
Op zondagmiddag 13 septem-
ber vindt in Ulft het traditionele 
Centrumfeest plaats. Het door-
gaan van het jaarlijkse evene-
ment in het hart van het dorp 
was deze zomer lang onzeker 
vanwege de coronacrisis, maar 
gelukkig is het toch gelukt weer 
een sportief en muzikaal festijn 
te organiseren, met volop activi-
teiten voor de kinderen. Leven 
in de brouwerij wordt voorts 
verzorgd door de optredende 
artiesten.

Ruim een kwart eeuw al staat 
de tweede zondag van septem-
ber in Ulft in het teken van het 
Centrumfeest en dat is dit jaar 
niet anders: van 12.00 tot 17.00 
uur is er op zondag 13 septem-
ber van alles te beleven in het        
centrum van het dorp. Al dreigde 
2020 als gevolg van de corona-
maatregelen even een jaar zon-

der Centrumfeest te worden. 
”Het was heel spannend of       
het überhaupt door kon gaan,” 
vertelt Jeroen Giezenaar, die 
namens de centrumfeestcommis-
sie van de Ulftse ondernemers-
vereniging De Hanze de organi-
satie van het evenement op zich 
heeft genomen. ”In overleg met 
de gemeente hebben we bepaald 
dat het gelukkig toch mogelijk 
was. Het belangrijkste is dat we 
voor een goede doorstroming 
zorgen en dat we alles ruimer 
hebben opgezet.”

Zo is er op alle plekken de ruimte 
voor zowel bezoekers als onder-
nemers en clubs. Het hart van 
de sportieve activiteiten bevindt 
zich op het J.F. Kennedyplein. 
Dat wordt niet zoals de afge-
lopen jaren een echt Sportplein 
met een strandgedeelte, maar 
wel krijgen verschillende vereni-

gingen er de gelegenheid om zich 
te presenteren. ”
Waarbij we het zo indelen dat   
iedereen op 1,5 meter afstand 
van elkaar kan kijken,” verzekert 
Giezenaar. Ook een draaimolen 
en een oliebollenkraam zullen 
natuurlijk niet ontbreken.

Door het Ulftse centrum heen is  
er 13 september veel op gericht 
om de gang erin te houden, let-
terlijk en figuurlijk. Stilstaan is 
er dus niet bij tijdens het Ulftse 
evenement, zeker niet voor de 
kinderen: zij kunnen hun hart 
ophalen op de vele luchtkussens 
die ditmaal niet door het centrum 
verspreid zullen staan, maar ge-
centreerd op het grasveld op de 
hoek van de Kerkstraat en de 
Deken Nijkampstraat.

”Kinderen onder de 18 hoeven 
zich toch niet aan de afstands-

regels te houden, dus die kunnen 
daar lekker onbeperkt spelen en 
springen.” 
Verder zijn er vertrouwde ingre-
diënten als het hobbyistenplein 
op het plein voor Mecking Sport, 
de vele kramen van winkeliers 
en uiteraard zijn er ook de on-
dernemers en standhouders die 
van 12.00 tot 17.00 uur hun waar 
presenteren. Het is bovendien 
koopzondag op 13 september 
en dus zullen de meeste winkels 
open zijn. Vanzelfsprekend is het 
zoals altijd gratis parkeren in het 
centrum van Ulft! Er kan gepar-
keerd worden op winkelcentrum 
de Blenk; de winkels daarom-
heen zijn wel gewoon geopend.

Het entertainment speelt dit    
komende Centrumfeest in op de 
actualiteit: er is muziek en straat-
theater om voor reuring te zor-
gen, maar om opstoppingen voor 
het podium met een bandje of 
een dj te voorkomen, is gekozen 
voor artiesten die mobiel zijn en 
zich kunnen verplaatsen als het 
te druk wordt. 

Het Ulftse dweilorkest Over de 
Rooie brengt al rondlopend sfeer 
in het dorp, daarnaast zijn er 
de uiterst toepasselijke Hillbilly 
Twins (’ruim 2,5 meter topenter-
tainment’ is hun motto, dus met 
de afstand zit het wel goed) die 
met Muziek op Stelten de lekker-
ste countrymuziek komt spelen.

Tot slot is er een speciale orde-
handhaver om een oogje in 
het zeil te houden: Brigadier 
Bob zal de bezoekers van het 
Centrumfeest op ludieke wijze 
begeleiden en wijzen op de 
1,5-meterregels.

Bedrijven, hobbyisten en vereni-
gingen kunnen zich nog opgeven 
voor deelname tot woensdag  
9 september. Mail voor meer    
informatie of een deelname-
formulier: info@ulftcompleet.nl. 
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3 Gemeente Oude  IJssel-  
 streek, BROODS Ulft

5  Open Monumentendag,   
 Oude IJsselweg, Race,   

 Coöperatiefonds,   
  DRU Inspiratiepunt,   
 Uitslagen   

D É  K R A N T  V O O R  U L F T  E N  O M S T R E K E N

Van honk
De vakantie is weer voorbij, we 
moeten weer aan de slag. Het 
was voor de vele thuisblijvers 
en de in eigen land blijvende 
vakantiegangers een echt zuid-
Europese zomer, warm, war-
mer, warmst en heet. Je kon 
niet om de dagelijkse siësta’s 
heen en ’s nachts was het puf-
fen geblazen, of toch maar een 
tentje in de tuin? Alles werd 
uit de kast gehaald om het 
maar een beetje koel te hou-
den en alleen al bedenken om 
echt iets te ondernemen was 
eigenlijk al teveel. Landelijk 
gezien was het ook de langste 
hittegolf ooit in ons land. Voor 
veel mensen werd het dan 
toch nog de zo gewenste zon-
vakantie. Ondertussen is het 
flink afgekoeld en hebben we 
alweer een zomerstorm achter 
de rug. 
Ook de coronaperikelen heb-
ben ons de afgelopen periode 
nog volop bezig gehouden. 
We zijn er nog lang niet vanaf 
lijkt het. Gelukkig lijken we 
het hier in de Achterhoek aar-
dig onder controle te hebben. 
Toch moeten we nog afwach-
ten wat de uit de oranje ge-
kleurde landen teruggekeerde 
vakantiegangers meebrengen. 
We hopen er maar het beste 
van. Gelukkig leren we steeds 
meer van het virus en kunnen 
we mondjesmaat weer wat 
organiseren, als we de kop er 
maar bij houden. 
Zo komt er toch wat meer ver-
tier op gang zoals binnenkort 
het centrumfeest en ook in 
het openluchttheater kunnen 
we, al is het voor een klei-
ner publiek, weer optredens 
plaatsvinden. Als we dan met 
z’n allen proberen het besmet-
tingsrisico zo laag mogelijk te 
houden kunnen we zo lang-
zamerhand wat meer van 
honk. 
Dus mensen, denk aan elkaar, 
respecteer elkaar en houd vol-
doende afstand. Blijf gezond 
en geniet van wat we alweer 
kunnen doen.

ulftsekrant@ijselstroom.nl

Zijlijn

 9 Hetty Schouten,   
 Openluchttheater  

 Engbergen,   
 Garagesale, Fanfare   
 Kunst na Arbeid

Bezoekers en ondernemers krijgen 
de ruimte op Centrumfeest Ulft

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

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

l 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

ELKELKELKELKEE

Op zondag 13 september is er weer van alles te beleven in het centrum van Ulft. (Archieffoto)

11 Dorpskiek’n,   
 Agenda,   

 Haarstudio Lush, 
 DRU Galerie,  
 Voedingstips  
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Opheffen Niet Actief 
Beveiligde Overwegen
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een samenwer-
kingsovereenkomst met ProRail 
gesloten over het opheffen van 
de resterende (openbare) niet 
actief beveiligde overwegen (zo-
genoemde NABO’s) in Oude 
IJsselstreek. Er wordt door beide 
partijen al lange tijd gewerkt aan 
het opheffen of beveiligen van 
NABO’s. Gebruik van dergelijke 
overwegen vormt een (groot)     
risico voor de verkeersveiligheid. 

De afgelopen jaren zijn in Oude 
IJsselstreek al diverse NABO’s 
opgeheven of beveiligd. Op dit 
moment zijn er nog twee open-
baar toegankelijke NABO’s bin-
nen de gemeentegrenzen. Dit 
betreft de locatie Silvoldseweg 
Terborg (ontsluitingsweg richting 
een drietal woningen en tevens 
fietsroute richting de firma Kaak) 
en de locatie Munstermanstraat 
Silvolde (oversteek voor wande-
laars in agrarisch gebied). Voor 
beide locaties is nu een oplossing 
in beeld die in de samenwer-
kingsovereenkomst zijn vertaald 
in afspraken met ProRail. 

