen weggelegd voor muziek, toneel en dans. Zelfs 
het publiek wordt meegezogen (interactief) in de ongetwijfeld spannende sfeer die tijdens deze happening 
zal ontstaan. Je raakt de draad van het verhaal niet kwijt, want een verteller houdt je steeds op de hoogte 
van de voortgang. Bovendien wordt elk onderdeel ingeleid door een tweetal kwartetten, die op haar beurt 
wordt begeleid door Michiel Leijzer (gitaar) en Ton Menke (contrabas). 
De plaats van handeling is Zalencentrum Köster in Etten. Het spektakel begint om 19.30 uur, de zaal is 
open vanaf 19.00 uur. Zo’n interactief muzikaal evenement van koor, muziek, dans en toneel is in onze 
regio nog nooit vertoond en is daardoor uniek! Kaarten à €10,- zijn te verkrijgen bij Zalencentrum Köster 
en drogisterij Westerhof in Etten.

Grei In De Wei bij weerstation 
de Lichtenberg

Wedstrijden van de 
komende weken
5 mei
Silvolde - DEM

12 mei
SDOUC - AZC 
Ulftse Boys - Keijenburgse Boys 
GWVV - RKSV ’t Peeske 
 VIOS B - Gendringen
VV MEC - VV Terborg
Purmersteijn - Silvolde
NVC Netterden - SC Meddo
VVG ’25 - SVGG 
Ajax B - SV Kilder 
Westendorp - VV Etten 

19 mei
VV VIOD Doetinchem - SDOUC
KSH - Ulftse Boys
GWVV - SV Zeddam/Sint Joris
Gendringen - SV Grol 
VV Terborg - AD ’69
RKZVC - Silvolde
Den Dam - NVC Netterden
SVGG - VV MEC
VV Etten - Ajax B

Sportverenigingen, geef
uw wedstrijden door, 
dan weten uw supporteers
wanneer ze u kunnen
komen aanmoedigen!
 

ulftsekrant@ijselstroom.nl
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Nadat het theaterseizoen 2019 
vorige maand van start ging met 
een spetterende avond bij open-
luchttheater Engbergen, waar 
Touch of Toto de pannen van 
het dak speelde, staan er ook 
deze maand twee geweldige eve-
nementen op het programma. 
Komende zaterdag, 11 mei, vindt 
10 jaar zonder Ramses - een 
eerbetoon aan Ramses Shaffy 
plaats. Een week later (18 mei) is 
het tijd voor Amfipop, het festi-
val voor regionale bands.

Op 1 december 2019 is het tien 
jaar geleden dat Ramses Shaffy 
stierf in zijn zo geliefde stad 
Amsterdam. Het eerbetoon op 
Engbergen (aanvang 20.30 uur) 
is bedoeld om het leven van de 
chansonnier te vieren, in een 
ruim twee uur durende voorstel-
ling met de liedjes van Ramses: 
Sammy, We zullen doorgaan, 
Pastorale, Laat me en natuur-
lijk Zing, vecht, huil, bid, lach, 
werk en bewonder, om maar een 
paar voorbeelden te noemen. 

Vol enthousiasme en levenslust 
treden zangeres Anne de Blok 
en zanger Stephan Peters samen 
met hun band op. Het wordt een 
jong eerbetoon aan deze oude 
meester van de Nederlandse 
kleinkunst!

Zaterdag 18 mei gaat om 15.00 
uur Amfipop van start. Het gratis 
toegankelijke popfestival dat al 
sinds de eerste editie een podium 
biedt aan bands uit de buurt heeft 
ook deze keer weer een gevari-
eerde line-up: Ruff McKenzy, 
Killer and the Cool Cats, Broken 
Sky, Bootsman, Toffe Haan en 
Suitcase verzorgen optredens en 
bovendien kan er – als extraatje 
aangeboden door het openlucht-
theater – tweemaal een uur lang 
genoten worden van de tribute-
band Status Quo Forever. Tevens 
zal Draw Art Design (Arjan 
Kemperman) aanwezig zijn met 
een expositie van zijn werken.

