
Sinterklaas is inmiddels in het 
land - ook in Ulft is de goed-
heiligman al gesignaleerd - en de 
donkere dagen voor Kerst doen 
langzaam maar zeker hun intre-
de. Een hoop is nog onduidelijk 
over wat de invloed van corona 
(maatregelen) op de feestdagen 
zal zijn, maar één ding is zeker: 
het is de moeite waard om ook 
thuis wat licht in de duisternis te 
brengen en de gezelligheid in 
huis te halen in de aanloop naar 
Kerstmis. 

Daarbij wordt eenieder met alle 
plezier een handje geholpen door 
Ulftse ondernemers als Ronald 
en Jacqueline van Tuincentrum 
Putman (aan de Praestingsweg 
22), Erwin Legters met zijn team 
van Bloembinderij Ad ten Have 
(F.B. Deurvorststraat 25) en 
Marianne en Frank van Studio 
Marneth (Frank Daamenstraat 
2). In hun winkels is de kerstsfeer 
nu al volop op te snuiven.

Wat niet wegneemt dat het ook 
op deze adressen anders dan 
anders is dit jaar; waar het       
normaal gesproken ’hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd’ is, geldt 
dezer dagen nog steeds dat alle 
bezoekers van harte welkom   
zijn, maar dan het liefst niet alle-
maal tegelijk. ”Want het is wel 
belangrijk dat alles coronaproof 
is en dat iedereen veilig kan    
winkelen,” legt Erwin Legters 
van Bloembinderij Ad ten Have 
uit. ”Maar als we een beetje       
rekening met elkaar houden, 
hoeft dat geen enkel probleem te 
zijn.”

Zo denken ze er bij Studio 
Marneth ook over. ”Het is moge-
lijk om gespreid te winkelen. En 
als mensen twijfels hebben om 
langs te komen omdat ze bang 
zijn dat het misschien te druk      
is, mogen ze altijd contact op- 
nemen en kunnen ze hier op af-
spraak terecht,” vertelt Marianne 
Marneth. Die optie is er nu 

het gebruikelijke (en letterlijke) 
’open huis’ niet door kan gaan - 
begin december is traditie-          
getrouw niet alleen de winkel, 
maar ook de woning van de       
familie Marneth voor het publiek 
toegankelijk, alleen zit dat er   
wegens corona niet in dit jaar. 
”In plaats daarvan is de winkel al 
wel helemaal in kerststemming. 
En waarschijnlijk gaan we in     
december nog wat extra zon-    
dagen open, dat laten we weten 
via onze Facebook-pagina.”

De afgelopen weken is er bij    
Ad ten Have eveneens hard      
gewerkt om de winkel klaar te 
maken voor de feestdagen die 
aanstaande zijn. ”We willen sfeer 
verkopen, dus de hele zaak staat 
vol met kerst- en sfeerartikelen. 
Kaarsen, waxinelichtjes, de open 
haard brandt en er zal ook vast 
nog een vuurkorf buiten worden 
gezet; we doen ons best om er 
een topsfeer van te maken,” zegt 
Erwin. Want hoewel de omstan-

digheden anders en soms wat   
lastig zijn, is iedereen welkom bij 
de bloembinderij aan de Deur-
vorststraat. ”Mensen kunnen    
sowieso inspiratie op komen 
doen. De een koopt wat, de      
ander krijgt een idee om thuis 
zelf mee aan de slag te gaan, je 
kunt alle kanten op. En wie onze 
pagina’s op Facebook en Insta-
gram bekijkt, kan alvast zien wat 
we zoal in huis hebben.”

Inkopen voor de feestdagen kun-
nen prima in Ulft gedaan worden 
benadrukt ook Marianne van 
Studio Marneth. ”We hebben 
een ruime keus aan cadeau-      
artikelen, er is voor elk wat wils. 
En ook werkgevers zouden we 
willen zeggen: ’shop local’. Sinter-
klaas en Kerstmis komen eraan, 
het zou mooi zijn als bedrijven  
in de buurt kijken als ze in deze 
geschenkenmaand wat extra’s 
voor hun medewerkers willen 
doen. Dat kunnen cadeaus zijn, 
maar ook een cadeaubon. Dus 
ben je een baas, tip Sinterklaas!” 

Een laatste tip heeft Marianne 
ook nog voor wie zelfs niet eens 
de deur uit wil (of kan) om wat 
leuks te halen: ”De kleding die 
we hebben is tegenwoordig ook 
in de webshop: studiomarneth.nl 
beschikbaar, net als onze bloe-
men. Dus neem vooral een 
kijkje!”
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Sint en Kerst
Donkere dagen, coronamaat-
regelen, vuurwerk, afstand 
houden, mondkapjes, maxi-
maal drie mensen thuis ont-
vangen uit één gezin, buiten 
niet met meer dan vier perso-
nen bij elkaar, handen wassen, 
geen plezierreisjes, werk zo-
veel mogelijk thuis, ga alleen 
inkopen doen. Het is maar een 
greep uit hetgeen we dagelijks 
tegenkomen, horen of over 
praten. De meeste beperkin-
gen in onze bewegingsvrijheid 
gelden al even, en laten we dat 
voorlopig nog even volhouden, 
anders zitten we er nog veeeeel 
langer mee! Tuurlijk, leuk en 
gezellig is anders, maar ziek 
worden tot zelfs doodziek, ter-
wijl je het misschien kunt voor-
komen, daar kiest geen mens 
voor. Ons geduld wordt op de 
proef gesteld, maar we houden 
vol! De feestdagen zitten eraan 
te komen en we horen rond 
Sinterklaas hoe we de Kerst zo 
veilig mogelijk door kunnen 
brengen, of er dan voorzichtig 
iets meer kan. Tot nu toe dalen 
de besmettingen, maar niet erg 
snel. Pakjesavond vieren kan 
met maximaal drie bezoekers, 
dus misschien dan maar crea-
tief denken en een extra heer-
lijk avondje inplannen? 
We houden de hoop dat we 
rond kerstmis en oud en nieuw 
iets meer mogen, maar dat 
blijft nog gissen. We zijn er dit 
jaar al vroeg bij om de kerst-
sfeer in huis te halen, de win-
kels liggen er al vol mee en we 
zoeken de mooiste versierin-
gen bij elkaar. We zijn toe aan 
die gezellige tijd van het jaar, 
hoe die dit jaar ook uit mag 
vallen. We maken het gezellig 
en brengen licht in deze don-
kere tijden, we maken er wat 
van, ook al zijn we niet alle-
maal tegelijk bij elkaar. We 
wachten af wat er kan en res-
pecteren dan ook weer de 
maatregelen. Want zeg nou 
zelf, wie heeft er volgend jaar 
zin in een derde golf met alle 
gevolgen van dien...

ulftsekrant@ijselstroom.nl
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Licht in de donkere dagen
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Mensen kunnen voor hun kerstinkopen ook op afspraak terecht bij Marianne Marneth.