Woningbouw op locatie
Café Zaal Meijer Netterden 
Burgemeester en wethouders 
willen medewerking verlenen 
aan de plannen voor herontwik-
keling van het pand aan de 
Emmerikseweg 1 in Netterden 
tot een kleiner horecadeel, vier 
woningen en vier appartementen. 
De eigenaar ervaart een afname 
in vraag naar gebruik van het be-
staande café/zalencentrum. Hij 
wil de locatie graag herontwik-
kelen naar een kleiner horeca-
deel met daarbij acht woningen 
en een klein dorpsparkje. De 
ontwikkeling is in strijd met de 
regels van het bestemmingsplan. 
Het college werkt mee aan de 
plannen omdat ze passen binnen 
het huidige beleid waarin voor-
rang wordt gegeven aan woning-
bouw voor starters en senioren. 
Daarnaast heeft de gemeente 
een voorkeur voor herbouw 
op bestaande plekken boven 
uitbreiding.

Woningen voormalig maalde-
rijcomplex in Breedenbroek 
Ook heeft het college in principe
medewerking verleend aan de
herontwikkeling van het voor-
malig maalderijcomplex aan de
Molenweg 21 en 23 in Breeden-
broek. Dit complex, dat hoort bij 
de Kempermolen uit 1882, kan 
ontwikkeld worden tot recreatie-
woningen en woningen. Het 

maalderijcomplex heeft de status
gemeentelijk monument en 
vormt een ensemble dat onder-
deel is van de historische ge-
groeide bebouwing langs de 
Molenweg. Ook neemt het een 
karakteristieke plaats in binnen
de geschiedenis van de nijverheid 
en industrie van Oude IJssel-
streek. Volgens wethouder Ben 
Hiddinga snijdt door deze her-
ontwikkeling het mes aan twee 
kanten. ”Beide gemeentelijke 
monumenten krijgen een toe-
komstbestendige invulling. Het is 
vanuit zorgvuldig ruimtegebruik 
wenselijk om bestaand vastgoed
te transformeren naar een nieu-
we bestemming. Ook krijgen 
beide panden de uitstraling die 
past bij de status gemeentelijk 
monument.”

Het plan is tweeledig omdat het 
gaat om woningen en recreatie-
woningen. Aan Molenweg 21
worden vijf woningen gereali-
seerd en aan de Molenweg 23 
vijf recreatiewoningen. De oude 
bakkerij wordt inpandig ver-
bouwd tot recreatiewoning. Het 
deel van de maalderij aan de 
Molenweg 23 dat nu gebruikt 
wordt als kantoor zal worden 
gerenoveerd naar vier recreatie-
woningen. Het overige deel van 
het maalderijcomplex aan de 
Molenweg 21 staat al geruime tijd 
leeg en wordt gerenoveerd naar 

drie woningen. Tot slot wordt het 
bijgebouw gesloopt en vervangen 

door twee levensloopbestendige 
woningen.

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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Tijdelijk arbeidsmigranten in 
pand Ettenseweg Ulft

Naar aanleiding van een handhavingsverzoek van omwonenden van 
het pand aan de Ettenseweg 34 in Ulft is een aanvraag omgevings-
vergunning ingediend. Dit om de met het bestemmingsplan strijdige 
situatie te legaliseren. Het pand aan de Ettenseweg 34 is bestemd als 
‘bedrijf’ met nadere aanduiding ‘bedrijfswoning’. Het college heeft 
besloten medewerking te verlenen aan een afwijking van het bestem-
mingsplan voor een periode van drie jaar en de huisvesting van tien 
arbeidsmigranten hier tijdelijk mogelijk te maken. Er is een maat-
schappelijke behoefte aan goede huisvesting voor arbeidsmigranten. 
In het voormalig bedrijfspand aan de Ettenseweg 34, dat al een tijdje 
heeft leeggestaan, zijn voldoende kamers aanwezig om tien personen 
op een correcte manier te kunnen huisvesten. Er zijn vijf kamers 
waarin twee personen per kamer kunnen verblijven.

”Wanneer gaan jullie open?,” 
kreeg de BROODS-eigenaresse 
Daphne Kempers vaak te horen
de afgelopen periode. Eindelijk 
kan Kempers daar uitsluitsel over 
geven. Na een grondige renova-
tie kan men vanaf 1 september 
terecht in het voormalige zwem-
bad De Blenk voor koffie en een 
broodje, tot grote blijdschap van 
Kempers, die staat te popelen om 
haar gasten te ontvangen via de 
drive-thru.

Het concept van BROODS uit 
Zeddam is wijdverbreid bekend 
in de regio. Je kunt er terecht 
voor heerlijk belegde Duitse 
broodjes, een vers kopje koffie

en allerlei zoete lekkernijen. 
Naast een zitgedeelte beschikt 
BROODS over een heuse drive-
thru. Dat gedeelte zal in de Ulftse 
vestiging als eerste openen. Met 
het openstellen van het restau-
rant wordt nog even gewacht uit 
vrees voor een nieuwe lockdown.  

Amerikaans centrum
Een eerste poging om een 
tweede vestiging in het voorma-
lige Ulftse zwembad te openen 
mislukte. Uiteindelijk kreeg 
Kempers de kans om het pand 
te kopen, waarmee haar wens 
in vervulling ging. ”Ik vind Ulft 
een heel mooie plaats. Het heeft 
een heel leuk centrum, dat een 

beetje Amerikaans aan doet. In 
Amerika zijn er ook veel dorpen, 
met een plek waar een grotere 
mall staat. Dat is Ulft eigenlijk 
ook. Er liggen allerlei dorpen 
om heen,” legt ze uit. Het grote 
winkelaanbod, dat voor toe-
stroom uit omliggende dorpen 
zorgt, maakte het voor Kempers 
aantrekkelijk om zich hier te 
vestigen. ”Voor dagelijkse bood-
schappen is Ulft perfect. Maar 
er is nog geen plek waar ma en 
dochter even een kopje koffie 
kunnen drinken.”  

Het pand waarin de broodjes-
zaak zetelt vertegenwoordigt 
historische waarde voor veel 

Ulftenaren. De eerste zwem-
diploma’s werden hier behaald. 
Door spullen van het oude 
zwembad een tweede leven te 
geven blijft de geschiedenis       
zichtbaar. ”We krijgen een soort 
van wall of fame met diploma’s
en medailles. Het liefst met zo-
veel mogelijk materiaal. Mocht 
er nog iemand zijn die dat kan 
aanleveren, dan zou dat echt top 
zijn. Daarmee willen we echt 
uitpakken.” 

Corona-uitbraak 
”Daar kun je niets aan doen,” 
zegt Kempers over het feit dat 
ze de opening moest uitstellen 
door de wereldwijde uitbraak 
van het coronavirus. ”Je kunt 
hoog of laag springen, maar dat 
is gewoon dikke vette pech. Daar 
heeft iedereen last van. Dat is 
voor niemand leuk. Je werkt    
ergens heel hard voor en van de 
één op de andere dag, wordt alles 
geboycot.”

Middels een presentatie in het 
naastgelegen zorgcentrum De 
Debbeshoek werd er kennis ge-
maakt met de buurt. De komst 
van BROODS werd goed ont-
vangen, vertelt ze. 
”De buurt was heel enthousiast. 
Natuurlijk waren er hier en daar 
wat kritische vragen. Maar over 
het algemeen zijn de mensen 
heel blij dat we er komen.” 
Kempers mikt erop om in januari 
het restaurantgedeelte open te 
stellen voor haar gasten. ”Het 
is heel tof geworden. Zeker om-
dat het zo’n mooie geschiedenis 
heeft. Iedereen heeft een herin-
nering aan het zwembad,” besluit 
ze. 