Info over de kaartverkoop: www.
openluchttheater-engbergen.nl

Eerbetoon aan Ramses en 
festival Amfipop op Engbergen

Het heeft langer geduurd dan de 
initiatiefnemers hadden gewild, 
maar hun project ’Groene Grote-
straat’ in Gendringen is van start 
gegaan. De hoofdstraat in het 
dorp krijgt de komende periode 
een totaal ander aanzien. 

Medio april waren er ineens meer 
dan 250 stokrozen verschenen in 
de Grotestraat in Gendringen. 
Het was de officieuze aftrap van 
het project ’Groene Grotestraat’ 
in het leven geroepen door hove-
niers Maarten Pol en Patricia 
Stols, Ruud Eijmans en bloemist 
Bart Bresser. De dorpsbewoners 
hebben met hun groenplan een 
duidelijk doel voor ogen. 
”We hebben geweldige mooie 
natuur hier om Gendringen heen. 
Engbergen, het Landfort, de 

DRU ook aan het water. We 
willen het dorp daarmee verbin-
den,” legt Bresser uit. 
”De bedoeling van dit project is 
dat we dat prachtige groen in de 
omgeving van Gendringen het 
dorp in halen.”

Bresser, tevens voorzitter van de
Gendringse ondernemersvereni-
ging, ziet de leegstand van beeld-
bepalende panden als Gelders
Handwerk en het Posthuis met 
lede ogen. ”Maar daar hebben 
wij geen invloed op. Dus dan 
moet je iets verzinnen wat je zelf 
kunt verwezenlijken,” zegt de 
bloemist over het onstaan van 
project Groene Grotestraat. 
De initiatiefnemers constateer-
den tot hun tevredenheid dat 
er, op de inloopavond waarop 

hun groenplan gepresenteerd, 
direct enthousiasme was bij de 
aanwonenden. 
”Gelukkig was iedereen laaiend. 
Want het werkt niet als zo’n plan 
niet gedragen wordt, dan is het 
kansloos. Wij kunnen iets moois 
verzinnen en maken, maar het 
moet vervolgens wel verzorgd en 
bijgehouden worden. En het plan 
is echt omarmd.” Het aanplanten 
van de stokrozen aan de zonkant 
van de Grotestraat vormde vori-
ge maand de eerste aanzet, zodra 
de inmiddels toegezegde subsidie 
binnen is, volgt de rest. 

”Want de Groene Grotestraat 
wordt meer dan een paar plantjes 
en boompjes. We gaan de hele 
straat met elkaar verbinden.” Zo 
krijgt de Christoffelschool tegen-
over de supermarkt een eigen 
fruitgaard en moestuin; met de 
opbrengst daarvan kunnen de 
kinderen vervolgens hun eigen 
kraampje bemannen tijdens het 
Preuvement. Er komt nieuw, zelf 
ontworpen straatmeubilair zodat 
bezoekers vrijdags op de markt 
er even bij kunnen gaan zitten 
met hun verse visje.

”Op die manier wordt het weer 
een leuke straat, waar wonen en 
winkels samengaan.” Bresser, 
Eijmans en Pol staan te pope-
len. ”Het kan ons eigenlijk niet 
snel genoeg gaan, maar we vin-
den het mooi dat er in ieder 
geval een begin is gemaakt. 
Dit initiatief wordt door men-
sen uit de tuinwereld door heel 
Nederland gevolgd, dat is toch 
wel bijzonder.”

Groene Grotestraat verbindt Gendringen 
met prachtige natuur

Fruit is gezond en fruit 
is lekker

Er wordt geadviseerd om 200 
gram fruit per dag te eten, dit 
komt ongeveer overeen met 
2 stuks fruit. In fruit zit onder 
andere vitamine C, vitamine 
A, foliumzuur, kalium, ijzer 
en calcium. De hoeveelheden 
voedingsstoffen zijn bij elke 
soort anders, maar zelfs binnen 
dezelfde soort kunnen verschil-
len bestaan. Het is dus belang-
rijk om te variëren. 