● Advies op maat 
● Donderdag open huis 
      ma. di. wo. vrij. zat. op afspraak

● Ruime showroom
● Ruime parkeerplaats
● Bezoek het liefst op afspraak
       wij werken volgens de RIVM regels

● Afspraak aan huis 
       ook mogelijk
nabij de watertoren in Ulft

Hoog in kwaliteit, scherp in prijs

Voorstsestraat 1 • 7071 PH Ulft
tel. 0315 - 842021
WWW.ARCENCIEL.NL

ELKE 
DONDERDAG
OPEN DAG

ELKE ELKE 

Jong 

gebruikt 

en nieuw
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Iedereen mag meepraten 
over Toekomstvisie Oude 
IJsselstreek
Op 1 januari 2022 treedt de 
Omgevingswet in werking. Daar-
om is de gemeente druk bezig 
met het opstellen van de ver-
plichte Omgevingsvisie. De Oude 
IJsselstreek kiest ervoor om 
breder en meer integraal deze 
visie op te stellen en maakt van
de omgevingsvisie een Toekomst-
visie. Inmiddels is er al drie jaar 
voorbereidend werk verricht en 
zijn er al veel gesprekken gevoerd 
met allerlei betrokken organi-
saties. Onder het motto ’Maak 
Toekomst in Oude IJsselstreek’ 
laat de gemeente zien waar ze 
naartoe wil in de komende tien 
jaar. De Toekomstvisie raakt de
hele samenleving. Vanaf het eer-
ste begin heeft een uitgebreid 
participatietraject van meer dan
100 gesprekken, sessies en bij-
eenkomsten aan de basis gestaan 
van de Toekomstvisie. 
Gemeenteraad, college en amb-
telijke organisatie hebben met 
die basis verder gewerkt, met 
het voorliggende magazine als 
resultaat. Omdat de gemeente ie-
dereen bij het proces wil blijven 

betrekken en participatie hoog in 
het vaandel heeft staan ligt, met 
ingang van 25 november aan-
staande de concept Toekomstvisie 
ter inzage voor de inwoners,
ondernemers en alle andere be-
trokkenen van Oude IJsselstreek.

Sjors Sportief en Sjors 
Creatief goede maatjes van 
basisschoolkinderen
Sjors Sportief en Sjors Creatief 
zijn ook dit jaar weer de beste 
vriendjes van basisschoolleer-
lingen in Oude IJsselstreek. De 
mascottes zijn de boegbeelden 
van het gelijknamige sport- en 
cultuurstimuleringsproject dat 
de gemeente in 2018 startte. Het 
succesvolle project laat kinderen 
op een laagdrempelige manier 
en vaak gratis kennismaken met 
uiteenlopende activiteiten. Dit 
schooljaar schreven al 390 kinde-
ren zich in.
Dansen, hockey, judo, turnen, 
scouting, boksen. Dankzij Sjors 
Sportief kunnen basisschool-
leerlingen in onze gemeente ook 
dit jaar vrijblijvend ontdekken 
welke sport het best bij ze past. 
Of ze leren hun creatieve talen-
ten kennen, maar dan via Sjors 
Creatief. Aan de hand van die 
mascotte kunnen kinderen zich 
namelijk vaak gratis inschrijven 
voor onder andere proeflessen 
tekenen, schilderen, koken, bak-
ken en muziek maken.

Sjors is een initiatief van de ge-
meente Oude IJsselstreek in 
samenwerking met de regionale 
sportverenigingen, cultuurorga-
nisaties en andere activiteiten-
aanbieders. Het project maakt 
het voor kinderen mogelijk om 
meer dan vijftig sport- en cul-
tuuractiviteiten te ontdekken. 
Het aanbod wordt jaarlijks aan 
het begin van het schooljaar ge-
presenteerd in het Sjorsboekje, 
dat leerlingen van groep 1 tot 
en met 8 in Oude IJsselstreek 
ontvangen. Ook zijn er ruim 100 
exemplaren voor leerlingen uit 
Oude IJsselstreek op scholen 
voor speciaal onderwijs buiten 
de gemeente afgegeven. Deze 
scholen hebben enthousiast laten 
weten Sjors te promoten en kin-
deren te stimuleren aan activitei-
ten deel te nemen.

STOER staat in de steigers
Over twee maanden gaat STOER 
van start. Dit is het participatie-
bedrijf van de gemeente Oude 
IJsselstreek. Het is een bijzonder 
bedrijf dat werkt op basis van 
de Visie op de uitvoering van de 
Participatiewet, getiteld: ’Trans-
formatie in de kijk op werk’. Met 
STOER wil Oude IJsselstreek de 
droom waarmaken om voor veel 
inwoners van de gemeente werk 
te bieden. De overdracht vanuit 
Laborijn is in volle gang en op
1 januari 2021 nemen STOER en 

de gemeente de taken definitief 
over. De gemeente stelt het recht 
op een uitkering vast. STOER is 
het bedrijf dat in nauwe samen-

werking met werkgevers en 
maatschappelijke partners de 
loopbaanbegeleiding doet. 

Een maand gemeente Oude IJsselstreek

Colofon
De Ulftse Krant verschijnt in een 
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Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

’n minuutje

Paerelskruutje

Meer geld voor woningbouw 
en toerisme

Oude IJsselstreek trekt een half miljoen euro uit om haast te              
maken met diverse plannen voor woningbouw en versterking van de 
toeristische sector. Dat is door de gezamenlijke fracties bepaald in 
de gemeenteraadsvergadering over de begroting. Met het extra geld 
kan de gemeente extra ambtenaren aantrekken die de bouwplannen 
kunnen begeleiden. De raad vond ook dat er meer geld beschikbaar 
moet komen om het toerisme en recreatie in de gemeente te bevor-
deren. De 20.000 euro die beschikbaar was gesteld vond de raad te 
weinig. Nu wordt er, net zoals voor de woningbouwplannen, ook 
hier 250.000 euro voor gereserveerd.

Puzzel mee met de Ulftse Krant
In deze Ulftse Krant zoals elk jaar een speciale puzzel. Dit 
keer moeten de puzzelaars een zoektocht maken door alle 
advertenties. 
In de puzzel op deze pagina staan tekstregels. Van elke         
advertentie is een tekstregel of een deel daarvan opgenomen. 
Het is de bedoeling dat u achter elke tekstregel de naam van 
de adverteerder vermeldt. 

De complete lijst stuurt u in een envelop 
voor 4 december a.s naar:
De Ulftse Krant, ’t Goor 55A, 7071 PC ULFT
onder vermelding van ’Kerstpuzzel’

De winnaar wordt bekend gemaakt in de kersteditie van de
Ulftse Krant die 14 december a.s. verschijnt.

Naam .......................................................................................................

Adres .......................................................................................................

Postcode en Woonplaats .......................................................................

Tel.nr .......................................................................................................

Maak kans op een mooi kerstpakket!