BROODS opent op speciale plek: ”Iedereen 
heeft een herinnering aan het zwembad”
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Hitte spelbreker bij ’zelfverzonnen race’ 
Utrecht-Gendringen

Pim Freriks rent normaal gesproken trails van zo’n 100 kilometer, meestal in Zwitserland of Italië. Maar nu 
deze hardloopwedstrijden wegens corona niet worden georganiseerd, besloot de geboren Gendringenaar 
een poging te wagen de 110 kilometer tussen zijn woonplaats Utrecht en zijn geboortedorp rennend te 
overbruggen. ”Nu er geen wedstrijden zijn, dacht ik: dan verzin ik zelf wel een race,” vertelt Freriks (33). 
”Ik heb altijd al wel gedacht dat het zou moeten kunnen, van Utrecht naar Gendringen rennen, dus dit 
was de perfecte timing om het een keer te doen.”
Alleen bleek achteraf juist de timing het probleem: Freriks (met op de foto zijn helpers Jorrit Bockting 
(links) en Jasper Verwaters) ging van start om 4.00 ’s nachts op zaterdag 15 augustus, midden in de      
hittegolf die Nederland deze zomer beheerste. Bij een temperatuur van boven de 30 graden lukte het niet 
meer om voldoende te eten en te drinken, waardoor de race na 82 kilometer strandde in Zevenaar, in 
plaats de beoogde finish aan de Veldweg in Gendringen. Freriks: ”Die laatste 30 kilometer had ik echt 
niet meer gered.” Maar een herkansing komt er op een later tijdstip sowieso, belooft Freriks. ”Ik ga het 
zeker nog een keer proberen. Want ik blijf erbij: dat moet gewoon kunnen.”

Tussen 31 augustus en 16 okto-
ber voert provincie Gelderland 
groot onderhoud uit aan de 
Oude IJsselweg (N817) tus-
sen Ulft en Gendringen. De 
werkzaamheden bestaan uit 
het vervangen van het asfalt op 
de hoofdrijbaan en het aanleg-
gen van een nieuwe rotonde 
ter hoogte van de kruising 
Varsselderseweg / ’t Goor. 

Er komt een veilige over-
steek voor (brom)fietsers over 
de N817 ter hoogte van de 
Hoofdstraat. Het werk start aan 
de kant van de N317 in Ulft en 
eindigt in Gendringen. Het werk 
wordt in 3 fases uitgevoerd.

Hoofdstraat wordt afgesloten 
voor gemotoriseerd verkeer
De Hoofdstraat tussen de Oude
IJsselweg en de Varsselderse-
weg wordt afgesloten voor ge-
motoriseerd verkeer. 
Door het wegvallen van deze   
afslag wordt de N817 veiliger.

Omleidingen tijdens eerste fase
Tijdens de asfalteringswerk-
zaamheden is doorgaand ver-
keer niet mogelijk. 
Borden langs de weg geven de 
omleidingsroutes aan. Fietsers 
kunnen via het industrieter-
rein ’t Goor en de Biezenakker 
rijden.

Omleidingsroutes tijdens fase
2 en 3 worden later bekend 
gemaakt.

Op https://www.gelderland.nl/
N817 leest u meer over de werk-
zaamheden. Voor actuele afslui-
tingen en omleidingsroutes:  
www.bereikbaargelderland.nl

Werkzaamheden Oude IJsselweg Ulft-Gendringen

Rabobank Coöperatiefonds schenkt 
€ 52.500,- aan lokale verenigingen
Rabobank Graafschap verblijdde onlangs 29 verenigingen met 
een bijdrage vanuit het Rabobank Coöperatiefonds. Het totaal-
bedrag van € 52.500,- komt ten goede aan lokale verenigingen uit 
Doetinchem, Ulft, De Heurne, ’s-Heerenberg, Silvolde, Sinderen, 
Breedenbroek, Heelweg, Netterden, Varsseveld, Doesburg, Beek, 
Wehl, Varsselder, Zelhem, Halle en Angerlo. Helaas kon de fysieke 
feestelijke uitreiking van de cheques vanwege de coronacrisis niet 
plaatsvinden. De verenigingen ontvingen hun cheque per post.
Met het Coöperatiefonds steunt Rabobank Graafschap activitei-
ten en projecten die het welzijn van de regio versterken. Dat doen 
zij door activiteiten op algemeen maatschappelijk terrein, sociaal, 
economisch of cultureel gebied te steunen. Voldoet jouw verzoek 
aan de gestelde voorwaarden? Dan kun je een aanvraag indienen 
via https://www.mijnrabobanksteunt.nl/graafschap. De aanvragen 
worden op vier momenten in het jaar door de commissie van de              
ledenraad beoordeeld. De criteria voor het indienen van een aan-
vraag vind je op www.rabobank.nl/graafschap. De sluitingsdatum 
voor de eerstvolgende beoordelingsronde is 1 september. 
Foto: Blije gezichten bij Vereniging Dorpsbelangen Varsselder-
Veldhunten die een cheque ontvingen.

Ter gelegenheid van de opening 
van het DRU Inspiratiepunt 
kreeg kunstenaar Léon Marie 
Dekker opdracht een kunst-
werk te ontwerpen. In juli werd 
dit kunstwerk onthuld tijdens de 
officiële opening van het DRU 
Inspiratiepunt.

Léon Marie Dekker ontwierp 
twee zeefdrukken waarop de 
karakteristieke watertoren van 
het DRU Industriepark te zien 

is. Op de toren staat 1754: het 
jaar waarin de hoogoven en 
ijzergieterij de Olde Hut werd 
gesticht. En de periode waarin 
de industriële revolutie in de 
Achterhoek vol op gang kwam 
en de basis werd gelegd voor het 
ondernemerschap dat de regio 
tot op de dag van vandaag ken-

merkt. De zeefdrukken zijn te 
koop in het DRU Inspiratiepunt. 
De opbrengst van de zeefdruk-
ken wordt gebruikt voor de ver-
dere doorontwikkeling van het 
Inspiratiepunt. 
Meer info: 
www.dru-industriepark.nl/
zeefdrukken

Kunstwerk ter 
gelegenheid 
opening DRU 
Inspiratiepunt 
te koop

Ook dit jaar wordt in Oude 
IJsselstreek aandacht besteed 
aan Open Monumentendag. 
In verband met COVID-19 
weliswaar in sterk afgeslankte 
vorm, maar u kunt te voet of 
met de fiets op pad in de om-
geving van Ulft. Het landelijk 
thema is Leermo(nu)ment en 
ook in Oude IJsselstreek staat 
dit thema grotendeels in de spot 
lights.

Op zaterdag 12 september 
kunt u starten bij het cen-
traal informatiepunt VVV 
Inspiratiecentrum in Ulft waar 
de fietsroute (± 11 km.) en wan-
delroute (± 3 km.) verkrijgbaar 
zijn. Het COVID-19 virus heeft 
lange tijd gezorgd voor opont-

houd, maar het comité Open 
Monumentendag heeft besloten 
om er toch iets van te maken.
Aan bod komen de voorma-
lige en huidige scholen in Ulft 
en Min40Celsius in Varsselder 
waar u terecht kunt voor een 
bodemvondstenspreekuur. 
Alles natuurlijk met inachtne-
ming van de coronaregels. Meer 
informatie kunt u lezen op web-
site www.oude-ijsselstreek.nl

Open Monumentendag 
gaat door

In de kermiskrant stond weer 
een restaurantpuzzel. Uit de 
vele inzenders zijn  de onder-
staande winnaars geloot, zij 
winnen een waardebon t.w.v. 
25 euro te besteden bij de    
onderstaande restaurants.

Restaurant van Hal, Voorst
K. Krul, Grote Beer 60, Ulft

Restaurant Koenders, 
Breedenbroek
T. Romp, Pavordskamp 28, 
Gendringen 

Restaurant de Roode Leeuw, 
Terborg
R. Willemsen, Deurvorst-
straat 47, Ulft

Restaurant Engbergen, 
Gendringen
Susan Bergevoet, Oosterstraat 
21, Gendringen

Restaurant Ter Voert,  
Megchelen
M. van Huet, Roggestraat 2, 
Ulft

Il Caminetto, Anholt
Fam. Manzano, Ptr. 
Hafkenscheidstraat 1, Ulft

De Ulftse Krant feliciteert 
alle prijswinnaars met hun 
gewonnen prijzen. Zij krijgen 
hun prijs binnenkort thuis 
gestuurd.
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vv  GENDRINGEN
”Het is heel fijn om weer terug 
te zijn in de derde klasse,” zegt 
voorzitter John Freriks van voet-
balvereniging Gendringen over de 
promotie die het eerste elftal af-
gelopen seizoen behaalde. ”Maar 
we zijn met v.v. Gendringen op 
vele terreinen volop in beweging. 
We willen meer zijn dan een voet-
balvereniging.”

