
Er breken spannende tijden 
aan voor de kinderen in Ulft en 
omstreken. Op zaterdag 16 no-
vember komen Sinterklaas en 
zijn helpers aan in Nederland en 
zetten ze voet aan wal, waarna ze 
worden ontvangen in Apeldoorn. 
Een dag later, op zondagmiddag 
17 november, wordt de goed-
heiligman door ondernemersver-
eniging De Hanze welkom gehe-
ten in Ulft. Op het Zwarte Plein 
en bij de DRU zorgt Martijn - de 
opvolger van ’mevrouw Maria’ 
- ervoor dat alles op rolletjes 
loopt. Vanaf maandag 25 novem-
ber wordt ook de december-
actie weer georganiseerd door 
de Ulftse ondernemers van De 
Hanze.

De Sint is inmiddels met Pakjes-
boot 12 en zijn Pieten onderweg
vanuit Spanje. En omdat Sinter-
klaas van afwisseling houdt, 

wordt hij dit jaar niet alleen 
met de boot vervoerd. Hij 
komt met de stoomtrein aan in 
Apeldoorn en de dag erop, als hij 
in Ulft is, wordt de goedheilig-
man verrast met een boeren-
thema en wordt hij met de trek-
ker van het Zwarte Plein naar de 
DRU Cultuurfabriek gebracht. 
Het is maar goed ook dat de 
Sint van afwisseling houdt, want 
hij wordt dit jaar niet meer ont-
vangen door mevrouw Maria; 
na jaren trouwe dienst is zij met 
pensioen gegaan. 

Gelukkig heeft ze wel gezorgd 
voor een waardige opvolger. Om 
het Sinterklaas makkelijk te ma-
ken, begint ook zijn naam met 
een M: de vervanger heet name-
lijk Martijn. Omdat hij gek is op 
social media, zal Martijn zichzelf 
met filmpjes op de Facebook-
pagina van Ulft Compleet alvast 

voorstellen aan de kinderen in 
Ulft én aan de Sint. 

In de tussentijd is Martijn samen 
met de ondernemersvereniging 
alweer een tijdje bezig met de 
voorbereidingen om de goed-
heiligman goed te ontvangen in 
Ulft. Op zondag 17 november 
wordt de boot met Sinterklaas 
om 14.00 uur op het Zwarte 
Plein verwacht. Martijn heeft al 
contact gehad met de Sint en ver-
zorgt samen met burgemeester 
Otwin van Dijk de presentatie 
van de intocht. 

Ondertussen gaat om half drie 
de deur van de Popzaal open 
bij de DRU Cultuurfabriek. 
Sinterklaas wordt in een speciale 
trekker die kant op gereden, via 
de Dr. Ariënsstraat, de Frank 
Daamenstraat en de DRU-laan. 
Het muziekkorps van schutterij 

de Eendracht en fanfare Kunst 
Na Arbeid begeleiden de stoet. 
Om 15.00 uur arriveert de Sint 
bij de Popzaal. De Pieten komen 
met lege zakken aan in Ulft. ”De 
Sint wil dat ze die gaan vullen 
bij de winkels in Ulft. Hij heeft 
gehoord dat ze daar heel mooie 
cadeautjes hebben voor de kin-
deren,” heeft mevrouw Maria 
laten weten aan Martijn. ”En we 
adviseren de kinderen om Ulft 
Compleet op Facebook in de ga-
ten te houden, zodat ze kunnen 
zien wanneer de Sint nog meer in 
Ulft te begroeten is.”

Kleurplaat
Namens de goedheiligman heeft 
Martijn alvast een verzoek 
voor alle kinderen die hun best 
gaan doen op de kleurplaat die 
verderop in deze krant staat. 
”Sinterklaas wordt al wat ouder, 
dus soms heeft hij moeite om al 
die namen uit elkaar te halen. 
Daarom heeft hij gevraagd of 
alle kinderen op de kleurplaat 
willen zetten of ze een jongen of 
een meisje zijn, hoe oud ze zijn 
en hoe ze heten!” 

Stempelactie
Vanaf maandag 25 november 
maken consumenten in Ulft weer 
vier weken lang kans op geld-
prijzen tijdens de stempelactie 
van De Hanze; iedere besteding 
van vijf euro bij de deelnemende 
ondernemers (of tien euro bij de 
supermarkt) levert tot en met 
dinsdag 24 december een stem-
pel op. De spaarkaart is vol bij 
tien stempels en kan dan worden 
ingeleverd bij de supermarkt en 
bij de overige deelnemers. 

Tijdens de trekkingen (op maan-
dag 2, 9 en 16 december en tot 
slot op vrijdag 27 december) 
worden waardebonnen van tus-
sen de 15 en 100 euro verloot. 
Tijdens de laatste trekking wordt 
bovendien de hoofdprijs van 450 
euro uitgedeeld. 
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Herstgeur
Afgelopen week loop ik naar 
buiten en snuif de eerste dui-
delijke geur op van de herfst. 
Het gevallen blad op de nog 
vochtige bodem, het is niet 
te omschrijven wat voor lucht 
het precies is, maar het is niet 
te verwarren met andere geu-
ren, gewoon herfst, heerlijk. 
Al een poosje zorgt de dauw 
in het gras voor natte voeten, 
de bladeren verkleuren in 
prachtige kleurtonen en vallen
volop. Bij de eerste echte 
nachtvorst is binnenkort het 
meeste blad zomaar van de 
bomen. De bladkorven staan 
weer klaar om gevuld te wor-
den, want dat kan de groene 
container niet allemaal in een 
keer aan. De kale bomen kon-
digen de komst van de winter 
aan, tenminste als het winter 
gaat worden. Door die kale 
bomen kan ook de maan weer 
schijnen en dat is onlosmake-
lijk verbonden met Sinterklaas 
en zijn heerlijk avondje. 
Binnenkort is hij weer in het 
land. Net terug van vakantie 
vonden we de pepernoten en 
het speculaas al in de winkel, 
dus we wisten dat hij alweer 
zijn reisplannen klaar had. 
Gelukkig hebben we nog 
wel even tijd om de lijstjes te     
maken en door te geven aan 
de goedheiligman en hij heeft 
op zijn beurt nog de gelegen-
heid om alles bij elkaar te zoe-
ken en in te pakken. 
Voor de kinderen weer een 
spannende tijd die altijd wordt 
afgesloten met een groot feest. 
Voor veel van die kleintjes is 
het echter een geruststelling 
dat die klaas op 6 december 
weer vertrekt. Fijn dat ze dat 
tegenwoordig ook laten zien, 
zo keert de rust weer terug en 
kunnen we ons opmaken voor 
de kerst. Dat duurt nog wel 
even, maar de tijd gaat snel. 
Maar we zijn nog in de herfst 
met z’n heerlijke geur, de     
regen, maar zeker ook de 
kleurrijke natuur. Laten we er 
nog maar even van genieten.
ulftsekrant@ijselstroom.nl
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Vergoeding Kindpakket 
uitgebreid
De gemeente vindt het belangrijk 
dat ieder kind mee moet kunnen 
doen met allerlei activiteiten. 
Als dat financieel lastig is, kun-
nen gezinnen met een minimum 
inkomen in aanmerking komen 
voor een vergoeding vanuit het 
Kindpakket. Het Kindpakket be-
staat uit zwemles, computerrege-
ling, toelage schoolgaande kinde-
ren, bijles, huiswerkbegeleiding 
en de Meedoenregeling. Vorige 
maand heeft het college besloten 
om het Kindpakket te verruimen. 
Dit houdt onder meer in dat de 
leeftijd voor een vergoeding voor 
zwemlessen wordt verlaagd van 
7 naar 5 jaar en dat de bijdrage 
voor een computer/laptop/tablet 
voor kinderen op het voortgezet 
onderwijs wordt verhoogd naar 
400 euro. Inwoners van Oude 
IJsselstreek, die een inkomen 
hebben op of net boven het bij-
standsniveau én die schoolgaan-
de kinderen hebben tot 18 jaar, 
komen mogelijk in aanmerking 
voor het Kindpakket. Zij moeten 
wel aan een aantal voorwaarden 
voldoen, die te vinden zijn op de 
website van de gemeente. 