Deel van de tekstregel Naam adverteerder
bandenservice  ..................................................................................................................................................
pakket W  ..................................................................................................................................................
vrijheid in keuze  ..................................................................................................................................................
ook leuk voor kids  ..................................................................................................................................................
hoog in kwaliteit, scherp in prijs  ..................................................................................................................................................
financieel fit  ..................................................................................................................................................
fysiotherapie  ..................................................................................................................................................
uitvaartverzekering  ..................................................................................................................................................
outlet prijzen  ..................................................................................................................................................
stempelactie  ..................................................................................................................................................
gebruikte e-bikes  ..................................................................................................................................................
persoonlijk interieuradvies  ..................................................................................................................................................
veel meer dan alleen verzekeren  ..................................................................................................................................................
effen ‘n minuutje  ..................................................................................................................................................
wijnspeciaalzaak van het jaar  ..................................................................................................................................................
de perfecte presentatie  ..................................................................................................................................................
keukens koop je  ..................................................................................................................................................
uitvaartverzorging  ..................................................................................................................................................
recept voor de feestdagen  ..................................................................................................................................................
de allerlaatste bonnenactie  ..................................................................................................................................................
uniek wonen  ..................................................................................................................................................
ruitenreparatie  ..................................................................................................................................................
je kunt je er op voorbereiden  ..................................................................................................................................................
complete dienstverlening  ..................................................................................................................................................
renovatiespecialist  ..................................................................................................................................................
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De laatste jaren is er een trend gaande 
dat we minder vlees eten. De reden 
kan zijn het   dierenwelzijn of voor het
milieu. Ieder doet dat op zijn eigen manier.
* Er zijn Vegetariërs
 Dat is iemand die geen vlees eet, maar 

wel ei en zuivel. Sommige mensen die 
geen vlees eten, eten wel vis 

* Er zijn Veganisten
 Veganisten eten helemaal geen dierlijke 

producten, dus ook geen melk of eieren. 
Zij gebruiken verder geen materialen 
afkomstig van dieren, zoals leer.

* En er zijn ook Flexitariërs
 Mensen die sommige dagen vlees laten 

staan. Bijna 90% van de Nederlanders 
eet regelmatig ten minste één dag in de 
week geen vlees.

 
Gezond eten zonder vlees of met 
minder vlees is niet moeilijk 
Eet je af en toe een dag geen vlees dan is 
het niet nodig om een vleesvervanger te 
eten. Welke belangrijke voedingsstoffen 
bevat vlees? Kun je deze ook uit andere 
producten halen?
vlees bevat:
* Eiwitten voor de bouw van 

lichaamscellen. 
* IJzer voor het transport van zuurstof 

door je bloed. 
* Vitamine B1 voor de verbranding van 

koolhydraten en een goede werking van 
het hart en zenuwstelsel.

* Vitamine B12 voor de aanmaak van 
rode bloedlichamen en een goede wer-
king van het zenuwstelsel.

Eiwitten zitten ook in melkproducten 
(zuivel), ei, noten en peulvruchten. IJzer 
zit in volkoren graanproducten, groenten, 
noten en peulvruchten. 
Vitamine B1 zit in graanproducten, aard-
appelen, groente, melk en melkproducten. 
Vitamine B12 zit in ei, zuivel, kaas en vis.
Vitamine B12 zit dus alleen maar in 
dierlijke producten! Als je veganistisch 
wilt eten (geen dierlijke producten) is 
het advies om vitamine B12-pillen of
met vitamine B12 verrijkte producten te 
nemen. Ook is het verstandig om als vega-
nist in de gaten te houden of je voldoende
calcium binnen krijgt. Dit is van groot
belang voor je botten en je gebit. (Melk-
producten zijn een bron van calcium) 
Tofu en tempé kunnen ook als vleesver-
vanger gegeten worden, deze zijn beide 
op basis van soja en bevatten eiwit, ijzer 
en vitamine B1.  

Er zijn steeds meer vleesvervangers ver-
krijgbaar. Deze lijken vaak ook op vlees. 
Denk aan vegetarische burgers, vegetari-
sche kipstukjes of vegetarisch gehakt. Wil 
je er op letten of het een goede vervanger 
is? In een goede vegetarische keuze zit ei-
wit, ijzer, vitamine B1 en/of vitamine B12.

Hetty Schouten, Fit & Slank coach, 
gewichtsconsulente Silvolde

Vlees of geen vlees?

Voedingstips

De actie is nog maar net halverwege, 
maar is nu al een doorslaand succes: de 
voedselbanken in de regio kunnen ko-
mende maand een geweldige hoeveel-
heid kerstpakketten uitdelen. Met dank 
aan Erna Mecking van Erna’s Boutique 
én alle gulle gevers.

Het aanvankelijke idee was om spullen in 
te zamelen, waarmee de Voedselbanken 
Doetinchem en Oost-Achterhoek na af-
loop van de actie - die nog tot en met 
12 december duurt - 250 kerstpakketten 
zouden kunnen samenstellen en uitde-
len. Maar dankzij de vele gulle gevers 
en enkele bedrijven was dat 
streefaantal binnen de kort-
ste keren bereikt. ”Na twee 
weken hadden we al genoeg 
voor die 250 pakketten,” ver-
telt Erna enthousiast. 

Aanleiding voor de actie was 
het 20-jarig bestaan van haar 
Ulftse kledingzaak. Het vieren 
van de verjaardag van Erna’s 
Boutique (9 maart) zat er van-
wege corona niet in; dus besloot 

ze iets moois te verzinnen voor mensen 
die het momenteel hard nodig hebben. 
Haar oproep op Facebook van 30 okto-
ber werd massaal gedeeld en de spullen
stroomden al even massaal binnen bij de 
winkel aan de Kerkstraat 17 in Ulft. 
Het loopt zó goed, dat Erna inmiddels 
al verder kijkt dan 12 december, de dag 
waarop haar actie zou stoppen. ”Als er 
mensen zijn die een financiële dona-
tie willen doen, zijn die ook van harte 
welkom. Want de voedselbanken zijn 
dringend op zoek naar donateurs. Dus 
ik hoop heel erg dat de mensen ook ná 
december nog aan ze denken. Het liefst 
natuurlijk als vaste donateur, maar een 
eenmalige bijdrage wordt net zo gewaar-
deerd. Met elk tientje kunnen ze al iets 
goeds doen. Want dit is een mooie actie 
voor de feestdagen, maar mensen zijn 
in januari natuurlijk niet ineens uit de 
problemen.”

’Voedselbank 
ook na december 
niet vergeten!’