Dat blijkt onder meer uit de samenwer-
king van v.v. Gendringen met zowel de  
buren van zorginstelling Estinea als              
de overige clubs op sportpark De IJssel-
weide, de studenten van het Graafschap   
College die er in de praktijk komen leren 
en de buitenschoolse opvang die, als het 
aan voorzitter Freriks ligt, met ingang van 
het nieuwe jaar aangeboden zal gaan wor-
den op het sportcomplex. ”Het zit in het 
DNA van onze vereniging,” stelt Freriks. 
”Behalve dat we iedereen op zijn of haar 
eigen niveau willen laten voetballen, bin-
nen betaalbare normen, willen we ook 
midden in de Gendringse samenleving 
staan. Dus kijken we ook om ons heen, 
wat daar gebeurt.”

Een mooi voorbeeld daarvan is het pro-
ject met de naastgelegen zorgorganisatie 
Estinea, die mensen met een beperking 
ondersteunt. Zij hebben als dagbeste-

ding gezorgd voor het wassen, drogen en 
opvouwen van de tenues van de hoofd-
macht van Gendringen. ”Op zo’n manier 
kunnen we de mensen van Estinea echt 
een plaats in de samenleving geven, en 
blijken ze gewoon mee te kunnen en   
mogen draaien. Dankzij hen liepen de           
jongens van ons eerste er gewassen en 
gestreken bij. Misschien heeft dat ze wel 
zó geïnspireerd dat ze gelijk gepromo-

veerd zijn,” merkt de voorzitter lachend 
op.
Bij de wisselwerking met het Graafschap 
College snijdt het mes aan twee kan-
ten: de jeugd van v.v. Gendringen (en                
komend seizoen ook SVGG) krijgt tijdens 
de wekelijkse Voetbalschool een gedegen 
techniektraining, de studenten die deze 
trainingen geven doen tijdens hun oplei-
ding onmisbare praktijkervaring. 

Freriks: ”Noem het ’hybride leren’, ze le-
ren in de praktijk. Beter kan het niet voor 
die studenten en ook wij hebben er profijt 
van. Dat loopt al jaren zeer goed.”
Net zo prettig verlopen de contacten met 
de andere ’buren’ van v.v. Gendringen, de 
clubs waarmee sportpark De IJsselweide 
gedeeld wordt. De krachten zijn gebun-
deld in Sportief Buurthuis IJsselweide, 
dat als doel een open en vitaal sportpark 
heeft. ”We werken graag samen met      
andere sportclubs, zoals de handballers 
van UGHV en de volleyballers van Blok’71. 
Samen willen we ervoor zorgen dat er, 
naast wat we met onze eigen verenigin-
gen doen, ook andere activiteiten zijn op 
De IJsselweide. Zo staan er al prachtige 
toestellen en liggen er een beachveld 
en een fietscrossbaan. Het streven is 
vooral de jeugd continu uit te dagen om            
sportief bezig te zijn. Het is immers niet 
alleen leuk om lekker te sporten, het is 
ook goed voor de gezondheid.”

De jeugd in beweging speelt  eveneens 
mee in de plannen die Humankind en       
v.v. Gendringen hebben om vanaf 2021 
gastheer te zijn van een buitenschoolse 
opvang, in en om het clubgebouw.         
”Opvang met een sportieve inslag, voor 
kinderen uit Gendringen, Ulft, Megchelen 
en Netterden vanaf 7 jaar. Die hebben 
wat meer energie en bewegingsbehoef-
te, en op ons complex is natuurlijk               
genoeg te doen. We zijn volop in gesprek, 
dat zouden we graag aanbieden.”

Als een ’100 procent geslaagd project’, 
zo mag de samenwerking tussen SVGG 
uit Megchelen en v.v. Gendringen wel 
omschreven worden. Het afgelopen 
jaar werkten de beide voetbalclubs 
voor het eerst intensief samen en wer-
den twee gecombineerde jeugdteams 
geformeerd. Dat is zó goed bevallen, 
dat de samenwerking komend seizoen 
verder wordt uitgebreid bij de overige 
jeugdteams én de vrouwen. 

Het is dan ook een positief verhaal dat 
de coördinatoren Gijs Kiwitz (SVGG) en 
Jan-Willem Pastoors (Gendringen) te 
vertellen hebben. ”Het mooie is dat het 
initiatief deze zomer vanuit de ouders 
zelf kwam,” vertelt Pastoors. ”We had-
den een paar afmeldingen en moesten 
gaan kijken hoe we dat voor komend   
seizoen konden oplossen. Toen kwam 
een vader zelf met het voorstel om er 
een gezamenlijk team met SVGG van te 
maken. Dat is wat mij betreft een perfect 
voorbeeld van hoe goed de samen-     
werking gegaan is.”

Dat terwijl het enthousiasme er vooraf 
nog niet bij iedereen was, weet Kiwitz, 
die namens SVGG samen met Jurgen 
Wissing en Bert Tiemessen alle gesprek-
ken over de samenwerking voerde. 
”Er was bij sommige ouders best wat 
scepsis. Want er moest worden gepen-
deld en op en neer gefietst, het was      
natuurlijk sowieso allemaal anders dan 
wat iedereen gewend was. Maar de klik 
was er heel gauw. Om te beginnen bij de 
jongens – en dan zijn de ouders ook 
gauw om. Het is sindsdien verlopen als 
een tierelier. ” Bovendien is de samen-
werking in ieders belang,” benadrukt   
Kiwitz. ”Iedereen ziet de noodzaak. Als 
we niet samen waren gegaan met              
de jeugd, hadden we minder teams     
kunnen vullen. Dan waren verschillende 
lichtingen niet bezet geweest, ook bij 
Gendringen.”

Een jaar geleden werden, als proef, de 
teams JO15-2 en JO13-2 ingeschreven als 
Megchels-Gendringse combinatie, met 
wekelijks de ene training op het terrein 
van SVGG, de andere op De IJsselweide 

en ook een technische staf die werd ge-
vormd door trainers en leiders van beide 
clubs. Pastoors: ”We zijn heel bewust 
met twee ploegen begonnen, om aan 
te kijken hoe het zou gaan.” En het is zó 
goed verlopen, dat de samenwerking is 
uitgebreid, ook naar de meisjes- en vrou-
wenafdeling; de Megchelse en Gendring-
se dames hebben het afgelopen seizoen 
al (op de dinsdagavond) samen getraind 
en gaan elkaar nu ook in competitiever-
band helpen. Vrouwen 1 van 
SVGG en Vrouwen 1 en 2 van 
Gendringen blijven intact, 
maar staan elkaar op wed-
strijddagen indien nodig 
bij, zodat elk vrouwenteam 
met minimaal 12 spelers op 
pad gaat. 

”Vanuit het bestuur kun-
nen we niet anders stellen 
dan dat we heel tevreden 
zijn over de samenwerking 
met SVGG. Het voelt goed 
en we hebben het idee dat 
we qua cultuur en sport-
beleving goed op elkaar 
aansluiten,” was vanuit 
Gendringse zijde het offi-
ciële statement. Daar slui-
ten Kiwitz en Pastoors zich 
volmondig bij aan. ”Ik denk 
dat Gendringen en SVGG 
hartstikke goed matchen,” 
stelt Pastoors. ”Er wordt 
niet moeilijk gedaan. Overal 
is een oplossing voor, en als 

die er niet meteen is, wordt er een oplos-
sing gezocht.” Kiwitz: ”Ik denk ook dat 
de cultuur en mentaliteit van de clubs 
aardig overeenkomen. En het belangrijk-
ste is dat de kinderen kunnen voetbal-
len. We gingen er blanco in en stonden 
overal voor open, dat was in Gendringen 
net zo. Het is een 100 procent geslaagd 
project, daarom hebben we er ook zó 
veel vertrouwen in dat we met de hele 
jeugd gaan samenwerken.”

’We willen meer zijn dan een voetbalvereniging’

Samenwerking SVGG en 
Gendringen verloopt als 
een tierelier
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Er komt nog een afscheidseditie van 
De Voetzoeker. Maar aan de weke-
lijkse verspreiding van het papieren 
clubblad van v.v. Gendringen, dat 
alle leden iedere woensdag netjes   
in de brievenbus vonden, komt na    
45 jaar een einde. Wel wordt er        
ondertussen hard gewerkt aan een 
(digitale) opvolger. Want natuurlijk 
is er leven na de legendarische Voet-
zoeker.