Uit de nieuwste voedselcon-
sumptiepeiling van het RIVM 
blijkt dat Nederlanders de afge-
lopen jaren meer fruit zijn gaan 
eten, maar toch halen we de 
aanbevolen hoeveelheden nog 
lang niet. 1 op de 8 volwassen 
eet voldoende fruit.
Volwassenen eten gemiddeld 
112 gram fruit per dag terwijl 
200 gram wordt aanbevolen. 

Eetmoment fruit
Ontbijt 12,3 %
Lunch 14,2 %
Diner 16,0 %
Tussendoor 57,5 %                       
Bron: RIVM

Fruit wordt over het algemeen 
als tussendoortje gegeten. Dat 
is ook een verstandige keuze en 
makkelijk mee te nemen voor 
onderweg of op je werk. Maar 
om meer fruit te eten kun je er 
een gewoonte van maken om 
ook op andere tijdstippen fruit 
te eten. Bv tijdens het ontbijt 
in de yoghurt. Als broodbeleg 

kun je aardbei of banaanplak-
jes op brood doen. Tijdens de 
lunch of diner kun je fruit eten 
in een salade met groenten of 
als fruitsalade. Bv een rauwe 
witlofsalade met appel en/of 
peer. Spitskoolsalade met appel 
of mango. Fruitsalade kan met 
allerlei klein gesneden fruit. Bij 
het diner kun je fruit eten als 
nagerecht eventueel in combi-
natie met yoghurt, vla of ijs.
 
Er zijn veel soorten fruit ver-
krijgbaar maar het fruit van het 
seizoen is vaak het lekkerst. 
Zo zal je in de wintermaanden 
meer sinaasappels en mandarij-
nen  eten en in de zomer meer 
zacht fruit zoals aardbeien, 
frambozen, bramen, pruimen 
en kersen.
Het heeft de voorkeur om fruit 
in zijn geheel te eten en niet 
alleen het vruchtensap te drin-
ken. De vezels in fruit hebben 
een zeer gunstige werking op 
je gezondheid en zorgen tevens 
voor een verzadigd gevoel. Bv 
1 glas vers geperst sinaasappel-
sap bevat ongeveer 3 sinaasap-
pels. Dit glas sap geeft geen vol 
gevoel wat wel het geval zou 
zijn als je 3 sinaasappels op zou 
eten.

Vruchtensappen bevatten veel 
vruchtensuiker (fructose). In 
sappen zit net zoveel suiker als 
in frisdrank. In 1 glas appelsap 
of sinaasappelsap zitten bij-
voorbeeld zo’n 7 suikerklont-
jes, wat neerkomt op ongeveer 
110 kilocalorieën. Als je veel 
sap drinkt neemt het risico op 
overgewicht toe.

Hetty Schouten, voedingscoach 
Fit&Slank Silvolde

Voedingstips
In het jubileumjaar van De 
Metworst komt de carnavalsver-
eniging, in samenwerking met 
café ’t Centrum, op de prop-
pen met een nieuw initiatief: op 
zaterdag 25 mei staat Silvolde in 
het teken van de eerste zeepkis-
tenrace. Misschien wel het begin 
van een nieuwe traditie.

Onder het motto ’Rood wit goud, 
er wut een schans gebouwd!’ 
gaan die zaterdag, tussen 16.00 
en 20.00 uur (met aansluitend 
een feestavond), 28 zeepkisten 
van de schans af die wordt 
gebouwd op het marktplein in 
hartje Silvolde. De Metworst 
bestaat immers 55 jaar - een jubi-
leum in carnavalskringen - en 
laat het behalen van die mijlpaal 
niet ongemerkt voorbijgaan. 
”We hebben ons jubileumweek-
end gehad, we hebben ’carnaval 
met een G’ - voor gehandicapten 
- georganiseerd en we wilden ein-
digen met een daverende afslui-
ting,” vertelt Jurgen Helming 