Het begon allemaal in de herfst, 
toen Joyce een paddenstoelen-
kleurplaat maakte voor haar 
dochtertje. Daarna kwam al snel 
de vraag voor een kleurplaat van 
Sinterklaas. ”Ik bedacht me dat 
het dit jaar een andere Sinterklaastijd 
zou worden dan anders, door de corona. 
Tijdens het tekenen van de kleurplaten 
voor mijn dochtertje dacht ik: misschien 
kan ik wel kleurplaten maken voor alle kin-
deren in de gemeente Oude IJsselstreek, 
zodat ze toch een beetje extra verbonden 
zijn, ook zonder een grote intocht. Zo 
werd het Sinterklaas-kleurboek geboren: 
een boek met 15 unieke, grappige en hand-
gemaakte Sinterklaaskleurplaten: voor    
ieder dorp één.

Iedere kleurplaat staat natuurlijk in het 
teken van Sinterklaas, maar heeft ook 
verwijzingen naar het dorp waar de teke-
ning over gaat, zoals een bekend gebouw, 
een basisschool of een plaatselijke vereni-
ging. Soms zit er ook een corona-twist in 
verstopt, zoals een pepernoten-teststraat. 
Achterin het boek staan alle verstopte 

aanwijzingen, zodat je kunt kijken of je ze 
allemaal gevonden hebt. 
”Het boek is een geweldig leuk schoen-
kadootje voor kinderen, maar door de 
gedetailleerde tekeningen ook erg leuk 
voor volwassenen. En ik heb er genoeg op 
voorraad om ook grotere partijen te kun-
nen leveren, bijvoorbeeld voor bedrijven 
die hun (thuis)werkende personeel (met 
kids) graag een extraatje wil geven in deze 
gekke tijden.” 

Het kleurboek ”Sinterklaas door heel de 
Oude IJsselstreek” is online te bestellen 
voor € 5,95 via www.wilgenwilg.nl. 
Maar dit jaar is het belangrijker dan ooit 
om lokale ondernemers te ondersteunen, 
daarom zijn de kleurboeken ook te koop 
bij de volgende fysieke winkels: 
Golfclub ’t Lohr in Voorst, Winkel&Zo in 
Varsseveld en Halte Bontebrug. 

Joyce 
tekent uniek 
Sinterklaas-
kleurboek

KETELAAR SPORT.
ALLES ONDER 1 DAK

• Fitness- en groepslessen

• Fysiotherapie

• Personal training

• Voeding- en leefstijlcoach

# KETELAARSPORT
Desbbeshoek 9A, Ulft tel. 0315-631956

Sinterklaas is druk. Zoals iedereen heeft 
kunnen zien is hij zaterdag 14 november 
in Nederland gearriveerd en heeft hij 
zichzelf direct ’opgesloten’ in het Grote-
pietenhuis om daar te gaan thuiswerken. 
Meer dan andere jaren wordt het sinter-
klaasfeest een bijzonder feest dat veel 
creativiteit vraagt van de goedheiligman 
en zijn medewerkers. Om aan alle wen-
sen tegemoet te kunnen komen heeft Sint 
de hulp gevraagd van een aantal tekst-
schrijvers om te helpen bij het schrijven 
van gedichten.

De Sint Gedicht Service is er daar één 
van. Tekstschrijver Walter Hobelman 
gaat de komende weken voor Sint aan de 
slag. Via site www.sintgedichtservice.nl 
kan iedereen een bestelling plaatsen voor 
gedichten ’op maat’. Een lang gedicht, 
een kort gedicht, serieus of scherp, het 

wordt allemaal geschreven door de Sint 
Gedicht Service.
”Het is heel eenvoudig,” vertelt de tekst-
schrijver. ”Er zijn vier opties en door de 
nodige gegevens in te vullen op het digi-
tale bestelformulier maak ik van alle in-
formatie een persoonlijk gedicht waar-
mee iedereen kan schitteren tijdens de 
sinterklaasavond. Ik vind het een eer om 
voor de sint te mogen werken. Ik heb er 
al jarenlang veel lol in om sinterklaasge-
dichten te schrijven en omdat schrijven 
mijn werk is denk ik met mijn ervaring en 
enthousiasme voor veel mensen de red-
der in nood te zijn met deze Sint Gedicht 
Service.” 
In principe ontvangt men het gedicht (na 
betaling via een tikkie) binnen 48 uur in 
de mailbox. Alleen rond het weekend zijn 
de termijnen iets langer. ”Ik ben ook 
maar een mens en ik wil het weekend vrij-
houden voor mijn gezin. Ik heb ook daar 
nog wat sint klusjes te doen.” Meer infor-
matie is te vinden op de website: 
www.sintgedichtservice.nl

Sint Gedicht Service 
helpt Sinterklaas Zaterdag 28 november gaan we in Gendringen 

en omstreken 7 fantastisch mooie kerstbomen 
plaatsen! Tevens komt er prachtige boom bij de 
Azora Debbeshoek en Azora De Meulenbeek 
in Ulft. 
Iets eerder dan vorig jaar maar wij vinden dat 
in deze coronatijd we wel wat gezelligheid kun-
nen gebruiken! Daarnaast is het zo ontzettend 
veel werk dat het bijna jammer is om er zo kort 
van te kunnen genieten. Dit jaar schenken wij 
als Ondernemersvereniging Gendringen Azora 
en De Meulenbeek dus ook een prachtige ge-
decoreerde kerstboom waar alle bewoners en 
verzorgers van kunnen genieten!
In deze bizarre tijd is het ontzettend dankbaar 
om toch iets voor de ouderen te kunnen doen 
maar zeker ook voor al die mensen die werk-
zaam zijn in de zorg. Extra dank aan al die vrij-
willigers die mee helpen bij deze gigaklus! De 
bomen worden net als verleden jaar geleverd 
door Rotary Club Bergh, waardoor we ook nog 
enkele goede doelen steunen!

Kerstbomen brengen kerstsfeer

NEEM DAN CONTACT OP VOOR HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK.

U WILT EEN 
COMPLETE DIENSTVERLENING 

VOOR UW FINANCIËLE ZAKEN?

www.fdbk.nlDr. Ariënsstraat 20, 7071 AL Ulft • T (0315) 64 18 81 • E info@fdbk.nl
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Voorgerechten: Voorgerechten: 
Vleesplateau - € 12,50 p.p.


• Parmaham

• Prosciutto Arrosto: gebakken  

ham met provinciale kruiden

• Carpaccio van bresaola,   ●    Fazantenpaté

• Salami,   ●     ’Frites’ metworst 

• Oerbrood met kruidenboter


 Uit te breiden met huzarensalade

 (zonder garnituur) - € 2,50 per portie (250 gram)


Visplateau - € 13,50 p.p. 
• Gerookte zalm ●    Pepermakreel

• Gerookte forel ●    Gerookte paling

• Noorse garnalen. ●   Haring in kerriesaus 

• Sinaasappelmosterd- en gravad laxsaus

• Oerbrood met kruidenboter


 Uit te breiden met zalmsalade  
  (zonder garnituur) - € 3,00 per  
  portie (250 gram) 

Salades 
 


Huzarensalade: huisgemaakte rundvleessalade opgemaakt met 
vleesgarnituur - € 7,00 p.p. 