Meerjarig sluitende begroting
Het college van B&W heeft de 
gemeenteraad een meerjarig 
sluitende begroting aangeboden. 
Er zijn besparingen nodig op 
verschillende terreinen. Maar de 
voorzieningen en kwaliteit van 

dienstverlening worden zoveel 
mogelijk op peil gehouden. De 
woonlasten stijgen beperkt in 
2020.
De gemeente gaat volgend jaar 
verder aan de slag met onder 
andere de voorbereiding van de 
ontwikkeling van bedrijventer-
rein Hofskamp Oost III, de bouw 
van extra woningen (met name 
voor starters en senioren) en het 
opstellen van een visie op land-
schap, natuur en (stedelijk) groen 
samen met betrokken partijen 
en inwoners. Ook leningen voor 
toekomstbestendig wonen, een 
informatiepunt voor bestaande 
voorzieningen en activiteiten 
binnen zorg en welzijn en de 
voorbereiding van het realiseren 
van een Integraal Kindcentrum 
(IKC) in Gendringen en Silvolde 
staan op de agenda.
Het afgelopen jaar heeft de 
gemeente allerlei maatregelen 
getroffen, die uiteindelijk moe-
ten leiden tot een aanzienlijke 
vermindering van de kosten in 
het sociaal domein. Voorbeelden 
zijn de nieuwe werkwijze ten 
aanzien van de jeugdhulp en 
de verdere ontwikkeling van 
beleid en uitvoering van de 
Participatiewet (zoals het project 
Meedoen werkt!). In deze begro-
ting wordt zichtbaar hoe wordt 
toegewerkt naar een duurzaam 
betaalbaar sociaal domein. De 
gemeente ontvangt een lagere al-
gemene uitkering vanuit het Rijk. 
Besparingen zijn onvermijdelijk. 
De woonlasten (ozb, rioolheffing 
en afvalstoffenheffing) stijgen 
beperkt met 1,85 procent. Op 7 
november neemt de gemeente-
raad een definitief besluit over 
de begroting. De begroting is 

online te bekijken op www.oude-
ijsselstreek.begrotingonline.nl

Financiering verduurzaming 
van eigen huis
Uw huis opknappen en energie-
zuiniger maken vraagt een inves-
tering. De gemeente en het rijk 
helpen met verschillende subsi-
dies en leningen. Zoals ’Subsidie 

Energiebesparing Eigen Huis 
(SEEH)’, een regeling waarmee
u ongeveer 20 procent subsidie
kunt krijgen voor isolerende
 maatregelen. 

Of de ’Investerings-subsidie 
Duurzame Energie (ISDE)’, die 
geldt voor het aanschaffen van 
technische apparaten die het 

gasverbruik fors terugdringen of   
helemaal kunnen vervangen. 
Welke vorm van financiering het 
beste bij u past hangt af van uw 
situatie en wensen. 
Bij vragen kunt u terecht op de 
websites van de subsidiever-
leners of bij het energieloket: 
www.verduursaamenergieloket.nl 
tel: (0314) 820 360. 

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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Plan herontwikkeling winkelpand in Ulft

De eigenaar van het winkelpand aan de Frank Daamenstraat 23 in Ulft (Freriks Wonen en Slapen) wil 
dit pand graag herontwikkelen naar een kleiner winkelpand met daarboven vijf levensloopbestendige 
woningen. Op 15 oktober heeft het college van B&W haar principemedewerking toegezegd voor dit con-
ceptplan. Voor dit plan wordt ruimschoots de helft van het huidige winkelpand gesloopt. Op deze manier 
ontstaat een winkel die beter past bij de toekomst. Aan de achterkant ontstaat er voldoende ruimte voor 
groen, bergingen en parkeren. Volgens wethouder Hiddinga is juist aan dit type woningen behoefte in 
Ulft: ”De beoogde bebouwing bestaat uit twee lagen met een schuine kap en sluit aan bij het straatbeeld 
van de Frank Daamenstraat.” De eigenaar werkt het conceptplan de komende tijd verder uit. Vervolgens 
wordt de benodigde planologische procedure doorlopen.

Voor een cent een kauwgombal 
kopen, waar kan dat nou tegen-
woordig nog? In de museum-
winkel Halte Bontebrug in 
Silvolde dus. Zo’n drieënhalf 
jaar geleden, dertig jaar nadat 
de oprichtster stopte, begon de 
winkel weer opnieuw. Alles om 
mensen de sfeer van toentertijd 
te laten herbeleven. 

Zo staat de gehele originele in-
ventaris uit die tijd er nog. De 
toonbank, de weegschaal, de 
scheppen en de oude bakkers-
fiets, waar vroeger het brood 
mee werd rondgebracht. Allerlei 
producten die destijds werden 

verkocht, staan nu op de achter-
wand van de winkel, dat dient als 
museum. 

”Mensen komen langs om het 
gevoel van nostalgie te beleven,” 
vertelt Lesley Klaassen. ”De opa 
en oma van mijn man zijn in de 
jaren dertig hier een café, bak-
kerij en winkel begonnen. Je kon 
er achterom lopen om een kopje 
koffie met de eigenaar te drin-
ken. En alles ging op basis van 
vertrouwen. Klanten namen de 
producten mee, dat werd netjes 
opgeschreven in een winkelboek-
je en aan het eind van de week 
kwam de winkelier langs om het 

geld op te halen. Die tijd missen 
veel mensen en die willen wij ze 
laten herbeleven.”

Monumentendag
De bakkerij van opa moest stop-
pen in 1974, maar oma bleef de 
winkel zo lang mogelijk runnen. 
Zij moest uiteindelijk pas stoppen 
in 1986. ”Ze deed het echt voor 
haar plezier,” vertelt Klaassen. 
”De winkel had echt een sociale 
functie. Daarom heeft ze het ook 
zo lang volgehouden. In de jaren 
70 verdwenen al heel veel krui-
denierswinkels met de opkomst 
van de supermarkt. Maar zij was 
al blij als ze één kauwgombal 

verkocht, zoveel plezier had ze 
er nog in.”
Zo’n vijftien jaar geleden kwam 
Klaassen hier wonen. En één 
keer per jaar, op Nationale 
Monumentendag, werd de winkel 
opnieuw geopend. ”We hoorden 
van veel mensen dat ze het jam-
mer vonden dat de winkel maar 
één keer per jaar geopend was. 
Ik wilde op een gegeven moment 
ander werk en toen vroeg ik me 
af of ik hier iets mee zou kunnen. 
En zo geschiedde.”
De winkel en bakkerij (bakkerij 
alleen als museum) is inmiddels 
iedere vrijdag en zaterdag ge-
opend van 09.00 tot 17.00 uur. 
Op aanvraag voor groepen kan 
de winkel ook worden geopend. 
Naast alle dingen die er te be-
zichtigen zijn, wordt er nog wel 
degelijk verkocht. Oud-hollandse 
artikelen, streekproducten en 
cadeaupakketten. ”Dit is kosten-
dekkend, we verdienen er nau-
welijks geld aan. Het is vooral 
hobby.”
Daarom is Klaassen in hetzelfde 
pand een Bed & Breakfast be-
gonnen. ”Hier zat vroeger een 
oude kolenboer. Van binnen is 
het helemaal gemoderniseerd, 
maar er is zoveel als mogelijk 
bewaard gebleven uit die tijd. Zo 
laten we die oude tijd weer tot 
leven komen.”