namens de jubileumcommissie 
van De Metworst. Die afsluiting 
wordt de zeepkistenrace, die 
vanaf de schans langs medeorga-
nisator ’t Centrum naar de finish 
gaat. ”Het wordt spectaculair en 
hilarisch, de deelnemers moeten 
om heelhuids beneden te komen 
een zandbult ontwijken en er zijn 
nog meer heuvels en obstakels 
op het parcours.”
’Bekende Silvoldenaar’ Nick 
Gries is een van de spreekstal-
meesters die het publiek van 
liveverslag voorzien, prijzen zijn 
er voor de snelste zeepkist, de 
originaliteits- en de pechvogel-
prijs. De lol begint bovendien 
al op vrijdag 10 mei, tijdens de 
loting bij ’t Centrum; die wordt 
gedaan op ludieke wijze in de 
officiële Champions League-stijl. 
En als het aan de organisatie ligt, 
blijft het niet bij de race van 25 
mei. ”We zouden het met De 
Metworst wel mooi vinden als we 
hiermee in Silvolde iets blijvends 
achterlaten.”

Spektakel in Silvolde

Hilarische zeepkistenrace
In de vorige Ulftse Krant 
stond de tuinpuzzel. Een af-
streeppuzzel met veel goede 
inzendingen. Uit de inzenders 
zijn onderstaande winnaars 
geloot, zij winnen een waarde-
bon t.w.v. €12,50 te besteden 
bij onderstaande tuincentra’s.

Kwekerij - Tuincentrum 
Hiddink, Sinderen: 
M. Heusschen-Jansen, van 
Gelderstraat 15, Terborg
en A. Bluemink Bongers-
straat 169, Ulft

Louis Venhorst,
Megchelen
Betsie Roes, Orion 19, 
Ulft en  G. Lukassen, 
Industrieweg 63, Terborg

Studio Marneth, Ulft
Wilma Thuis, Kramersweide 
13, Terborg en Mieke Striek-
wold, Rozenstraat 16, 
Terborg

Tuincentrum Steentjes, 
Silvolde: 
Th. Hugen-Bosch, Grote-
straat 79, Gendringen en W. 
Martens, Kerkstraat 78, Ulft

Lukassen Diervoeders, 
Ulft: 
S. Jansen, Haverkamp 26, 
Gendringen en R. Krämer, 
Walterstede 10, Megchelen

Alle prijswinnaars krijgen hun 
prijzen thuisgestuurd.

Oplossingen 
Tuinpuzzel

Niet zonder ons: 10 jaar zonder Ramses.

V.l.n.r.: Gert Jan Schoppers, Jurgen Helming, Bram Pruijn en z’n 
vader Peter Pruijn.

V.l.n.r.: Ruud Eijmans, Bart Bresser en Patricia Stols.
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Ditmaal een stukje van de Grotestraat te Gend-
ringen. De foto is gemaakt omstreeks 1950. Links 
zien we nog een stukje van slagerij Spier, waar 
tot 1928 Samuel Spier de slager was en daarna 
Salomon en Jacob. In 1954 werd Leo Scholten 
er de slager. Daarnaast het café en slijterij van 
Smeenk, waar Willem Antoon de scepter zwaaide 
tot zijn dood in 1960. Johannes Bernardus nam het 
over tot 1987. Beter bekend als Jan Boer. Naast 
het café hadden ze ook nog een klein kruideniers-
winkeltje. Achter de grote deur was ook nog een 
winkel/werkplaats gevestigd. Hier heeft schilder 

Mosschürink gezeten en schoenmaker Aalders, 
die later aan de Dr. Ariënsstraat in Oer een winkel 
had.

Oude foto’s en reactie’s zijn van harte welkom 
bij de fotowerkgroep van de oudheidkundige ver-
eniging. Neem contact op met Jan Tinnevelt, 
Valkenhof 4 te Ulft, tel. 686966 of Stef Hermsen, 
IJsselweg 29 te Gendringen, tel. 686250.