Russisch ei: huisgemaakte rundvleessalade opgemaakt met visgarnituur 
- € 8,00 p.p. 

Half om half: combinatie van bovenstaande  
salades - € 7,50 p.p. 

Hors d’oeuvre vlees: huisgemaakte rund- 
vleessalade, luxe opgemaakt met vlees- 
garnituur - € 12,00 p.p. 

Hors d’oeuvre vis: huisgemaakte zalmsalade,  
luxe opgemaakt met visgarnituur - € 13,00 p.p. 

Hors d’oeuvre vis & vlees: huisgemaakte rundvlees- en zalm- salade, 
luxe opgemaakt met vis- en vleesgarnituur - € 14,00 p.p.


Soepen (KOUD, zelf warm te maken) 
  

 1/2 liter tomatensoep - € 5,50 p. 1/2 liter

 1/2 liter groentesoep - € 5,50 p. 1/2 liter

 1/2 liter kippensoep - € 5,50 p. 1/2 liter

 1/2 liter bospaddenstoelensoep - € 5,50 p. 1/2 liter

 1/2 liter heldere ossenstaartsoep - € 7,00 p. 1/2 liter

 1/2 liter heldere wildbouillon - € 7,00 p. 1/2 liter


Hoofdgerechten warm (afhalen en bezorgen*) 

Pakket R2, voor 2 personen - € 37,00

Pakket R4, voor 4 personen - € 74,00


Pakket W2, voor 2 personen - € 48,00

Pakket W4, voor 4 personen - € 96,00


Pakket K2, voor 2 personen - € 48,00

Pakket K4, voor 4 personen - € 96,00


Pakket Z2, voor 2 personen € 43,00

Pakket Z4, voor 4 personen € 86,00


* additionele kosten bezorgen: € 5,00 per bestelling.

Hoofdgerechten warm (alleen afhalen) 

Gebakken zalm met aardappel- en groentegarnituur € 22,50

Vegetarische quiche met gemengde salade - € 17,00

 Half haantje met aardappel- en groentegarnituur - € 14,50

 Schnitzel met aardappel- en groentegarnituur - € 15,00

 Biefstuk van de Haas met aardappel- en groentegarnituur - € 29,80


Desserts (per 2 personen) 
 


Grand dessert “Noten" - € 7,50 p.p.

• Hazelnoot- en pistachebavarois ●   Pannacotta

• Hazelnoot-chocoladekoekjesijs ●  Tiramisu


Grand dessert “Fruit" - € 6,50 p.p.

• Griesmeel-frambozenmousse

• Mandarijn-speculaasbavarois 

• Amarena-ijs ●   Cupcakes


Feestdagen bij Restaurant van Hal 
 

voor het eerst sinds ons bestaan zijn we  niet open

  

Fazantenpaté

 2,50 per portie (250 gram) 2,50 per portie (250 gram)

Haring in kerriesaus 
Sinaasappelmosterd- en gravad laxsaus

Uit te breiden met zalmsalade 
 3,00 per 

huisgemaakte rundvleessalade opgemaakt met visgarnituur 

combinatie van bovenstaande 

huisgemaakte zalmsalade, 
 13,00 p.p.

huisgemaakte rundvleessalade opgemaakt met visgarnituur 

Pakket W2, voor 2 personen - € 48,00€ 48,00€
Pakket W4, voor 4 personen - € 96,00€ 96,00€

Pakket R = Rollade  
plaatje runder- en varkensrollade met aardappelgratin, ovenaardappels, een 

groente schaal, gemengde salade en bospaddenstoelensaus - € 18,50 p.p.

Pakket K2, voor 2 personen - € 48,00€ 48,00€
Pakket K4, voor 4 personen - € 96,00€ 96,00€

Pakket W4, voor 4 personen - € 96,00€ 96,00€

Pakket W = Ree- en Hazenbout  
met aardappelpuree, rode kool, spruitjes, wildsaus,


compote en preiselbeeren - € 24,00 p.p.

huisgemaakte rundvleessalade opgemaakt met 

Pakket Z2, voor 2 personen € 43,00€ 43,00€
Pakket Z4, voor 4 personen € 86,00€ 86,00€

huisgemaakte rundvleessalade opgemaakt met visgarnituur huisgemaakte rundvleessalade opgemaakt met visgarnituur 

Pakket K = Kalkoen  

halve (2 pers.) of hele (4 pers.) gevulde kalkoen, gegaard zoals de 

haantjes, geserveerd met aardappelgratin, ovenaardappels, een 

groenteschaal, gemengde salade en cumberlandsaus - € 24,00 p.p.

huisgemaakte rundvlees- en zalm- salade, 

Hoofdgerechten warm (alleen afhalen) 
Gebakken zalm met aardappel- en groentegarnituur € 22,50€ 22,50€
Vegetarische quiche met gemengde salade - € 17,00€ 17,00€
Half haantje met aardappel- en groentegarnituur - € 14,50€ 14,50€

* additionele kosten bezorgen: € 5,00 per bestelling.€ 5,00 per bestelling.€

Pakket Z = Zwitserse schotel & Zigeunerpan  

schotel met reepjes varkenshaas in een roomsaus met champignons en 

een schotel met drie soorten vlees (varken, rund en kip) met 

zigeunersaus, aardappelgratin, ovenaardappels, een groenteschaal en 

gemengde salade - € 21,50 p.p.

Wijnsuggestie C: Maestro Sangiovese Puglia - €  8,50 p. fles 


Wijnsuggestie F: Merlot Dusseau - € 8,50 p. fles 
Wijnsuggestie G: Schwarz Kumarod - € 15,00 p. fles

Wijnsuggestie D: El Molturo TINTO Tempranillo Garnacha - € 7,00 p. fles 
Wijnsuggestie E: Valvirgino Chianti DOCG - € 9,50 p. fles

= invullen aantal  

Wijnsuggestie B: Franck 
Massard Mas Amor Verdejo 
- € 12,50 p. fles


Wijnsuggestie A: Oswald 
Weissburgunder - € 11,50 p. fles


Grensweg 13  
7083 AM Voorst 

+31(0)315-681262  
www vanhal.nu

Om u toch van een kerstdiner te kunnen voorzien, hebben we vier hoofdgerechtpakketten voor u samengesteld. Deze pakketten zijn voor 2 en/of 4 
personen. De prijzen zijn per persoon weergegeven. Ook voor de voor- en nagerechten kunnen wij met Kerst zorgen.


Hoe het werkt?

• U kiest uw gerechten uit en vult dit in de vierkanten voor de aantal personen in. 

• Geef deze bestelling vóór dinsdag 22 december door, dit kan:


• Online via http://van-hal-kerst.jamezz.app/  Telefonisch via +31(0)315-681262.

• Of door het afgeven van de folder in het restaurant, foto mailen kan ook.