Meer informatie over Halte 
Bontebrug is te vinden op halte.
bontebrug.nl. Daarop staan ook 
een uitzendingen van het televi-
sieprogramma ’Binnenstebuiten’ 
en van omroep Gelderland, 
waarin de bakkerij en de winkel 
te zien zijn. 

Museumwinkel brengt verhalen tot leven

Lesley Klaassen in de originele museumwinkel in Bontebrug.



Eerste editie ’De Belevenis’
Dit jaar gaat er op 1 en 2 novem-
ber een nieuw evenement van 
start: De Belevenis. Het wordt 
een licht- en muziekspektakel in 
de prachtige omgeving van het 
park bij kwekerij Venhorst in 
Megchelen. De bomen en vijvers 
in dit park worden fraai uitgelicht 
en er zullen diverse lichtobjecten 
staan. Er is van alles te beleven 
op de wandelroute van circa 2km.
Op zaterdagavond is er een spet-
terende muzikale afsluiting met 
de band Black Cadillac. 
Het park achter kwekerij Louis 
Venhorst in Megchelen is door de 
verharde paden ook uitstekend 
begaanbaar voor mindervaliden. 
Info op www.t-noaberschap.nl

Ton van Dijk in Galerie Gelia 
Zondag 3 november wordt in 
Galerie Gelia, Munstermanstraat 
1 te Silvolde de Tentoonstelling 
geopend van Ton van Dijk. 
Jarenlang volgde hij lessen bij Jos 
Klaver en Leon Tebbe. Het accent
lag daarbij op het tekenen en 
schilderen van modellen en por-
tretten. In 2016 begon hij ook 
beelden te maken, voornamelijk 
in brons en soms in keramiek. 
Openingstijden zijn vanaf 11.00 
tot 17.00 uur, toegang en koffie 
is gratis. Ook de zondagen 10, 17 
en 24 november zijn ze geopend,.
De expositie is de hele maand 
november te bezichtigen en een 
bezoek buiten de openingstijden 
kunt u een afspraak maken. Voor 
meer info telefoon 0315-340385 
en www.galerie-gelia.nl of www.
tonvandijk.nl

Concert Yentl Flavour in de 
Oude Kerk te Etten
De Stichting Oude Gelderse 
Kerken (SOGK) bestaat dit jaar 
45 jaar. Tijdens dit jubileumjaar 
wordt in ieder kerkgebouw van 
de Stichting een concert aangebo-
den aan de lokale gemeenschap.
Op zondag 3 november vindt een 
concert plaats in de Oude kerk 
te Etten. Dit concert is gratis 
en wordt verzorgd door Yentl 
Flavour, een trio uit Zutphen. 

De groep brengt een variatie 
aan Jiddische liederen, Klezmer, 
Folk/Ierse instrumentals en klas-
sieke titels. Yentl Flavour be-
staat uit: Anna Maria Roos, zang, 
Lizelore Molier, zang en viool en 
Allert van der Heijden, gitaar, 
mandoline en zang. Meer info 
op: www.yentlflavour.nl
Het concert begint om 15.00 uur, 
de kerk is open om 14.30 uur.
In de pauze is er gratis koffie.

Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 4 november haar 
maandelijkse bingo voor leden 
om 14.30 uur in ’t Hemeltje te 
Ulft. Nieuwe leden zijn welkom 
en kunnen zich op deze middag 
aanmelden.

Rijbewijskeuringen in Ulft
Automobilisten kunnen zich via 
Regelzorg Rijbewijskeuringen 
op 4 november in de Mulderije 
in Ulft medisch laten keuren 
voor de verlenging van hun rij-
bewijs. Een afspraak maken 
met de  arts kan via Regelzorg 
Rijbewijskeuringen. Tel.: 088 23 
23 300.  Zelf een datum plannen: 
www.regelzorg.nl.

Boeken en Platenmarkt voor 
Amnesty in Ulft
Op vrijdagavond 8 november van
19.00 tot 22.00 uur organiseert 
Amnesty-groep Ulft weer haar 
jaarlijkse grote boeken- en 
platenmarkt in de DRU-Cul-
tuurfabriek te Ulft. Ook dit jaar 
wordt er weer een zeer grote sor-
tering aangeboden. LP’s, singles, 
CD’s  en een grote partij DVD’s 
zijn in de aanbieding. Daarnaast 
worden er natuurlijk duizenden 
boeken te koop aangeboden in 
het Ouhrlokaal van de DRU 
Cultuurfabriek. De opbrengst 
is voor Amnesty International. 
Mocht u nog boeken en platen
beschikbaar willen stellen, neem 
dan contact op met Anton 
Neijland (0315-631627)

Engbergen in lichterlaaie
Ieder najaar organiseert het 
Openluchttheater Engbergen het 
lichtfestival Engbergen in lich-
terlaaie. Het bos is mooi verlicht 
en gezellig aangekleed met alle-
maal kraampjes en lichtobjecten.
Tijdens een twee kilometer lange 
avondwandeling laten wij u ge-
nieten van het gebied. Het is 
sfeervol verlicht met verspreid 
special effects. Hierdoor wordt 
het een fraai geheel, dat door 

duizenden bezoekers wordt be-
zocht. Dit jaar zal Engbergen in 
Lichterlaaie op 8 en 9 november 
van 17.00 tot 22.00 uur worden 
gehouden. 

Opening Landwinkel Luemes
College Oude IJsselstreek was 
vandaag op werkbezoek bij de 
Landwinkel Luemes in Ulft. 
Mooi om te zien hoe Gerrie en 
Wim Luemes, waarvan de winkel 
en woonhuis enige tijd geleden 
door brand werd verwoest, er 
weer de schouders onder heb-
ben gezet om een doorstart te 
maken. Op zaterdag 9 november 
is de feestelijke opening van de 
nieuwe Landwinkel.

Zondagmiddagconcert met 
Stef Woestenenk
Op zondag 17 november komt 
Stef Woestenenk voor een zon-
dagmiddagconcert naar de Prote-
stantse Kerk in Silvolde. Als 
frontman van de Amerikaanse 
retrorockband Moonyard en de 
Eric Clapton tribute band is Stef 
Woestenenk een bekende in de 
wereld van de Achterhoekse 
popmuziek. In de intieme setting 
van de zondagmiddagconcerten 
treedt Stef solo op. Het concert
begint om 15.00 uur, entree € 8,-. 
Anton Neijland, 0315-631627/
06-13440451, pgsilvolde.nl
a.neijland@planet.nl

Damesgilde Ulft
Damesgilde Ulft houdt woensdag 
20 november om 19.30 uur een 
bijeenkomst in de popzaal van de 
DRU Cultuurfabriek. Die avond 
kunt u ”de Sfeer van Weleer” 
proeven. Een ”modeshow” van 
kleding uit vroeger tijden wordt 
gecombineerd met een quiz.
 