Martin Hendrixen heeft zijn laatste       
reguliere Voetzoeker in elkaar gezet. 
In wat vooraf al was aangekondigd als 
laatste Voetzoeker-seizoen, verscheen 
de laatste uitgave als gevolg van de     
coronacrisis medio maart al. Hendrixen 
was vanaf het begin van het clubblad in 
1975 betrokken bij de totstandkoming 
ervan, de afgelopen jaren nam hij het 
opmaakwerk grotendeels alleen voor 
zijn rekening. Waar tegenwoordig ie-
dereen op de computer kan ’knippen 
en plakken’, was Hendrixen nog letter-
lijk met schaar en papier in de weer om 
alles elke woensdag weer netjes op de 
pagina’s te krijgen. 

Het einde van het weekblad levert hem 
gemengde gevoelens op. ”Voor de club 
vind ik het wel jammer dat er geen Voet-
zoeker meer is. Maar voor mezelf vind ik 
het niet zo erg, de laatste jaren kwam er 

wel héél veel op mij terecht. En ik word 
dit jaar 70, ik weet ook niet hoelang ik 
het anders nog was blijven doen. Dus ik 
heb er vrede mee, het einde zat er toch 
een keer aan te komen. Ik vind dat we 
het sowieso nog lang volgehouden heb-
ben.” 

Want het instituut De Voetzoeker heeft 
de respectabele leeftijd van 45 jaar (gan-
gen) bereikt, als enige wekelijks                 
verschijnende clubblad in de verre        
omtrek. Peter Ravensbergen was in 
1975 de grondlegger en bedenker van 
de opvolger van het maandelijkse       
’Contact Orgaan’, geïnspireerd op het 
weekblad dat ook zijn voormalige club 
KVV in Krommenie uitbracht. ”Ik dacht 
dat zoiets ook hier mogelijk moest zijn,” 
vertelde de goedlachse Ravensbergen 
al eens, en daar bleek hij - na een wat 
moeizame aanloopfase - volkomen      
gelijk in te hebben. Een enthousiaste    
redactie, typistes, een trouwe inleg-
ploeg en diverse wijklopers zorgden     
ervoor dat alle Gendringen-leden elke 
woensdag weer hun Voetzoeker in de 
bus kregen.

Een werkgroep is nu druk doende een 
digitaal vervolg vorm te geven. ’Is er         
leven na de Voetzoeker?’, luidde                 
onlangs de vraag op de Gendringen-
website. ’De legendarische en breed    
gedragen Voetzoeker is natuurlijk niet 
te vervangen’, maar uiteraard is er leven 
na het clubblad. Sinds de coronacrisis 
was er als alternatief al een tweeweke-
lijkse nieuwsbrief via e-mail voor alle     
leden, de bedoeling is dat deze met       
ingang van het nieuwe seizoen iedere 
week wordt verstuurd. Waarbij tevens 
optimaal  gebruik moet worden ge-
maakt van de mogelijkheden die web-
site en social media bieden. ”We kunnen 
daarmee ook aansluiten bij de verschil-
lende doelgroepen,” zegt Tom                      
Sinderdinck namens de werkgroep. 
”Nieuwe tijden vragen om een nieuwe 
manier van communiceren.”

Al betekent dat niet dat er geen plaats 
meer is voor de ingrediënten waaraan 
De Voetzoeker zijn populariteit mede te 
danken had: wedstrijdverslagen, zeker 
ook van de jongste voetballertjes. ”Stuk-
jes met ’en toen en toen en toen…’, dat 
blijft toch mooi. We hopen die te blij-
ven ontvangen en verspreiden. En we 
nemen niet helemáál afscheid van De 
Voetzoeker. Het is de bedoeling om nog 
altijd drie keer per jaar een mooi, papie-
ren magazine te maken met voorname-
lijk achtergrondverhalen; we onderzoe-
ken of dat mogelijk is en of daarvoor 
voldoende vrijwilligers te vinden zijn. 
Wie weet kunnen we samenwerken met 
andere Gendringse verenigingen, om dit 
blad nog breder gedragen te krijgen.”

V.l.n.r.: Tom Sinderdinck, 
Peter Ravensbergen en Martin Hendrixen

Er is leven 
na de 
legendarische 

Voetzoeker

Competie-indeling
3e klasse C

seizoen 2020-2021

  1  VV Doetinchem 
  2 DVV 
  3  VV Gendringen  
  4  HC ’03      
  5  VV Sportclub Lochem 
  6  VV Montferland  
  7  OBW  
  8  Pax  
  9  SC Rheden      
 10  VV Ruurlo     
 11  SML    
 12  FC Trias      
 13  VVO   
 14  Witkampers   
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Gendringen
Grotestraat 42 
0315-271160

Hoofdsponsor vv Gendringen
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Net als veel andere ondernemers heeft 
ook Hetty Schouten uit Silvolde door de 
coronacrisis haar cursussen op een andere 
manier moeten aanbieden. De groeps-
cursussen werden online aangeboden. Nu 
is er een geschikte ruimte bij Lokaal 5 
in Silvolde gevonden. Met inachtneming 
van de richtlijnen van de RIVM, kan hier 
op een veilige manier de groepscursus 
plaatsvinden. 

Hetty schouten is voedingscoach en sinds 
4 jaar werkzaam met de Fit&Slank metho-
de. Deze methode is geen dieet, maar een 
aanpassing van je eetpatroon. Door een 
cursus Fit & Slank in 8 weken te volgen 
leer je meer over gezonde voeding, gedrag 
en voldoende beweging. Met de regel van 
3 en de 7 afspraken weet je hoeveel je mag 
eten, maar je mag zelf kiezen wat je eet. 
Zo wordt het je eigen eetpatroon en leer 
je bewuste keuzes te maken. 
Door de coronaperiode zijn meer mensen 
zich bewust geworden dat een gezonde 
leefstijl van belang is en overgewicht een 
risico voor je gezondheid. 

De groepscursus in Lokaal 5 start op 
donderdag 10 september om 19.30 uur 
(kerkenstraat 5 Silvolde). Op woensdag-
ochtend 9 september start om 9.30 uur 
een kleine groepscursus in haar praktijk 
(Terborgseweg 45 Silvolde). Daarnaast 
start er nog een online cursus via Zoom 
op maandag 7 september om 19.30 uur. 
Met dit programma kun je elkaar zien en 
met elkaar praten, ook als groepje.
De cursus Fit&Slank in 8 weken kost      
169 euro inclusief boek en werkboek. Veel 
ziektekostenverzekeraars vergoeden de 
cursus (gedeeltelijk) vanuit de aanvullen-
de verzekering. Voor meer informatie kun 
je Hetty bereiken op 06-49860394. Het is 
mogelijk om een afspraak te maken voor 
een vrijblijvend kennismakingsgesprekje. 
Neem ook eens een kijkje op de website 
www.fitenslank.nl/hetty-schouten.

In elke uitgaven van deze krant vind je de 
rubriek voedingstips, waarin Hetty infor-
matie geef over gezonde voeding, deze 
uitgave gaat het over het maken van een 
lunchpakketje.

De groepscursussen Fit & Slank 
kunnen weer van start!

Als afsluiting van het 100-jarig
jubileumjaar ontving Fanfare 
Kunst Na Arbeid uit Ulft 
(K.N.A.) op 6 juli uit handen 
van Burgemeester Otwin van 
Dijk de Koninklijke Erepen-
ning. 

Een ereteken dat werd toege-
kend als symbool van respect en 
waardering die de Koning heeft 
voor bijzondere verdiensten van 
K.N.A. Helaas kon dit niet uit-
gebreid gevierd worden i.v.m. de 
huidige coronamaatregelen en 
werd volstaan met een korte toe-
spraak van de burgemeester en 
een dankwoord van het bestuur 
van K.N.A. in de buitenlucht. 
Dit mede omdat de eigen repe-
titieruimte niet geschikt is voor 
een bijeenkomst als deze met 
1,5 meter afstand tussen alle 
aanwezigen.