• Geef hierbij de gewenste tijd van bezorging door, aan de hand daarvan maken we een planning 

Hoofdgerechten warm (afhalen en bezorgen*) 

Pakket R2, voor 2 personen - € 37,00€ 37,00€
Pakket R4, voor 4 personen - € 74,00€ 74,00€

Hoofdgerechten warm (afhalen en bezorgen*) 

U kiest uw gerechten uit en vult dit in de vierkanten voor de aantal personen in. 

Online via http://van-hal-kerst.jamezz.app/  Telefonisch via +31(0)315-681262.
Of door het afgeven van de folder in het restaurant, foto mailen kan ook.

Geef hierbij de gewenste tijd van bezorging door, aan de hand daarvan maken we een planning Geef hierbij de gewenste tijd van bezorging door, aan de hand daarvan maken we een planning 

Scan mij! 
U komt direct  

Op de bestelsite

Roomsaus - € 1,80 p. portie

 Champignonroomsaus - € 2,80 p. portie

 Zigeunersaus - € 1,80 p. portie

 Pepersaus - € 1,80 p. portie

 Jägersaus - € 1,80 p. portie

 Stroganoffsaus - € 2,00 p. portie

Puddingen - 

€ 6,50 voor 2 personen  6,50 voor 2 personen

 Herrencrème 

 Aardbeienbavarois

 Chocolademousse

 Chipolatapudding

 Bitterkoekjespudding

 Sinaasappel-witte 
chocolademousse


IJs van Steenhoven  
bak - € 6,50 voor 2 personen 

 Vanille-bourbonijs 
 Winterkoekroomijs  
 Zabaione (advocaat)-roomijs  
 Strawberry cheesecake-ijs 

Bestel online:

 http://van-hal-kerst.jamezz.app/  

Via www.vanhal.nu

https://www.facebook.com/
restaurantvanhal


Afhaal en/of bezorg datum en tijd:
Afhaal en/of bezorg datum en tijd:
Donderdag 24 december 
Alleen koude voor- en nagerechten 
Tijd:…………………..

Vrijdag 25 december  
Warme Hoofdgerechten Tijd……………..

Zaterdag 26 december  
Warme HoofdgerechtenTijd:  ……………..

Zondag 27 december  
Alle gerechtenTijd:  ……………..


Bestelling voor:…………………………………………………………

Telefoon:…………………………………………………………………

Wijnsuggestie D: El Molturo TINTO Tempranillo Garnacha - 
Wijnsuggestie E: Valvirgino Chianti DOCG - 
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Olde Dorpskiek’n

Het Almende College, met loca-
ties in Ulft en Silvolde, krijgt op 
maandag 23 november de sleutels 
in handen van de nieuwe VMBO 
locatie (met de naam Laudis)  die 
gebouwd is naast de locatie Isala 
in Silvolde. Het is één van de   
ingrijpende ontwikkelingen waar 
het Almende College zich op dit 
moment voor geplaatst ziet. 

De nieuwe directie heeft er ech-
ter alle vertrouwen in dat alles tot 
prachtige nieuwe onderwijsmo-
gelijkheden leidt voor VMBO, 
HAVO en VWO leerlingen uit 
Oude IJsselstreek en omgeving.

Nieuwe directie in coronatijd
Sinds begin dit jaar bestaat de   
directie van het Almende College 
uit drie personen: Rector Pauline 
Wenderich, directeur havo/vwo
op Isala Mascha Schnitzler 
en directeur vmbo (Laudis en 
Bluemers) Heidy Breeuwer. Een 
vrouwendirectie dus. 

”Dat is geen bewuste keuze ge-
weest,” zegt Wenderich. De drie 
hebben vanaf het begin te ma-
ken gehad met bijzondere ont-
wikkelingen. ”We waren nog 
maar net begonnen of het coro-
navirus legde alles stil,” vertelt 
Breeuwer. Voor de drie leiding-
gevenden heeft het in elk geval 
veel opgeleverd. ”We moesten 
anders gaan denken, op een an-
dere manier het werk inrichten 
en ongelofelijk snel en creatief 
aan de slag met het hele team. 
Ook voor onze leerlingen was 
het aanvankelijk even schakelen. 
Nu we een half jaar verder zijn 
kunnen we niet anders dan con-
cluderen dat zowel de leerlingen 

als de docenten en ondersteu-
ners een dikke pluim verdienen,” 
vindt Schnitzler. Het positieve 
van de coronacrisis De drie zijn 
er van overtuigd dat een deel van 
de opgezette manier van lesge-
ven  (meer online en op afstand) 
blijvend gaat zijn. ”Het online 
overleggen en vergaderen, maar 
ook het digitale contact met leer-
lingen en ouders heeft zeker wat 
voordelen,” aldus Wenderich. 

”Dat zien wij wel als een soort 
winstpunt.” Aan de andere kant 
trekken zowel leerlingen als      

docenten de conclusie dat het 
elkaar ontmoeten op school toch 
wel als belangrijk en waardevol 
wordt ervaren. ”Het is gebleken 
dat er veel meerwaarde zit in het 
fysiek lesgeven en ook dat de  
docent er toch wel degelijk toe 
doet voor leerlingen,” legt de 
rector uit. ”Leerlingen blijken 
toch best wel naar school te wil-
len en hebben er ook behoefte 
aan omdat het hun ritme van de 
dag beter bepaalt.” Binnen het 
docententeam zien de drie direc-
teuren ook veel mooie effecten.
”Enerzijds -als nadeel- is het 

minder goed mogelijk om als 
team bij elkaar te zitten, ieder-
een houdt afstand en leeft op een 
soort eilandje. Aan de andere 
kant zien we wel dat er onderling 
veel kennis is gedeeld en dat men 
elkaar echt door de uitdagingen 
heeft heen gesleept. Dat maakt 
ons totale team wel sterker voor 
de toekomst.”

Verhuizing
Met de verhuizing van de locatie 
Wesenthorst naar het Almende 
Laudis komt er in 2021 een eind 
aan het gebruik van de locatie 

in Ulft. ”Vanaf januari gaan de 
bovenbouw leerlingen al gedeel-
telijk naar de nieuwe locatie, 
zodat ze kunnen wennen aan 
de nieuwe apparatuur waarmee 
ze eind van het schooljaar ook 
examen moeten doen. De on-
derbouw leerlingen verhuizen 
na de zomervakantie,” vertelt 
Breeuwer, die met ”heel veel 
enthousiasme” vooruit kijkt naar 
de aanstaande verhuizing. ”Een 
pittige klus, zeker het komende 
halfjaar, omdat er nogal wat      
logistieke en roostertechnische 
uitdagingen genomen moesten 
worden. Maar alles ziet er veel-
belovend en positief uit.” 