40-jarig jubileum Amnesty-
groep Ulft
Amnesty-groep Ulft is 40 jaar gele-
den opgericht, in september 1979. 
Rondom dit 40-jarig jubileum
organiseert de groep 20 novem-
ber  een avond waarbij het belang 
van haar missie nog eens extra 
wordt belicht. De avond wordt 
ingevuld met medewerking van 
Otwin van Dijk (burgemeester 
Gemeente Oude IJsselstreek), 
Hamed Kharwary (voormalig 
VN-medewerker en schrijver, ge-

vlucht uit Afghanistan), Anwar 
Manlasadoon (columnschrijver 
voor dagblad De Gelderlander, 
gevlucht uit Syrië) en Eduard  
Nazarski (directeur Amnesty 
Nederland). Een muzikaal in-
termezzo wordt verzorgd door 
Luc ten Brinck & Friends. Deze 
jubileumavond wordt gehouden 
in de DRU Cultuurfabriek op 
woensdag 20 november, aanvang 
20.00 uur. Toegang is gratis.

Babyartikelen en 
Speelgoedbeurs
Dinsdag 5 en woensdag 6 novem-
ber organiseert Figulus Welzijn
in het Kulturhus Dinxperlo een 
Babyartikelen en Speelgoed-
beurs. Inleveren kan op maandag 
4 november tussen 19.00 en 20.30 
uur en dinsdag 5 november tus-
sen 13.30 en 15.30 uur.
De verkoop is dinsdag van 19.00 
tot 20.30 uur en woensdag van 
8.30 tot 9.30 uur. Het geld en de 
niet verkochte artikelen kunnen 
woensdag tussen 19.00 en 19.30 
uur weer op gehaald worden, 
of laten staan voor het goede 
doel. Voor meer info bel Claudia 
Wolsink 06-36445246. Ingang 
Terborgseweg 3 in Dinxperlo. 
Figulus Welzijn,  0315-655282.

Instuifmiddag KBO/SBU
KBO/SBU organiseert op maan-
dag 21 november een instuif-
middag vanaf 14.00 uur in zaal    
’t Hemeltje te Ulft. Er wordt een 
kaartje gelegd (o.a. solokaarten, 
jokeren, 3/15), rummikub ge-
speeld en gesjoeld; ook andere 
spelen zijn welkom. De entree is 
gratis en men hoeft geen lid te 
zijn! De koffie kost slechts €1,- 
en er is ruimte voor zo’n 80 deel-
nemers, dus breng partner, buren 
en vrienden mee.

Mijlpaal Ondernemers-
vereniging Gendringen
Het 75ste lid is een feit en wat 
mooi dat er weer een startende 
jonge onderneemster er voor 
gaat om haar passie met klan-
ten te delen! Salon Puur gaat 
20 oktober haar deuren openen. 
Samen met Schepers koffie die 
als barista aanwezig, de nieuw 
verbouwde salonruimte en een 
presentje voor elke toekomstige 
klant wordt de opening gevierd. 

Tussen 12.00 en 15.00 uur bent 
u van harte welkom. Bij salon 
Puur is het puur Hedwig zoals ze 
is: eerlijk, open, geen nonsens. 
De producten die tijdens uw be-
handeling worden gebruikt zijn 
samengesteld vanuit natuurlijke 
ingrediënten. 
Bij Puur krijgt u pure persoonlij-
ke aandacht waarbij u compleet 
verzorgd & relaxed de salon ver-
laat. Info: www.puurbyhedwig.nl 

275 jaar schuttersgeschiedenis 
in Ulft
Volgend jaar wordt een bijzon-
der jaar voor Ulft en omstreken. 
De Ulftse schutterijen vieren 
dan namelijk alle drie een jubi-
leum. Schutterij de Eendracht 
en Schuttersgilde Sint Hubertus
bestaan elk 100 jaar en Schutters-
gilde Sint Joris is 75 jaar jong. 
Samen, met meer dan 2200 le-
den, goed voor 275 jaar schut-
tersactiviteiten in Ulft. In 2020 
staat Ulft bol van de schuttersac-
tiviteiten met onder andere een 
groot schuttersfeest.Daarnaast 
zijn de schutterijen ook groot-
aandeelhouder in de zelfstandige 
Stichting Taptoe Ulft. Om reden 
van de jubilea is de Ulftse Taptoe 
verplaatst van 2019 naar 2020 
zodat ook in de toekomst de 
taptoe en de jubilea samenval-
len. In januari komt een spe-
ciaal magazine uit met daarin 
historische achtergronden van 
de verenigingen en het gehele 
jaarprogramma.

Bewoners welkom op ideeën-
avond Levend Landschap 
Breedenbroek Voorst
Bloemrijke bermen voor vlinders
en bijen, herstel van poelen, vast-
leggen van oude verhalen, samen-
werking met lopende initiatieven 
of aanleggen van erfbeplanting? 
Heeft u ideeën om het land-
schap in het buitengebied van 
Breedenbroek en Voorst aan-
trekkelijker en meer beleefbaar 
te maken? Kom dan naar de 
ideeënavond Levend Landschap 
op maandag 11 november om 
19.30 uur in Café Restaurant 
Koenders, Terborgseweg 61 in 
Breedenbroek. U bent van harte
welkom op deze avond, georga-
niseerd door Belangenvereniging 
Breedenbroek-Voorst.
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Jeugdtoneel ’t Kinderspöl, jeugd-
afdeling van toneelgezelschap ’t 
Buurtschap, speelt zaterdag 9 en 
zondag 10 november het stuk: 
”De gevallen ster” geschreven 
door Anke Steffers.
Cas werkt hard voor zijn vader 
op de boerderij. Op een dag 
komt een kabouter langs. Eerst 
gelooft Cas zijn ogen niet, maar 
uiteindelijk ontdekt hij dat de 
kabouter toch echt écht is. De 
kabouter vertelt over een geval-
len ster die zich in het Donkere 
Woud onderaan de oude eiken-
boom achter de negenheuvelen 
bij het zilveren meer bevindt. 
Wie de ster vindt, vindt geluk. 
De weg erheen is echter niet zon-
der gevaren. De boerenzoon ziet 
een avontuur wel zitten en be-
sluit met de kabouter me te gaan.  
Onderweg zijn er vele hindernis-
sen en hobbels te nemen en zij 
zijn niet als enigen die op zoek 
naar de gevallen ster. 
Ook de gemene tovenares Cygnia heeft haar doel gezet op deze bijzondere ster…. Zou Cas de geval-
len ster vinden? En kan hij de ster uit de handen van Cygnia houden? Ook zo benieuwd hoe dit zal 
aflopen… Kom kijken zaterdag 9 november om 19.30 uur of zondag 10 november om 15.00 uur in het 
Buurtschapshuis te Sinderen. De zaal zal 45 minuten voor aanvang open gaan. Kinderen tot en met 
12 jaar mogen naar binnen voor 2,50 euro per persoon, vanaf 13 jaar is de entree 5 euro per persoon. 
Kaarten zijn te bestellen via de website: www.tbuurtschap.nl

Fysio Oude IJsselstreek is verhuisd

Jeugdtoneel ’t Kinderspöl speelt voor jong 
en oud het stuk ”De gevallen ster”