Olde Dorpskiek’n
De volgende Ulftse Krant verschijnt 20 mei. Voor suggesties en/of 
opgaves van evenementen kunt u terecht bij Drukkerij IJselstroom 
aan ’t Goor 55A te Ulft, ulftsekrant@ijselstroom.nl Bellen mag 
ook: 0315 - 681373, (vragen naar Patricia)

5 mei: Oude IJsseltocht RTC De Wildt, Zwarte Plein, Ulft
6 mei: Bingo KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
t/m 11 mei: Expositie Karin Boers, Galerie bij de Boeken,   
 DRU Cultuurfabriek, Ulft
10-11-12 mei: Hootchie Koe festival, Varsseveld
11 mei: 10 jaar zonder Ramses, Openluchttheater   
 Engbergen, Gendringen
11 mei: Schouwspel ’La vita è così’, IPK, zaal Köster, Etten
11 mei: Gemeentelijk Koningschieten, St. Joris, Ulft
11 mei: Fluisterboot ’De Iesselganger’ naar kasteeltuin   
 Wisch, DRU Industriepark, Ulft
12 mei: Moederdagvaart Fluisterboot ’De Iesselganger’,   
 DRU Industriepark, Ulft
12 mei: Lenteconcert UGK, ’t Hemeltje, Ulft
12 mei: Rondleiding DRU Industriepark, Ulft
12 mei: Voorstelling Gekko Uniek, ’Ons Pakhuus’, Silvolde
13 mei: Mantelzorgcafe, De Roode Leeuw, Terborg
13 mei: Rijbewijskeuringen, De Mulderije, Ulft
t/m 17 mei: Astrid Vredegoor exposeert in CIVON Innovatie- 
 centrum, Ulft
18 mei: Amfipop, Openluchttheater Engbergen, Gendringen
18 mei: Bökkers in popzaal, DRU Cultuurfabriek, Ulft
19 mei: Symphonie Atlantique in Ouhrlokaal, DRU   
 Cultuurfabriek, Ulft
19 mei: Spirituele open dag, Kulturhus de Vos, Westendorp
20 mei: Instuifmiddag KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
20 mei: Geschiedenisles in Terborg
25 mei: Zeepkistenrace in het centrum van Silvolde
26 mei: Grei in de Wei, Weerstation de Lichtenberg,   
 Silvolde

College bezoekt Moeder 
Teresa Stichting
De Moeder Teresa Stichting ont-
ving dinsdag 30 april het college 
van B&W van de gemeente Oude 
IJsselstreek. Daarmee kwam een
langgekoesterde wens uit om de 
politici verder kennis met het 
werk van de stichting te laten 
maken.

Na de ontvangst om 13.30 uur in 
de kantine van de stichting, een 
kennismaking en bijbehorende 
kop koffie, keken de gasten on-
der aanvoering van burgemees-
ter Otwin van Dijk naar een 20 
minuten durende promotiefilm 
van de Moeder Teresa Stichting. 
Hierin werd uit de doeken ge-
daan wat de stichting doet, voor 
wie ze het doen, wat ze doet en
welke positieve gevolgen de 
hulpverlening vanuit Nederland 
in Oost-Europa heeft. Na de film
volgde een rondleiding door het 
pand. De bestuursleden van de 
MTS  vertelden hierbij uitgebreid 
over alle werkzaamheden die de 
Ulftse stichting, maar ook bij-
voorbeeld de Roemeense colle-
ga’s uitvoeren. ”De collegeleden
waren bijzonder geïnteresseerd,” 
stelde stichtingsvoorzitter Mimy 
Meuleman na het bezoek van de 
politici. ”Ze waren ook verbaasd 