In de 100 jaar dat K.N.A. bestaat, 
heeft het veel bijgedragen aan 
de gemeenschapszin van Ulft en 
omgeving. Ondanks dat K.N.A. 
in 1919 is opgericht naar een idee 
van pastoor de Vries, is toen ver-
der gekeken dan alleen het ker-
kelijke leven en werd K.N.A. een 
vereniging voor en door arbei-
ders, het kreeg daarom ook de 
naam ”Kunst Na Arbeid” mee. 
Vanaf het eerste uur is K.N.A. 
dus een vereniging die toegan-
kelijk is voor iedereen. K.N.A. 
is regelmatig op straat te horen 
en er is geen feest in Ulft waar 
ze niet bij aanwezig is. Of het nu 
de rondgang met Koningsdag, 
Sinterklaasintocht, kermis, de 

carnaval, avondvierdaagse is of
een kerkdienst en de taptoe, 
K.N.A. is van de partij. Recent 
is een oude gewoonte weer opge-
pakt die in het verleden jaren ook 
al werd gedaan. Toen onder de 
naam Oers Liefhebbers Orkest 
(OLO), maar recent gewoon als 
K.N.A. werden er succesvolle 
concerten gegeven voor verzor-
gingshuizen in Ulft.
Al ruim 50 jaar heeft de fanfare 
een eigen jeugdopleiding en 
opleidingsorkest (tegenwoordig 
B-orkest). De leerlingen kun-
nen in het B-orkest direct kennis 
maken met het samenspelen, om 
zo snel mogelijk door te kunnen 
naar het A-orkest en mee te 
doen aan alle optredens van de 
fanfare.

K.N.A. gaat geen uitdaging uit de 
weg. Zo speelde het samen met 
’The Voice Kids’ winnares Laura 
van Kaam en is er een optreden 
geweest met Warboel, gericht 
op de jongste inwoners van Ulft. 
Tevens is er een concert met 
Iers thema geweest met de band 
Cloggy Dew en heeft K.N.A.    
tijdens het 100-jarig jubileumjaar 
2019 met succes opgetreden met 
Ellen ten Damme.
Het is wel duidelijk waarom
K.N.A. de Koninklijke Erepen-
ning kreeg en daarom zijn ook 
mensen die ooit een blaasinstru-
ment bespeeld hebben of dat als 
volwassene zouden willen leren 
van harte welkom bij K.N.A. Zij 
kunnen contact opnemen via de 
website www.kna-ulft.nl

Het zag ernaar uit dat de agenda dit 
hele jaar leeg zou blijven als gevolg van 
de coronacrisis, maar openluchttheater 
Engbergen komt alsnog met een klein 
nazomerprogramma. Komende maand 
worden drie, coronaproof, optredens 
georganiseerd: een ’lustig Duits mid-
dagje’ en tributes aan Billy Joel en Ilse 
DeLange.

”We hebben deze maand al een kinder-
voorstelling gehouden,” vertelt bestuurs-
lid Peter Rulof. ”En dat ging goed, dus 
willen we in september ook de oudere 
doelgroep nog bedienen. We denken 
een leuke combinatie gevonden te heb-
ben met deze drie artiesten.” Zondag 
6 september om 14.30 uur speelt blaas-
kapel de Optimisten uit Breedenbroek, 
afgewisseld met schlagers van Michel 
Wolsink. 

Het weekend erop, zaterdag 12 sep-
tember om 20.30 uur, geeft Alexander 
Broussard een muzikale rondleiding door 
het oeuvre van Billy Joel, met natuurlijk 

klassiekers als ’Piano Man’ en ’Uptown 
Girl’. Twee weken later, zaterdag 26 sep-
tember om 20.30 uur staat Common Ilse 
op het podium met al het moois dat Ilse 
DeLange heeft gemaakt.

Wegens de coronamaatregelen is er bij 
alle drie concerten een maximumaan-
tal van 150 bezoekers. Toch zijn ze bij 
openluchttheater Engbergen blij dat er 
weer wat mogelijk is. ”Want de mensen 
hebben al lang genoeg thuis moeten zit-
ten,” stelt Rulof. ”En voor ons is het een 
mooie gelegenheid om te kijken hoe alles 
functioneert. Nu het ernaar uitziet dat 
we ook in heel 2021 misschien nog wel 
met die 1,5 meter blijven zitten, willen 
we toch een manier vinden om activitei-
ten te organiseren, op een veilige manier, 
natuurlijk. We vinden het al mooi dat er 
weer wat kan. Engbergen is zo’n unieke 
locatie, het zou toch zonde zijn als hier 
het hele jaar geen gebruik van wordt 
gemaakt.” 
Informatie én tickets: 
www.openluchttheater-engbergen.nl

Op zaterdag 12 september kunt
u naar de garagesale in Gend-
ringen. Op ruim 30 adressen 
worden dan overtollige spullen 
aangeboden vanaf eigen oprit 
of garage. Kom tussen 10.00 en 
16.00 uur naar Gendringen voor 
de mooiste koopjes en een leuke 
tocht door het dorp.

Vanaf woensdag 9 september 
wordt er een lijst met adres-
sen van deelnemers gepubli-
ceerd op https://sanasporto.nl/
garagesale-gendringen/. 
Deze lijst zal tevens af te halen 
zijn bij supermarkt de COOP in 
Gendringen. De verkoopadres-
sen hebben een vlag buiten han-
gen waardoor ze herkenbaar zijn.
De garagesale is een soort rom-
melmarkt maar dan met kraam-
pjes die verspreid door het 
dorp op een oprit staan. Het 
nodigt uit om eens lekker door 
het dorp te rijden en tussen het 
aanbod te snuffelen. Het initi-
atief werd vorig jaar opgestart 
door een enthousiast drietal 
uit Gendringen. Iedereen heeft 

immers wel overtollige spullen 
waar anderen weer veel plezier 
aan kunnen beleven. De garage-
sale is een leuke manier om deze 
spullen voor een klein prijsje op 
de kop te tikken.
Na een oproep op de facebook-
pagina van Gendringen bleek al 
snel dat er veel belangstelling 
voor was en oorspronkelijk werd 
het evenement gepland in mei 
2020. Door de coronacrisis kon 
dit echter niet doorgaan. Nu het 
er allemaal wat beter uitziet en 
er weer evenementen gehouden 
mogen worden is de garage-
sale dus gepland op zaterdag 12 
september.
Bent u inwoner van Gendringen 
en wilt alsnog meedoen als ver-
koper dan kunt u zich nog aan-
melden tot zondag 6 september 
door een mail te sturen aan 
garagesalegendringen@gmail.
com. Vermeldt daarbij uw naam 
en adres zodat we u op kunnen 
nemen in de lijst van verkoop-
adressen. U ontvangt van de 
organisatie een bevestiging en de 
spelregels.

Engbergen krijgt toch corona-
proof nazomerprogramma

Garagesale Gendringen Fanfare Kunst Na Arbeid ontvangt 
de Koninklijke Erepenning

Op 26 september staat Common Ilse op het podium van het Openluchttheater.
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SDOUC meer dan voetbal alleen

Steun SDOUC voor maatschappelijke via doneerknop 
op sdouc.nl  SDOUC is een voetbalclub, die enerzijds plaats biedt aan mensen die willen genieten 
van het spelletje, maar daarnaast nog veel meer heeft te bieden, op sociaal-maatschappelijk gebied. In tijden van 
de corona-pandemie met de daaraan gekoppelde maatregelen, hebben ook verenigingen het moeilijk. Om de vele functies die SDOUC heeft binnen de 
Ulftse gemeenschap te kunnen blijven vervullen heeft de club zelf uiteraard ook steun nodig. 
Op de clubsite www.sdouc.nl is er daarom de mogelijkheid om de vereniging, die meer biedt dan alleen voetbal, via een doneerknop te steunen.

Roel Freriks (28) is al van kleins af 
SDOUC-lid. Ook voor zijn werk als         
ambulance-chauff eur komt hij af en toe 
op sportpark De IJsselweide. De                 
corona-perikelen maakten dat daar    
enkele maanden geen activiteiten       
waren en ook in zijn werk merkte hij de 
impact van de pandemie.

Roel is een echte SDOUC’er, aanvaller 
van het vierde elftal. ”Het is een vrien-
denteam en het draait bij ons om meer 
dan alleen het voetbal. De gemoedelijk-
heid binnen de club spreekt me aan en 
er zijn vele vriendschappen ontstaan. 
De kantine zit normaal gesproken op de 
donderdagavond vol en het wordt bin-
nen de club steeds gezelliger.”
Soms zijn het niet de vrienden, het spel-
letje of het clubgevoel dat hem op het 
SDOUC-terrein brengt, maar zijn werk. 
”Het is altijd een prettig gevoel om       
onder de mensen te zijn binnen de club. 
Als er dan een hulpvraag is, ben ik            
natuurlijk altijd bereid om te helpen daar 
waar ik dat kan. Gelukkig hebben we 
naast mijzelf ook nog andere leden met 
de nodige kennis van zorg. Zo kunnen 
we met zijn allen hopelijk andere leden 
een veilig gevoel geven binnen de club.”
Hij ziet mooie overeenkomsten tussen 
zijn werk en de voetbalvereniging. ”De 
eerste woorden van de clubnaam 
SDOUC - Samenspel Doet Overwinnen - 
zijn ook in mijn werk belangrijk. Je werkt 
vaak samen, met je collega maar ook    

andere disciplines als brandweer en      
politie. Zo heb je tijdens inzetten de      
nodige hulp van elkaar nodig om het 
doel te bereiken. Ook met voetbal moet 
je als team samen spelen om de               
wedstrijd te kunnen winnen.”