Sinds 7 oktober staan op de nieuwe locatie aan de Industrieweg 142
in Terborg zes behandelkamers, een trainingszaal van 200m2 en 
kelderruimtes ter beschikking. Daarmee is de praktijk regionaal de 
grootste en meest complete praktijk. Door deze stap voorwaarts kan 
Fysio Oude IJsselstreek investeren in nieuwe en betere test-, trai-
nings- en behandelmethoden. Fysio Oude IJsselstreek heeft het hoog-
ste opleidingsniveau, alle therapeuten hebben een Master of Science 
specialisme of zijn in opleiding hiervoor en kunnen individueel of 
als team de patiënt de beste zorg bieden. Het team van sport-, kin-
der- manueel- en geriatrisch fysiotherapeuten werkt intensief samen. 
Als enige praktijk in de regio kunnen patiënten terecht bij een gere-
gistreerde NVFS Sportfysiotherapeut MSC. Dat maakt dat sporters, 
jong en oud uit een straal van 30 km naar Fysio Oude IJsselstreek 
in Terborg en Gendringen komen. Kennisgeving, onderzoek, actieve 
deelname in regionale initiatieven voor betere zorg, het doceren aan 
fysiotherapeuten en huisartsen zijn naast het behandelen belangrijke 
kerndoelen om als praktijk de best mogelijke zorg te leveren. Voor 
onderzoek, behandeling en advies; 
kies voor de specialist in de regio; 
Fysio Oude IJsselstreek!
info@foij.nl, tel. 0315-329255
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.nl

           Geboorte-
      Huwelijks-
 Uitnodigings-
kaarten

’t Goor 55A  Ulft  0315-681373  
info@ijselstroom.nl

In de Achterhoek staat men 
wat dichter bij de natuur dan 
in veel andere delen van het 
land. Voor de Achterhoeker 
is dat een vanzelfsprekend-
heid. Als ’westerling’ woon ik, 
Constant van Santen, sinds 
een jaar in deze prachtige 
Achterhoek en ben lid van 
”De vogelvreugde” te Ulft. 
Een vereniging van vogellief-
hebbers die graag in of rond het 
huis vogeltjes willen houden, als 
gezelschap of om er mee te kwe-
ken. Iedere liefhebber heeft zo 
zijn, of haar, eigen voorkeur in 
het palet van mogelijkheden.
Meestal kiest men als eerste voor 
herkomst zoals Europese vogels 
(putters of barmsijzen, Austra-
lische (zebravinken, gouldamadi-
nes, grasparkieten), Indische 
(muskaatvinken, bronzemanne-
tjes, rietvinken), Afrikaanse 
(blauwfazantjes, bandvinken of 
Meijer-parkieten, Zuid-Ameri-
kaans (allerlei sijzen en Twa 
Twa-vogels, vooral bekend bij de 
Nederlanders van Surinaamse 
afkomst) enz. Daarna gaat men 
wat preciezer de wensen uitwer-
ken. Alles is mogelijk. Vanuit de 
originele habitat of gebruik 
gemaakt van de mutaties die zijn 
geboren uit eigen kweek. Met de 
zang, met kleur of met postuur en 
bevedering. Bijna alles is moge-
lijk en dat maakt de vogelsport zo 
fascinerend en gevarieerd.

De leden van de Ulftse vogelver-
eniging hebben binnenkort een 
show. Daar laten zij het beste 
zien van wat wij gedurende het 
afgelopen jaar gekweekt hebben. 
De keurmeesters geven hun oor-
deel, een echte wedstrijd. Het 

deelnemen aan deze tentoonstel-
ling is geen verplichting maar om 
de liefhebberij aan u te tonen, 
kinderen ermee in contact te 
brengen en te vertellen over deze 
mooie hobby. 
Vogels houden is, zoals elke die-
renliefhebberij veel werk. 
Schoonmaken, voeren, water 
geven, kooien verschonen, het 
juiste voer geven, ventilatie en 
alles wat erbij hoort om de dieren 
gezond houden en daardoor 
resultaat in de kweek te verkrij-
gen. In de vogelliefhebberij ben 
je altijd met de toekomst bezig. 
De kweek die komt, het kweken 
zelf, waarvoor kweek je, de selec-
tie, het tentoonstellen en de beste 
exemplaren houden voor het vol-
gende kweekjaar. 
Zoeken naar wat je moet verbe-
teren en je begint weer van voren 
af aan. Wat is er nou mooier? Het 
voorjaar komt, zelfs als de winter 
nog moet beginnen.

Op 16 en 17 november organi-
seert Vogelvereniging de Vogel-
vreugde hun jaarlijkse show in 
het Dorpshuus in Varsselder. Tot 
nu hebben zich een 20-tal leden 
350 vogels ingeschreven. 
Openingstijden zijn zaterdag 
10.00 uur tot 18.00 uur en zondag 
10.00 uur tot 16.00 uur. De entree 
is gratis.

Vogelliefhebberij in de 
Achterhoek

Wedstrijden van de 
komende weken

3 november:  
SDOUC - WAVV 
SVGG - Den Dam 
Ulftse Boys - HMC ’17 

10 november: 
GWVV - AD ‘69 
NVC Netterden - SV Gelders 
Eiland 
VV Etten - VV Terborg 
VV Gendringen - SV Basteom 

24 november:
Ajax B - Westendorp 
Silvolde - LONGA ‘30 
Ulftse Boys - SC Meddo 
VV Etten - GWVV 
VV Terborg - Keijenburgse 
Boys 

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

ulftsekrant@ijselstroom.nl

Havermout is hip, lekker, goed-
koop en gezond! Bij het ontbijt 
als pap, tussendoor als koekje 
of lekker door de yoghurt.

De voordelen van havermout:
Havermout geeft lang een 
verzadigd gevoel
Omdat havermout veel vezels 
bevat, hou je lang een vol 
gevoel. De koolhydraten in 
havermout worden langzaam 
opgenomen en zorgen dus niet 
voor een snelle stijging van de 
bloedsuikerspiegel.  Een sta-
biele bloedsuikerspiegel zorgt 
er voor dat je minder snel trek 
krijgt in zoete tussendoortjes.
Havermout is van nature 
glutenvrij
Dit is gunstig voor mensen 
die gevoelig zijn voor gluten. 
Mensen die helemaal geen glu-
ten mogen moeten toch voor-
zichtig zijn met havermout, 
omdat de haver vaak verwerkt 
wordt op plaatsen waar ook 
andere granen (met gluten) 
worden verwerkt. Er kan dan 
een spoortje gluten voorkomen 
in de havermout.  Alleen als op 
de verpakking staat dat het glu-
tenvrij is kun je er vanuit gaan 
dat er echt geen gluten inzitten.
Havermout is gunstig voor het 
cholesterolgehalte
De vezels in havermout hebben 
de eigenschap dat ze wat choles-
terol, galzouten en vetzuren 
binden wat een gunstige invloed 
heeft op het cholesterolgehalte 
en dan met name het ongun-
stige LDL-cholesterolgehalte. 

Havermout is goed voor de lijn
Een kom havermout, gemaakt 
van 30 gram havermout met 
250 ml. water levert slechts 115 
kcal. Je kunt natuurlijk ook 
melk gebruiken, dan zit je op 
230 kcal. Ter vergelijking; Een 
ontbijt van twee boterhammen, 
besmeerd met boter en belegd 
met kaas en ham en een glas 
melk levert 406 kcal. Je kunt 
de havermoutpap ook nog op 
smaak brengen met in stukjes 
gesneden fruit.
Havermout is puur natuur
Bijna alle natuurlijke produc-
ten bevatten antioxidanten, 
stofjes die je lichaam bescher-
men tegen schade van buitenaf. 
Ook havermout bevat dus deze 
belangrijke antioxidanten.
Variatie met havermout
Havermoutpap saai? De smaak 
is inderdaad neutraal, maar je 
kunt er heerlijk mee variëren. 
Voeg plakjes banaan toe, een 
appel in stukjes of een handje 
blauwe bessen. Ook een klein 
handje noten, of gedroogde 
vruchten geeft de havermout-
pap een heerlijke smaak. 
Eventueel afmaken met een 
beetje honing als je erg van zoet 
houdt.
Havermout is snel
Meng 30 gram (fijne) haver-
mout met 190 ml. water of melk, 
breng het aan de kook en laat 
1 minuut pruttelen.  Of meng 
de havermout met het water 
of melk en doe het 2  minuten  
in de magnetron en klaar is je 
pap. Voeg evt. nog fruit toe. 
Smakelijk.