De locatie Bluemers in Silvolde 
blijft voorlopig nog in gebruik
als locatie voor een deel van het     
onderwijsprogramma. De ver-
wachting is, dat door de krimp  
van het leerlingenaantal, deze  
locatie nog een jaar of vijf 
in gebruik blijft. De locatie 
Wesenthorst staat na de zomer-
vakantie leeg. Wat er met het 
gebouw, dat veertig jaar dienst 
heeft gedaan, gaat gebeuren is 
nog niet helemaal duidelijk.
”Als het Laudis in gebruik is 
ontstaat er een bruisende school 
voor de omgeving in het hart 
van de gemeente. Daarmee ziet 
de toekomst van het middelbaar 
onderwijs in Oude IJsselstreek 
er positief uit De ideeën die er 
al waren vanaf het begin plus de 
nieuwe kennis en ervaringen uit 
de coronacrisis zijn nu samen-
gevoegd tot een passende en ver-
nieuwende onderwijsvorm voor 
de toekomst, waarin de leerling 
nog meer centraal staat,” bena-
drukt Wenderich tot slot.

Almende College aan vooravond 
van nieuwe tijd

V.l.n.r.: Heidy Breeuwer (directeur vmbo), Mascha Schnitzler (directeur havo/vwo), 
Pauline Wenderich (rector Almende College).

Tijdens de actie met plaatjes voor het 
boek ’Blik op ons dorp’ bleek al snel dat 
o.a. op Facebook een enorme ruilactie 
op gang kwam. Op diverse pagina’s ver-
dween het gewone aanbod van nieuws en 
foto’s uit de omgeving naar de achter-
grond. De handel in fotootjes was ineens 
een hot item. ’Wie heeft…?’ en ’Ik heb 
de volgende nummers dubbel.’ 

Nu de actie is beëindigd en de ruildagen 
door coronaregels niet kunnen door-
gaan, komt OVGG met een prachtig 
plan. Iedereen die nog foto’s nodig heeft, 
kan bij Albert Heijn Ulft een reactie-
formulier afhalen en daarop invullen 
welke nummers nog nodig zijn om het 
album te voltooien. Doe deze met jouw 
overgebleven (dubbele) plaatjes in een 

envelop in de ’Blik op ons dorp’-bus bij 
Albert Heijn. OVGG kijkt tussen alle 
ingeleverde plaatjes of jouw plaatje er-
tussen zit. Iedereen die het formulier 
heeft ingeleverd krijgt na verloop van 
tijd, het kan wel even duren, bericht waar 
de plaatjes kunnen worden afgehaald. 

Zo hoopt de vereniging dat iedereen het 
boek ’Blik op ons dorp’ compleet krijgt. 
Garantie dat iedereen alle ontbrekende 
plaatjes ontvangt, kunnen ze niet geven, 
maar ze doen hun best. Daarvoor is het 
wel nodig dat iedereen de overgebleven 
plaatjes, met of zonder formulier, inle-
vert. De stroom aan reacties die OVGG 
heeft gekregen is enorm. Een vraag 
sprong eruit: ’Kan ik van die foto van 
mijn huis (of straat of familieleden) een 
vergroting krijgen?’ Ja dat kan, tegen 
een redelijke vergoeding. Ook via de 
Facebook-pagina ’De olde dorpskiek-
ovgg’ kan het formulier worden gedown-
load. De website ovgg.nl geeft nog meer 
informatie over deze ruilactie. 

’Blik op ons dorp’ 
niet compleet? 
OVGG helpt!

Alco Zweers, mede-eigenaar van 
Bluegreen Electronics, was het liefst      
astronaut geworden. Sterrenkunde is een 
hobby van jongs af aan. In de installatie-
techniek zet Zweers zich met z’n team al 
jarenlang in voor een ’groener’ Nederland 
door middel van verduurzaming van      
zowel bedrijfspanden als woningen. Deze 
combinatie heeft geresulteerd in de      
opening van de showroom voor sterren-
kunde temidden van het warmte-
pompcentrum.

Al 40 jaar is Zweers een bekende naam in 
de installatietechniek. Daarnaast heeft hij 
zich altijd beziggehouden met sterren-
kunde. Die hobby krijgt nu een professio-
neler karakter met de opening van de 
showroom in het pand van B&R 
Klimaattechniek en Bluegreen Electronics 
aan De Stenenmaat 9 te Ulft.

”Ongeveer 20 jaar geleden is de interesse 
in de sterrenkunde ontstaan. We merken 
dat onze bestaande klanten ook interesse 
in dit soort producten hebben. Dat heeft 
ons doen besluiten om hierop door te 
pakken. In onze showroom kunnen         
geïnteresseerden terecht voor onder     
andere verrekijkers, instaptelescopen, 
professionele telescopen, sterrenwachten 
en boeken,” legt de Zweers uit. De fysie-
ke showroom beslaat meer dan 100m2. 
Daarnaast is het mogelijk producten      
online te bestellen via de webshop        
www.jouwtelescoop.nl. 
”Met deze showroom wil ik mensen     
plezier laten halen uit hun hobby. Nu we 
even niet op vakantie kunnen, is het leuk    
om jezelf te trakteren op een sterren-   
kijker of verrekijker. We hebben ook 
mooie items voor kinderen, zoals kleine 
telescopen, kinderboeken, cadeaus en 
duurzaam speelgoed. Handig voor de 
feestdagen.”

De showroom is vergroot, 
zodat er coronaproof erva-
ren kan worden. 
Doordeweeks is een be-
zoek op afspraak mogelijk. 
Zodoende kan de Zweers 
of één van de medewerkers 
zijn klanten laten onder-
dompelen in de sterren-
kunde en hen één-op-één 
van advies voorzien. 
Op zaterdagen is de show-
room van 9.00 tot 13.00 uur 
open en kan eenieder vrij 
binnenlopen.  

Ulft krijgt eigen showroom 
voor sterrenkunde

Op de dorpskiek 
zien we de ingang 
van de DRU-
fabrieken te Ulft. 
Het is omstreeks 
1965. We zijn net 
door de poort met 
van links naar rechts 
het aanplakbord 
voor de medede-
lingen met daarop 
de ideeënbus. Dan 
het hoge gebouw; 
de oude koepel-
oven. Daarvoor de 
ingang van de gie-
terij, dan het loon-
bureau en rechts de 
portiersloge.

Oude foto’s en reactie’s? Neem contact op met Jan Tinnevelt, 
tel. 686966 of Stef Hermsen, tel. 686250.



De feestdagen worden dit jaar 
waarschijnlijk op een andere  
manier gevierd dan de meeste 
mensen gewend waren. Of uit 
eten met Kerst voor iedereen 
mogelijk is, valt nog te bezien. 
Maar café-restaurant Jan ter 
Voert in Megchelen zorgt ervoor 
dat iedereen van een uitgebreid 
diner kan genieten, maar dan in 
eigen huis. Deze maand wordt er 
wild geserveerd, in december 
kan er een drie- of viergangen-
menu worden afgehaald.