De club moet nu de gevolgen van de 
coronacrisis overwinnen. ”Het is een 
lastige tijd voor de vereniging, de le-
den, die elkaar niet konden ontmoeten, 
waardoor er minder inkomsten voor de 
clubkas waren.”
En nog altijd is de situatie onzeker. ”Ik 
denk dat het voor iedereen een periode 
was van onzekerheid en een gemis van 
sociale contacten. Voetbal is een belang-
rijke pijler. Voor mij is het een uitlaatklep 
om na een drukke dienst lekker met het 
team te voetballen en na afl oop een 
biertje te drinken. Nu kon dat even niet, 
maar ik begreep goed waarom, als je de 
drukte zag in de ziekenhuizen, ambulan-
cediensten en alle andere mensen in      
de zorg. Denk hierbij zeker ook aan       
alle andere mensen die in andere                                
sectoren hebben doorgewerkt.”

Willem Schepers (74) is de secretaris 
van de businessclub van SDOUC, die in 
de gloriedagen ruim honderd leden tel-
de. Vanuit dit sponsororgaan ontstond 
tien jaar geleden de Stichting Free-
wheel, die zich richt op het vitaal ouder 
worden van de 50-plusser. Schepers    
behoorde met Herman Wielens tot de 
initiatiefnemers en zag de Freewheel-
club groeien van aanvankelijk amper 
tien tot nu zo’n 170 deelnemers. 

Niet alleen richt Freewheel zich op de 
gezondheid van de Ulftenaren, maar 
ook de sociale contacten spelen een 
belangrijke rol in het succes. Vijf ochten-
den in de week zijn er activiteiten. Op 
het kunstgrasveld van SDOUC, waar het 
ooit begon, tot op de atletiekbaan van 
Atletico’73 of het schuttersgebouw van 
St. Joris, waar op donderdag yogalessen 
zijn voor de doelgroep. “Het idee voor 
de Stichting Freewheel ontstond van-
uit het besef dat veel mensen op latere 
leeftijd te weinig bewegen, terwijl ze 
overdag tijd hebben en sportvoorzienin-
gen als een (kunst)grasveld en de atle-

tiekbaan dan niet of nauwelijks worden 
benut. Als we iedereen, zoveel mogelijk 
op zijn/haar niveau, oefeningen konden 
aanbieden zou dat positief zijn voor de 
gezondheid. Daarnaast is het heel gezel-
lig en zag je ook naast de sport buiten, 
in de SDOUC-kantine ook kaartgroepjes 
ontstaan of kwamen er mensen ook al-
leen maar even koffi  e drinken.” 
Schepers ziet dat de stichting een groei-
ende impuls krijgt vanuit de huisartsen-
praktijken. “Als stichting hebben we een 
tijd geleden nog geprobeerd om het 
leegstaande zwembad De Blenk te         
kopen - om daar zwem- en andere          
binnenactiviteiten aan het programma 
toe te voegen, zoals spelletjes, brei- en 
kookclubjes en zangkoortjes - wat           
helaas niet is gelukt. In onze visie            
zouden er  op meerdere plekken binnen 
de gemeente vergelijkbare initiatieven 
kunnen worden opgestart. Iets dat         
de gemeente naar ons idee ook zou       
moeten omarmen.” 
Vanaf de beginfase was er veel steun 
vanuit SDOUC-geledingen. “Koffi  ebon-
nen van de club, maar ook fi nancieel 
vanuit de Club van Honderd van SDOUC 
en de businessclub, waardoor we de    
benodigde materialen konden aanschaf-
fen. Hierdoor kunnen de mensen tegen 
lage kosten, 15 euro per kwartaal, een 
euro per week, bewegen onder deskun-
dige begeleiding. Nu de vereniging het 
door de coronasituatie ook wat moeilij-
ker heeft zou het mooi zijn dat zij nu ook 
uw steun krijgt.”

Henri Landman is sinds enkele jaren lei-
der van SDOUC 1. Geboren in Ommen 
en na omzwervingen via Eindhoven, 
Doetinchem en het Mezenpad in Ulft, 
woont hij sinds 1995 aan de overkant 
van de weg bij het SDOUC-veld. Al snel 
groeide hij uit tot een echte clubman.

Landman is een gepassioneerde voet-
balliefh ebber. Sinds midden jaren ’90 
komt hij bij SDOUC, waar hij als kers-   
verse overbuurman eens ging kijken. En 
niet alleen bij het eerste elftal, want ook 
op zaterdag was hij er vaak om bijvoor-
beeld de verrichtingen van zijn buur-   
jongens te volgen. ”Al gauw werd ik     
gevraagd wat te gaan doen bij de club. 
Ik werd lid van de TC (technische com-
missie, red.) en kwam in het bestuur      
terecht.”

Enkele jaren geleden werd hij gevraagd 
om leider te worden bij het eerste. 
”Prachtig om te doen. Er staat een groep 
met bijna allemaal jongens uit de eigen 
opleiding. Dat is belangrijk en moet de 
toekomst ook zijn. Jeugdopleiding is 
heel belangrijk. Ik vind het ook een heel 
goede zaak dat Ulftse Boys, GWVV, NVC 
en SDOUC de samenwerking hebben 
gezocht. En heel logisch. Want de aan-
tallen lopen overal terug en er zitten 
zoveel clubs dicht bij elkaar, dan zou het 
niet slim zijn om elk afzonderlijk tegen 
de stroom in te blijven roeien.”

”Toen 
we net 
in Ulft 
kwamen 
wonen, 
eerst 
aan het 
Mezenpad, ging ik al bij Ulftse Boys        
kijken. Ik vind het mooi hoe die club 
zich heeft opgesteld binnen de nieuwe 
samenwerking. Mensen stappen over 
drempels heen en hoewel ondertus-
sen overduidelijk is dat clubs moéten            
samenwerken, vind ik de houding van 
de samenwerkende verenigingen heel 
positief!” 
Henri ziet de jeugd graag met vooral 
veel plezier voetballen. Maar daarnaast 
moet een club wel ambitie uitstralen, 
meent hij. ”Ambitie is belangrijk, ook om 
de zaak scherp te houden. Uiteraard ook 
dat iedereen zich thuis blijft voelen bij de 
club. Maar een klasse hoger kom je net 
wat meer aan het voetballen,” verwacht 
de liefh ebber.  
Hij maakt zich zorgen om de gevolgen 
van de coronacrisis voor clubs. ”De 
inkomsten door onder andere kanti-
neomzet zijn superbelangrijk. Je hebt 
inkomsten nodig, bijvoorbeeld om de 
jeugdopleiding goed te kunnen verzor-
gen. Het is een moeilijke tijd, maar ieder-
een moet beseff en wat het sociaal-maat-
schappelijke belang van de vereniging in 
hun omgeving is en die dus steunen.”

De passie voor het 
G-voetbal
De eerste training als stagiair werd    
Volkan Özkaya al gegrepen door de be-
leving van de G-voetballers bij SDOUC. 
Een speler maakte per ongeluk een 
eigen goal en was totaal van de kaart. 
Vlak voor tijd de maakte hij echter de 
winnende en vierde hij dat alsof hij de 
Champions League had gewonnen; 
het shirt ging zelfs uit. Een geweldig          
moment.” 

Diezelfde speler overhandigde Volkan 
onlangs - uit dankbaarheid - zijn voetbal-
schoenen, gesigneerd en voorzien van 
de datum van de laatste training. ”Hij 
moet om gezondheidsredenen stoppen. 
Zo’n gebaar van zo’n jongen doet je écht 
wat.”
Volkan Özkaya, samen met Jochem          
Isselman al vele jaren trainer van de  
Ulftse G-ploeg, geniet op dit soort         
momenten. ”Dit is een voetbalbeleving 
op een heel ander niveau, een hoger ni-
veau welteverstaan. Zo zou iedereen 

van het spelletje moeten genieten.”   
Volkan weet hoe belangrijk het voetbal-
len in één van de drie speciale teams bij 
SDOUC voor de doelgroep is. ”Het is 
echt een uitlaatklep voor deze jongens 
en meisjes. Het wordt ontzettend ge-
waardeerd. Het siert de club dat hen 
deze mogelijkheid al jaren wordt gebo-
den. En wij als trainers voelen steeds die 
dankbaarheid. Ik heb wel eens even 
overwogen vanwege drukte te stoppen 
met de begeleiding. Maar die glimlach 
van deze spelers, dat succesmoment als 
iets lukt, die ongekende beleving, daar 
haal je zoveel voldoening uit, dat dit het 
laatste zal zijn waarmee ik zou stop-
pen.” 