Hetty Schouten, Voedingscoach 
Fit&Slank Silvolde

Voedingstips

Veelzijdigheid havermout
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Dit jaar viert het blaasorkest 
Iseldonkse Muzikanten hun zil-
veren jubileum. Om dit te vieren 
heeft ze al verschillende activi-
teiten georganiseerd voor haar 
leden. Zo zijn ze gezamenlijk uit 
eten geweest op de jubileumdag 
zelf en heeft de Oostenrijkse 
Mnozil Brass op 14 mei opgetre-
den in sporthal de IJsselweide in 
Ulft. Maar het 25-jarig jubileum 
willen de muzikanten ook vie-
ren met u, hun publiek, daarom 
geven zij een jubileumconcert op 
zondag 20 november.

Het concert vindt plaats  in zalen-
centrum ’De Kievit’ in Megchelen 
en begint rond 11.00 uur. De 
toegang is gratis. Medeoprichter 
Jan Venhorst verwacht een grote 
opkomst: ”Ik hoop toch wel op 
een opkomst van 100 tot 150 
personen.”

Gastsoliste
Tijdens het jubileumconcert spe-
len de Iseldonkse muzikanten

niet alleen. Ze hebben Daniëlle 
Elsinghorst als gastsoliste uitge-
nodigd. Zij speelt bariton en 
trombone. Tijdens het jubileum-
concert speelt ze vier stukken,
waarbij ze wordt begeleid door 
het blaasorkest. Ze heeft 5 jaar 
met Mini en Maxi opgetreden en
nu speelt ze 1e tenorhorn bij
Herman Engelbertinck und Seine
Musikanten, het enige Neder-
landse beroeps Egerländerorkest.

De Iseldonkse muzikanten zijn 
sinds 2000 een blaasorkest dat 
inmiddels bestaat uit veertien 
mensen. Voor de eeuwwisseling 
bestond het nog als een dweil-
orkest. Maar veertien jaar na 
de oprichting in 1986 zijn ze een 
blaasorkest geworden en er zijn 
andere instrumenten bij geko-
men zoals bv klarinetten en er is 
ook  zang toegevoegd. 
Jan: ”Hierdoor kunnen wij ver-
schillende stijlen muziek maken. 
Sommige mensen bespelen meer-
dere instrumenten, hierdoor kun-

nen wij een heel afwisselend pro-
gramma brengen. 
Sander Waamelink treedt regel-
matig bij ons op als dirigent, wat 
de kwaliteit van de muziek alleen 
maar ten goede komt.”

Het orkest werd opgericht 
in 1986, door Jan en Liedy 
Venhorst. Jan: ”In die tijd waren 
er nog niet veel dweilorkesten. 
We speelde bij een dweilorkest 
in Zevenaar en in Ulft was er 
maar één dweilorkest. Wij dach-
ten: Dat moeten wij toch ook 
kunnen. We zijn tijdens carnaval 
van dat jaar begonnen.”

Gemiddeld treden ze nu onge-
veer vijftien keer per jaar op. 
Ze spelen op veel verschillende 
locaties, zoals braderieën, bejaar-
detehuizen, buurtcentra’s, enz. 
en een aantal jaren op Tweede 
Paasdag bij Venhorstplant in 
Megchelen. Ook spelen ze elk 
jaar als Zwartepietorkest. Voor 
al deze optredens oefenen ze elke 
donderdagavond met elkaar. 

Versterking van de groep is van 
harte welkom. Zo wordt nog een 
tweede trompettist, (bugel of flü-
gelhorn)  en nog een trombonist 
of baritonist gezocht. Speelt u 
een ander blaasinstument en wilt 
u zich aanmelden, dan kan dat 
ook. Er wordt dan bekeken wat 
de mogelijkheden zijn. Daarnaast 
wordt ook nog een zangeres 
gezocht. Wilt u zich aanmelden? 
Dan kunt u Jan Venhorst berei-
ken op nummer:(06) 2074 8999.

Voor info over de Iseldonkse 
Muzikanten kunt u kijken op 
www.iseldonksemuzikanten.nl

Jubileumconcert Iseldonkse Muzikanten
Op maandag 14 november a.s. 
zal de Oranje Youth-selectie 
Jongens een clinic verzorgen bij 
UGHV in Ulft.

De Oranje-jongens zullen o.l.v. 
bondscoach Harry Weerman 
eerst om 17.00 uur een clinic 
verzorgen en daarna om 19.00 
uur een wedstrijd spelen tegen 
de heren van UGHV. Locatie: 
Sporthal de IJsselweide in Ulft.

In maart 2011 heeft het NHV 
een wedstrijd uitgeschreven voor
alle ledenadministraties om in 
Sportlink Club alle leden te 
voorzien van een pasfoto en 
emailadres. 

Mieke Rözer van UGHV heeft 
dit binnen één dag voor elkaar 
gekregen en de club mocht als 
hoofdprijs deze clinic en de wed-
strijd naar zich toe trekken!

Deze kleurplaat kan worden ingeleverd bij Sinterklaas in de Drufabriek of tijdens de intocht 20 november.

Naam: .....................................................................  Leeftijd: ....................................................jongen/meisje

Straat: ..................................................................... Postcode/Woonplaats: .....................................................

Oranje te gast bij UGHV in Ulft

Jan en Liedy Venhorst, de oprichters van de Iseldonkse muzikanten.

Deze kleurplaat kan op 17 november worden ingeleverd bij Sinterklaas in de DRU Cultuurfabriek,
tijdens de intocht of vooraf t/m 16 november bij Peters Interieur. 
Vul je naam in en lever de kleurplaat in, Sint bekijkt ze allemaal. 
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De groei van Waardetaxaties 
en Second Home Check zorgde 
ervoor dat eigenaar Ruud Jansen 
noodgedwongen op zoek was 
uitbreiding. Dat hij die letterlijk 
naast de deur vond, was een bij-
zondere samenloop van omstan-
digheden. Volgend jaar nemen 
Jansen en zijn medewerkers hun 
intrek in het pand van Blumer 
Electro aan de Grotestraat 47 in 
Gendringen.

#makegendringengreatagain
Met die hashtag werd het nieuws 
een kleine maand geleden 
bekendgemaakt. Op het filmpje 
is te zien hoe Jansen eigenhandig 
met slopershamer de doorbraak 
forceert tussen het nieuwe pand 
aan de Grotestraat 47 en het hui-
dige kantoor van Waardetaxaties 

en Second Home Check, aan de 
Parallelweg 4. 

Daar begon Jansen in de zomer 
van 2013 met zijn bedrijf Waarde-
taxaties, gespecialiseerd in de 
BPM-taxatie van voertuigen 
(zakelijk en privé) bij invoer van-
uit het buitenland en ook voor 
verzekeringen. Aanvankelijk als 
eenmanszaak, maar dat duurde 
niet lang. ”Al snel is een oud-
collega van me erbij gekomen, 
een paar maanden later kwamen
er een tweede en een derde col-
lega bij,” vertelt Jansen over de 
ontwikkeling die zijn bedrijf 
heeft doorgemaakt. 
Vorig jaar werd daarnaast 
Second Home Check in het leven 
geroepen, voor de inspectie van 
stacaravans, recreatie- en vakan-

tiewoningen. ”Dat is vooral op 
veiligheid gericht,” zegt Jansen. 
Geen overbodige luxe, weet hij 
uit ervaring. ”Je wilt niet weten 
hoeveel gaslekkages we tijdens 
onze inspecties tegenkomen, of 
problemen met koolmonoxide. 
Het kunnen echt levensgevaar-
lijke situaties zijn.”