en er niet van doordrongen dat 
we dit allemaal in Ulft doen, dat 
hadden ze niet verwacht. Ook 
waren ze zeer onder de indruk 
van de wijze waarop wij hier met 
spullen omgaan.” Meuleman be-
nadrukte de goede verhouding 
die de stichting met de gemeente 
heeft. ”Het was de tweede keer 
dat het college van B&W ons 
heeft bezocht in de bijna twintig 
jaar dat we nu in dit pand zit-
ten. Destijds kwamen ook Louis 
Peeters en Hans Goudzwaard al 
bij de stichting op bezoek.” Ook 
secretaris Jan Wenting van de 
stichting had gemerkt dat Van 
Dijk en consorten enthousiast 
waren. ”Ze waren heel belang-
stellend, stelden ook veel vra-
gen.” Het ruim twee uur durende 
werkbezoek werd afgesloten met 
een snelle blik in de winkel. Ten 
slotte werd nog een kop koffie ge-
nuttigd ter afsluiting en spraken 
de collegeleden hun waardering
uit voor het werk van de vele vrij-
willigers van de Moeder Teresa 
Stichting. Burgemeester Otwin 
van Dijk vatte het bezoek sa-
men: ”Dat jullie met veel vrijwil-
ligers hulp aan de allerarmsten in 
Roemenië geven, een land in de 
Europese Unie op slechts 1500 
kilometer van Nederland af, is 
enorm inspirerend.”

Moeder Teresa Stichting

Body Stress Release is een
complementaire gezondheids-
techniek uit Zuid-Afrika. De 
techniek wordt daar sinds 1981 
met veel succes toegepast. In 
1998 opende de eerste praktijk 
in Nederland, Inmiddels zijn 
er ruim 120 practitioners ac-
tief, verspreid over meer dan 90 
praktijken in het land. De tech-
niek krijgt - terecht - steeds meer 
bekendheid.

Jong en oud
Body Stress Release is een milde 
techniek en daardoor geschikt 
voor jong en oud. Deze methode 
is effectief omdat er geen eigen 
interpretatie nodig is, niet van 
de cliënt en niet van de practi-
tioner. Het lichaam wordt getest 
op vastgezette spanning (body 
stress) en naar aanleiding hier-
van behandeld.

De release bestaat uit het geven 
van kleine, lichte impulsen met 
de duimen of handen op de juiste 
plaats en in de juiste richting. 
Het lichaam kan door deze          
impulsen de spierspanning laag 
voor laag loslaten. Hierdoor 
krijgt het zenuwstelsel weer 
ruimte en zal de communicatie 
tussen de hersenen en het li-
chaam herstellen.

Dit is cruciaal voor het zelf-
genezend vermogen, dat ervoor
zorgt dat de natuurlijke veer-
kracht en gezondheid terugkeert. 
Cliënten ervaren niet alleen 
ontspanning, maar ook vermin-
dering van de klachten en pijn. 
Zij zitten weer lekker in hun vel, 
gaan weer met plezier sporten, 
werken en spelen.

Nieuwe praktijk
De nieuwe praktijk van BSR
Ulft bevindt zich in het Beltman-
complex op het DRU Industrie-
park en deelt samen met logo-
pedie en binnenkort ook fysio-
therapie/ergotherapie dezelfde 
etage. Daardoor vormen zij een 
mooie combinatie van verschil-
lende paramedische diensten. 

Carmen Frericks
De praktijkeigenaresse Carmen 
Frericks maakte na ruim 18 jaar 
in een ziekenhuis te hebben ge-
werkt, de overstap van operatie-
assistent naar BSR practitioner. 
”Ook dit beroep ervaar ik als    
een prachtig vak. De enthousiaste 
reacties van mensen zijn erg

fijn om te horen. Iedere keer is 
het geweldig om te beleven wan-
neer mensen echt geholpen zijn. 
Soms zelfs na jarenlang klachten 
te hebben gehad waarbij niets 
hielp. Dat geeft voldoening!”

Carmen volgde haar opleiding 
aan de Body Stress Release 
Academy in Zuid-Afrika. Zij 
is lid van de beroepsvereniging 
Body Stress Release Associatie 
Nederland (BSRAN) en het 
CAT-complementair en behan-
delingen worden daardoor ver-
goed door diverse zorgverzeke-
raars vanuit het aanvullende 
pakket, zonder het eigen risico 
aan te spreken. Kijk voor meer 
informatie op www.bsr-ulft.nl

Vastgezette spierspanning kan zorgen 
voor een breed scala aan klachten

 

Van een pijnlijke nek of rug tot spijsverte-
ringsklachten.… Body Stress Release verbetert        
lichamelijke functies, energie en welzijn met nu 
ook een praktijk in Ulft.