Liefhebbers kunnen op die       
manier toch nog aan hun trekken 
komen in het wildseizoen, ook al 
zitten restaurants dan nood-     
gedwongen tijdelijk dicht. ”Het 
blijft wel jammer dat een her-   
haling van vorig jaar niet moge-
lijk is,” zegt Roel ter Voert. 
”Toen hadden we een wildbuffet 
hier in de kerk in Megchelen, dat 
was een groot succes.” Maar hoe-
wel die locatie nu vanwege de 
coronamaatregelen niet beschik-
baar is, kan het belangrijkste - 
het diner zelf - natuurlijk wel 
plaatsvinden. In november is het 
wildmenu te bestellen vanaf vrij-
dag en bij café-restaurant Jan ter 
Voert af te halen op zaterdag en 
zondag (van 16.00 tot 20.00 uur).
Het is een manier om fijn-       
proevers alsnog iets bijzonders 

voor te schotelen, stelt Ter Voert. 
”Het is tenslotte wildseizoen nu. 
We hadden weer iets moois  
voorbereid, net als vorig jaar      
in de kerk, maar veel plannen 
vallen in het water. Door de      
gerechten bij ons af te laten      
halen, kunnen we toch kwaliteit 
bieden.” Drie gangen staan er    
op het (wild)menu: wildpaté of 
hertencarpaccio met garnituur, 
stokbrood en aioli vooraf, als 

hoofdgerecht wildpeper of een 
hertenbraad (met bijpassende 
garnituur) en het toetje is specu-
laasmousse of stoofpeertjes met 
mascarponecrème. 

De hoofdgerechten worden     
verpakt in kookzakken, zodat     
iedereen deze zelf eenvoudig   
kan opwarmen. Ter Voert: ”Dat 
gaat echt heel makkelijk, in een 
pannetje met kokend water. Als 
de mensen dat opzetten voordat 
ze aan het voorgerecht beginnen, 
is het precies op tijd klaar om 
daar vervolgens mee verder te 
tafelen.” Het is hèt recept voor 
de feestdagen dit jaar.

Datzelfde concept - Ter Voert 
doet de voorbereiding, de men-
sen thuis maken het af - is er in 
december tijdens de feestdagen. 
”Dan hebben we de keus uit    
een drie- of een viergangendiner, 
terwijl ook alle gerechten los te 
bestellen zijn: salades, soepen, 
pudding, maar ook vleesgerech-
ten.” Op website jantervoert.nl 
kunnen de bestellingen geplaatst 
worden en zijn bovendien smaak-
volle foto’s van de diverse huis-

gemaakte specialiteiten te zien. 
En er zijn nog meer mogelijk-
heden: ”Wie tijdens de feest-
dagen een buffet aan huis wil, is 
van harte welkom om te informe-
ren naar de mogelijkheden!”

Sprankje hoop blijft levend 
voor 1 januari
Het is vaste prik voor menig 
feestganger, in Megchelen zelf,   
in Ulft en omstreken en zelfs    
ver daarbuiten: het nieuwe jaar 
wordt ingeluid met een borrel bij 
Ter Voert. Het is een jarenlange 
traditie en eigenlijk niet weg te 
denken. Maar het coronavirus 
gooide in 2020 al een hoop plan-
nen in de war en dreigt nu ook 
roet in het eten te gooien op de 
eerste dag van 2021. Toch wordt 
er nog niet definitief een streep 
gezet door de nieuwjaarsparty.

Als het aan Roel ter Voert ligt, 
blijven alle opties zo lang moge-
lijk op tafel: ’1 januari naar 
Megchelen’ is immers een begrip 
in de hele regio, waar ieder jaar 
weer duizenden bezoekers op   
afkomen. En het liefst gooit Ter 
Voert ’gewoon’ alle deuren open, 

al was het maar om een moment 
van ontspanning te kunnen      
bieden na al die hectische maan-
den. ”We houden het nieuws in 
de gaten. We gaan in ieder geval 
niet nu al zeggen dat het niet 
doorgaat. Want stel dat het dade-
lijk tóch mogelijk is en je hebt 
het al afgelast, dan kun je niet 
meer terug. En dat zou toch wel 
heel jammer zijn.”

De moed is in Megchelen dus 
nog zeker niet opgegeven voor    
1 januari. Ter Voert houdt zich 
wat dat betreft vast aan de ont-
wikkelingen die tegenwoordig 
razendsnel gaan in de medische 
wereld. Het vaccin tegen het      
coronavirus dat eerder deze 
maand werd gepresenteerd komt 
weliswaar te laat om over een 
paar weken al iedereen van anti-
stoffen te voorzien, maar mis-
schien zijn er andere oplossingen 
voor de korte termijn. ”Ze zijn 
bezig met die sneltesten, dat zou 
een optie kunnen zijn. Als je bin-
nen een kwartier weet of iemand 
veilig naar binnen zijn, zijn daar 
best mogelijkheden denkbaar.”

Want dat het veilig moet, staat 
voor Ter Voert als vanzelf-       
sprekend voorop. En als de 
noodzaak om 1,5 meter afstand 
te houden er blijft, dan wordt het 
lastig, weet ook hij.
”Zelfs met alle extra ruimte die 
we hier op 1 januari altijd heb-
ben, kunnen er dan geloof ik 
maar iets meer dan 550 personen 
naar binnen.” En het risico dat 
dit het geval zal zijn, is groot. 
”Maar we houden toch een 
sprankje hoop. Dit is een feest 
waar duizenden Achterhoekers 
naar uitkijken, iedereen hoopt 
dat het door kan gaan. Stel dat 
dadelijk blijkt dat het kan… dan 
zou je wel gek zijn als je het al 
afgeblazen hebt.”

Jan ter Voert heeft hèt recept 
voor de feestdagen
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Een exotische afsluiter, 
de ananasbavarois

Advocaatbavarois gemaakt 
met echte likeur

8,50

8,50

Smakelijke speculaasbavarois 
met stukjes koek

8,50

Aardbeienbavarois,
een heerlijke klassieker

 8,50

1

2

Herrencreme volgens 
geheim recept

8,50

1 Kaneel-Jägermeisterbavarois  8,50

2 Chocolademousse   8,50

Het recept voor een 
fantastische kerst

Nagerechten

De lekkerste kerstgerechten bestellen?* 
Ga naar jantervoert.nl /shop/
Onder de verschillende categorieën vindt u al onze gerechten. Kies de opties die op u van toepassing zijn en 
voeg het gerecht toe aan uw winkelmand. Ga naar uw winkelmand en klik op ‘doorgaan naar afrekenen’. 

*Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Bestel nu op jantervoert.nl 
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voeg het gerecht toe aan uw winkelmand. Ga naar uw winkelmand en klik op ‘doorgaan naar afrekenen’. 

*Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Bestel nu op jantervoert.nl 

Stel uw eigen menu samen 
of kies één van de 

keuzemenu’s
Zo kunt u er een lekker 
kerstdiner van maken

-Advertorial-

Roel ter Voert (links) en kok Daniël Giesen.