Niet voor niets stimuleren ver-
zekeraars een grondige check en 
zou het zomaar kunnen dat dit in 
de toekomst verplicht zal worden 
gesteld. ”Mede daardoor ver-
wacht ik zeker bij Second Home 
Check nog wel een grote groei,” 
aldus Jansen. En mede door die 
groei was hij genoodzaakt om 
zich heen te kijken naar meer 
ruimte voor zijn collega’s, inmid-
dels ’een mannetje of 23’. ”Dat 
was echt nodig. We zitten hier in 
sommige kantoren met zeven of 
acht man, dat begon onwerkbaar 
te worden.”
Jansen, geboren en getogen 
Gendringenaar, is dolblij met de 
oplossing die zich uiteindelijk 
min of meer toevallig aandiende 
toen zijn achterburen van Blumer 
Electro de winkel sloten.
”Ik ben eerder al wel bij de 
gemeente geweest om te praten. 
Nieuwbouw was een optie en dat 
was misschien wel makkelijker 
geweest. Maar ik voel me goed 
op deze plek. En natuurlijk was 
#makegendringengreatagain een 
geintje, maar ik vind het ook 
oprecht mooi voor het dorp dat 
er meteen weer wat in deze win-
kel komt. Er staat al genoeg leeg, 
dat is toch jammer.”

’Mooi voor Gendringen dat hier 
meteen weer wat komt’ Het zijn spannende maanden 

geweest voor carnavalsvereni-
ging De Dakhazen. Hun thuis-
basis,  zaal Te Pas in Gendringen, 
werd verkocht en dus moest 
er voor hun pronkzitting wor-
den gezocht naar een alter-
natieve locatie. Uiteindelijk 
kwam echter alles goed: Te Pas 
bleek toch beschikbaar, zodat 
De Dakhazen op zaterdag 16 
november (aanvang 19.41 uur) 
feest kunnen vieren op hun ver-
trouwde plek. 

Het dagelijks bestuur van de
Gendringse carnavalsvereni-
ging; voorzitter Michiel Haver-
dil, secretaris Joost Heuvels en 
penningmeester Niek Blumer, 
had er sinds afgelopen zomer 
bijna letterlijk een dagtaak aan: 
er moest een ruimte gevonden 
worden voor de pronkzitting 
van 16 november, want De 
Dakhazen dreigden dakloos te 
worden na het sluiten van zaal 
Te Pas. 
”We hebben een heleboel 
opties de revue laten passeren” 

vertelt Blumer. ”Een tent op 
het kermisterrein, de leegstaan-
de winkel van Blumer electro, 
een tent bij v.v. Gendringen en 
zelfs de protestantse kerk.” 
Over hulp in hun zoektocht 
hadden de carnavalisten niets 
te klagen. ”De horeca in 
Gendringen heeft meegedacht, 
van de Waggel tot de Rots, en 
ook schutterij Wals Wieken 
Milt wilde helpen. Dat was hart-
verwarmend,” zegt Heuvels. 
Uiteindelijk waren het Frank 
en Brigitte Horstik van cafeta-
ria Te Pas die uitkomst boden. 
Hun oplossing bleek mooier 
dan De Dakhazen hadden dur-
ven dromen. Haverdil: ”Frank 
en Brigitte hadden contact met 
de nieuwe eigenaren, en dank-
zij hen hebben we de zaal tóch 
kunnen huren. Dus kunnen we
alsnog terecht op ons vertrouw-
de plekje, daar zijn we uiter-
mate content mee. Want je 
residentie wil je natuurlijk niet 
zomaar kwijt. We zijn dan ook 
zeer dankbaar dat het allemaal 
gelukt is.”

Dakhazen op vertrouwde plek 
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Zondag 3 november 2019

SDOUC - WAVV
14.30 uur  -  Sportpark IJsselweideSAMENSPEL DOET OVERWINNEN ULFTS

E COMBINATIE

Eerstkomende 
wedstrijden 

10-11-2019  
Concordia W - SDOUC 
24-11-2019  
SDOUC  -  MASV

Stand 2I 2019/2020 G P
1 MASV  6  15
2  Eendracht ’30  6  12  
3  VV Union  6  12  
4  WAVV  6  11  
5  DIO ’30  6  11  
6  SDOUC  6  10  
7  SV Spero  6  10  
8  VV Vorden  6  8  
9  Concordia W  6  8  
10  VV VIOD Doeti nchem  6  7  
11  SV DCS  6  4  
12  SC Varsseveld  6  4  
13  DVC ’26  6  4  
14  Quick 1888  6  13  

SAMENSPEL DOET OVERWINNEN ULFTS
E COMBINATIE

Word Vriend van SDOUC
Een aantal leden van SDOUC heeft dit seizoen het initiatief 
genomen om te starten met de club ’Vrienden van SDOUC’. 
Evenals de Club van Honderd wil deze vriendenclub SDOUC    
financieel steunen en jaarlijks een bijdrage doen aan een maat-
schappelijk doel binnen de gemeente Oude IJsselstreek. Door 
het organiseren van verschillende activiteiten wil de Vrienden-
club de saamhorigheid, vriendschap en gezelligheid tussen 
haar leden en binnen SDOUC bevorderen.    

Voor € 250 of € 500 per seizoen u kunt Vriend van SDOUC worden. Dit kan 
1 persoon of 1 groep personen zijn. Alle groepsleden vormen samen 1 lid of 
te wel 1 Vriend van SDOUC.

Als lid krijgt u een naamsvermelding op het ’Vriendenbord’, toegang tot de 
businessclub-/vriendenclubruimte voor/tijdens/na de thuis-wedstrijden van 
het 1e elftal, inclusief koffie/thee en een drankje, een bezoek aan een voet-
balwedstrijd in de Eredivisie of Bundesliga, een bezoek aan een culturele 
voorstelling bij de DRU-cultuurfabriek (show, musical, cabaret, dans, etc.), 
deelname aan de feestavond in de SDOUC-kantine voor de leden van de 
Vriendenclub, de Businessclub, de Club van Honderd en de overige genodig-
den ter afsluiting van het voetbalseizoen en natuurlijk een goed gevoel door 
het financieel steunen van uw geliefde SDOUC en 
de gift aan een maatschappelijk doel.

U draagt SDOUC een warm hart toe en u 
wilt ook  Vriend van SDOUC worden?
U kunt zich aanmelden via het mailadres
sponsoren@sdouc-businessclub.nl

Vrienden van SDOUC, 
vrienden voor het leven!

SAMENSPEL DOET OVERWINNEN ULFTS
E COMBINATIE

Vrienden   van

ONDERDEEL VAN SDOUC BUSSINESSCLUB

Broodjes & Snacks
Doetinchem

koffiewereld.
Robin’s
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Jammer genoeg zijn er geen reacties gekomen 
op de foto van de vorige keer, vandaar nogmaal 
de oproep wie heeft in 1971 bij juffrouw Trees  
(Megchelen) in de klas gezeten. Bij voorbaat 
dank. Deze keer gaan we weer 80 jaar terug. De 
grenswacht mengde zich onder de plaatselijke be-
volking. Er werden ook leuke kiekjes gemaakt. 
Deze is waarschijnlijk bij Krämer in Megchelen 
gemaakt. Zelfs de hond en de kip mochten erop. 
De kinderen kregen een echte soldatenpet op.

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 25 november. Voor sugges-
ties 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)

okt./nov.: Expositie Leonardo da Vinci, CIVON,    
 Innovatiecentrum DRU Industriepark, Ulft
1, 2 nov. ’De Belevenis’, Kwekerij Venhorst, Megchelen
3 november: Voorstelling Nijntje, DRU Cultuurfabriek, Ulft
3 november: Ton van Dijk, Galerie Gelia, Silvolde
3 november: Concert Yentl Flavour, Iude Kerk, Etten
5-6 nov.: Babyartikelen/speelgoedbeurs, Kulturhus Dinxperlo
2-15 nov.: Expositie Can Art be the toothless tiger that bites  
 Trump?, DRU Cultuurfabriek, Ulft
4 november: Bingo KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft 
4 november: Rijbewijskeuringen, zaal Mulderije, Ulft
8 november: Boeken- en platenmarkt, DRU Cultuurfabriek, Ulft
8-9 nov.: Engbergen in Lichterlaaie, Gendringen
9, 10 nov.: Jeugdtoneel, Buurtschapshuis, Sinderen
10 november: Filmlezing en film ’Virgin Mountain (Fúsi),   
 DRU Cultuurfabriek, Ulft
11 november: Ideeënavond Levend Landschap Breedenbroek   
 Voorst, Koenders Breedenbroek
15 november: Opening cafetaria Big Snack, Tom de Leeuw, Ulft
17 november: Stef Woestenenk, Protestantse kerk, Silvolde
16-17 nov.: Vogeltentoonstelling, Dorpshuus, Varsselder
16 november: Pronkzitting Dakhazen, Te Pas, Gendringen
17 november: Intocht Sinterklaas, Zwarte Plein, Ulft
17 november: Intocht Sinterklaas, Marktplein, Silvolde
20 november: Damesgildeavond, DRU Cultuurabfiek, Ulft
20 november: Jubileumavond Amnestygroep Ulft, DRU   
 Cultuurfabriek, Ulft
21 november: Instuifmiddag KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft 
25 november: Start decemberactie De Hanze, Ulft

Als kleine jongen kwam Tom 
de Leeuw al bij de cafetaria op 
het J.F. Kennedyplein 12 en bin-
nenkort zal de Ulftenaar er nog 
heel wat meer tijd doorbrengen. 
Samen met zijn vrouw Susan 
neemt De Leeuw snackbar Big 
Snack Ulft over: vanaf vrijdag   
15 november kunnen gasten te-
recht bij Cafetaria De Leeuw.

De Leeuw organiseerde met     zijn 
bedrijf Esvera in het verleden tal 
van reizen en evenementen - de 
griezeltocht ’Het Mysterie van  
de Deurvorsterboer’ was een 
succesnummer - voor met name 
de zakelijke markt en deed de 
afgelopen jaren horeca-ervaring 
op in Winterswijk. 
Nu is het, naast Esvera, tijd voor 
een nieuwe stap. Die zet De 
Leeuw op letterlijk vertrouwde 
bodem. 
”Ik kom al zo ongeveer vanaf 
mijn geboorte bij dit cafetaria,” 
vertelt de Ulftenaar, die opgroei-
de om de hoek, waar zijn ouders 

hun bedrijf De Leeuw van Ulft 
hadden. 
”Theo Schouten opende de ca-
fetaria op het Kennedyplein in 
de jaren zestig, met automatiek: 
de kroketten en frikandellen 
haalde je er uit de muur. Ik heb 
meegemaakt dat Leo van ’t Hul 
het daarna overnam en ook bij 
de huidige eigenaren Phoung en 
Kim kom ik nog als gast.”

Zodoende kwam het De Leeuw 
ook ter ore dat het Vietnamese 
stel op zoek was naar een 
opvolger. 
”Vanwege de gezondheid van 
Phuong waren ze al halve dagen 
gesloten en het kwam ter sprake 
dat ze helemaal wilden stop-
pen. Hun kinderen hebben vaak 
meegeholpen in de zaak, maar 
die hadden geen belangstelling 
om het over te nemen,” zegt De 
Leeuw. ’Aan wie moet ik het dán 
verkopen?’ vroeg de snackbar-
houder zich hardop af. ”Waarom 
niet aan mij,” antwoordde De 

Leeuw. ”Dat was als geintje 
bedoeld, maar wel met een      
serieuze ondertoon. Ik heb altijd 
al wel het idee gehad dat het in-
teressant zou zijn.”

Phuong en Kim, kinderen en me-
dewerkers willen alle gasten har-
telijk bedanken voor de afgelo-
pen 25 jaar dat ze hun cafe-taria 
hebben bezocht; zondag     10 
november is de laatste dag dat ze 
aan het werk zullen zijn. Vanaf 
vrijdag 15 november kunnen   
gasten terecht bij Cafetaria De 
Leeuw. ”We gaan dan ook weer 
volop open: behalve de dinsdag 
iedere dag van ’s ochtends half 12 
tot ’s avonds 10. En in het week-
end, als Susan bijspringt, tot 11 
uur.” 
Cafetaria De Leeuw krijgt een 
broodjes- en snackservice voor 
bedrijven, maandelijkse prijswin-
naars bij het kindermenu én een 
nieuwe slogan:
”Als je berehonger hebt, 
ga je naar De Leeuw!”

Cafetaria De Leeuw stilt de berehonger 
van zijn gasten 

Op zondag 17 november (de 
dag na de grote intocht in 
Apeldoorn) is het weer zover. 
Dan zal Sinterklaas rond de klok 
van 14.00 uur welkom worden 
geheten op het marktplein in 
Silvolde. Net als vorig jaar zal 
Sinterklaas, na de welkomstcere-
monie op de Markt, samen met 
alle kinderen naar het Willem 
Tell gebouw gaan, alwaar het in-
middels alom bekende ’Donders 
Stevige Sinterklaasfeest’ wordt 
gehouden. 

Vol trots kijkt de organisatie 
terug naar vorig jaar. Dat jaar 
kwam Sinterklaas in een camper
naar Silvolde en keken de kin-
deren hun ogen uit. Vooral naar 
de pieten die bovenop de cam-
per stonden te dansen. Dit jaar 
wordt het nog specialer. Het 
gerucht gaat dat er zelfs pieten 
vanaf de kerktoren naar bene-
den zullen komen. Hoe dan ook: 
Rob Donderwinkel en Camiel 
Steverink van het duo ’Donders 

Stevig’ zullen als vanouds weer 
aanwezig zijn om Sinterklaas 
te trakteren op een super wel-
komsfeest in Silvolde. Een feest 
met alle bekende ingrediënten 
van de Silvoldse intocht: een 
stoere band speciaal voor de 
gelegenheid samengesteld, een 
groots pietenorkest ’Sinterbrass’, 
het duo Donders Stevig een 
heleboel Pieten en natuurlijk 
Sinterklaas. 

Een paar weken later op zondag 
1 december komt Sinterklaas nog 
een keer terug naar Silvolde om 
de kinderen ook thuis te bezoe-
ken. Deze huisbezoeken zijn er-
voor bedoeld om de kosten 
van de intocht, die toch ieder 
jaar weer oplopen, te kunnen 
betalen. Mensen die interesse 
hebben in een huisbezoek kun-
nen een e-mail sturen naar 
SinterklaasSilvolde@outlook.
com of kijk op de Facebookpagina 
van ’Sinterklaas in Silvolde’.

Donders Stevig Sinterklaas-
intocht in Silvolde

Oud eigenaren Phuong en Kim samen met de nieuwe eigenaren Tom en Susan en medewerkers.