De trainers bieden een veilige omgeving 
en besteden veel aandacht aan de         
normen en waarden. Een handje geven, 
geduld hebben met elkaar, ieder in zijn 
of haar waarde laten. ”Het samen       
sporten is heel belangrijk voor ze. Deze     
spelers hebben meer begrip voor elkaar 
en gunnen elkaar écht iets en dat is        
geweldig om te zien. Deze coronatijd is 
heel naar voor ze. Sommigen zijn            
angstig geworden.”

Volkan nodigt iedereen uit om, als het 
weer kan, eens te komen kijken bij het 
G-voetbal. Dat plezier en die beleving 
te ervaren is zó bijzonder. Hij hoopt dat 
dit nog tot in lengte van dagen zo zal          
blijven op De IJsselweide en heeft eigen-
lijk maar een wens. ”Ja, we willen graag 
nieuwe ballen; deze waren er al toen ik 
hier begon als trainer. De naden laten nu 
helemaal los.”

Clubman en ambulance-chauff eur hoopt 
weer te spelen

Freewheelend naar een gezonde oude dag

Steun de club in crisis 
voor een mooie toekomst

V.l.n.r. Henri Landman, Volkan Özkaya, 
Willem Schepers, Roel Freriks
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We kijken naar een foto van 
het winkelpand van Ter Voert 
uit Megchelen. Het pand is ge-
bouwd in 1906 door Theodorus 
Bernardus ter Voert. Hij was 
bakker en winkelier, in de 
volksmond bakker Thij. Net als 
zijn zoon Theodorus Gerardus. 

Theodorus Bernardus geboren 
in 1870 huwde in 1902 met 
Aleida Elisabeth Bruns, gebo-
ren in 1878. Zij woonden de           
eerste jaren in bij Albert  
Sleutjes. Albert was tapper.
Hun zoon Theodorus Bernar-
dus groeide hier samen met zijn 
broer Johannes Theodorus op. 
Johannes Theodorus werd ook 

tapper en nam het café over 
van Albert Sleutjes. Theodorus 
Bernardus werd winkelier en 
bakker. 

Oude foto’s en reactie’s zijn van 
harte welkom bij de fotowerk-
groep van de oudheidkundige 
vereniging. Neem contact op 
met Jan Tinnevelt, Valken-
hof 4 te Ulft, tel. 686966 of 
Stef Hermsen, IJsselweg 29 te 
Gendringen, tel. 686250.

Olde Dorpskiek’n

De vakantie periode is voorbij 
en het gewone leven gaat weer 
van start. Elke dag naar je werk 
of school. Dat wil zeggen dat 
veel kinderen en volwassenen 
een lunch buitenshuis eten. Ik 
zal een aantal adviezen geven 
voor een gezonde lunch en een 
paar ideeën om een broodtrom-
meltje te vullen.

Adviezen voor een gezonde 
lunch
Kies voor bruin of volkoren-
brood. Als je kiest voor vol-
korenbrood krijg je veel vezels 
binnen voor een verzadigd        
gevoel en volop koolhydraten, 
eiwit, B-vitamines en minera-
len, zoals ijzer. En brood is een 
belangrijke bron van jodium, 
omdat aan bakkerszout jodium
is toegevoegd. Besmeer je brood 
met halvarine. Dit is aan te be-
velen omdat halvarine vitamine 
A en D bevat. Een stuk fruit of 
groente, zoals komkommer, to-
maat of radijs, is een smakelijke 
aanvulling op de lunch.

Heb je geen zin om elke dag 
brood te eten als lunch, dan kun 
je ook een salade maken.
Een eigengemaakte salade kan 
prima mee naar je werk, in een 
goed afsluitbaar bakje. Als je 
de dressing los meeneemt, blijft 
de salade fris. De mogelijkhe-
den voor salades zijn eindeloos, 
zolang er maar veel groente of 
fruit in zit. Wat volkoren (stok)
brood erbij en je hebt een goe-
de lunch. Vergeet niet de salade 
op je werk in de koelkast te zet-
ten, zo blijft hij lekker fris.

Een glas halfvolle melk of   
karnemelk maakt je lunch   
compleet. Of neem een beker 
magere of halfvolle yoghurt 
met fruit erbij.

Basisschool kinderen 
Als pauze hapje kun je het     
beste kiezen voor fruit, even-
tueel al schoongemaakt en in 
stukjes gesneden. Een appel 
kun je in 4 parten snijden en het 
klokhuis verwijderen en van 
de vier partjes weer een appel 
vormen, deze strak in een bo-
terhamzakje doen en dan wordt 
de appel niet bruin.
Groente zou ook als pauze 
hapje kunnen bv. gekleurde   
patatjes: reepjes van bijvoor-
beeld komkommer, paprika en 
selderij in een leuk bakje. 

Voor de lunch is volkorenbrood 
of tarwebrood de beste keuze. 
Besmeer de boterhammen met 
halvarine en beleg. Geef ook 
iets van groente mee, zoals 
plakjes komkommer, snoepto-
maatjes of reepjes paprika. 
Afwisseling op een boterham:
• Een (mini)bruinbolletje met 

zuivelspread en een plakjes 
komkommer.

• Een (mini) krentenbol.
• Bakje halfvolle yoghurt met 

een halve banaan in stukjes.
Met warm weer kun je ervoor 
kiezen om het brood met kaas 
de avond ervoor klaar te maken 
en in de vriezer te leggen. Geef 
het ’s ochtend mee naar school. 
Als het tijd is om te lunchen 
is het brood ontdooid en is de 
kaas niet zweterig.

Hetty Schouten,
Fit & Slank coach, 
gewichtsconsulente Silvolde

Lunchpakketjes
Voedingstips

De volgende Ulftse Krant ver-
schijnt 21 september. 
Voor suggesties en/of opgaves 
van evenementen kunt u te-
recht bij Drukkerij IJselstroom 
aan ’t Goor 55A te Ulft, ulftse-
krant@ijselstroom.nl 
Bellen mag ook: 0315 - 681373, 
(vragen naar Patricia)

1 sept.: Opening BROODS, 
Ulft
2 sept. t/m 1 okt.:
Expositie Wilma Hagemann, 
DRU Galerie, Ulft
3 sept.: Scootmobiel 
demonstratie, 
Arc en Ciel, Ulft

6 sept. ’Lustig Duitse Middag’, 
Openluchttheater Engbergen

9 sept.: Start cursus Fit&Slank, 
Hetty Schouten, Silvolde

10 sept.: Zit advies dag, 
Arc en Ciel, Ulft

12 sept.: Garagesale, 
Gendringen

12 sept. Billy Joel tribute, 
Openluchttheater Engbergen

13 sept.: Centrumfeest, Ulft

17 sept.: Rollator demonstra-
tiedag, Arc en Ciel, Ulft

12 sept. Ilse DeLange tribute, 
Openluchttheater Engbergen

De galerie van het DRU 
Industriepark heeft haar pro-
gramma moeten onderbreken in 
verband met de coronamaatrege-
len. Vanaf 2 september wordt de 
draad weer opgevat en wordt het 
geplande programma uitgevoerd. 
Dan gaat de expositie met wer-
ken van de Duitse kunstenares 
Wilma Hagemann van start. De 
tentoonstelling is tot 2 oktober te 
bezichtigen. 

Voor Hagemann speelt materiaal 
een belangrijke rol. Bij haar zijn 
materiaal- en techniekkeuze een 
kenmerkend onderdeel voor haar 
werkwijze. Haar keuze daarbij 
staat in dienst van haar schep-
pingsdrang. Als kind verheugde 
zij zich al creatief bezig te zijn. 
Het maakte haar blij om materi-
aal om te zetten in een expressief 
voorwerp. Zij genoot en geniet 
nog steeds van het creëren. Voor 

haar is creëren een 
heerlijk proces. 
Het plezier van het 
maken komt nog 
steeds in al haar 
werk tot uitdruk-
king. Deze blije uit-
straling zorgt voor
een aangename 
sfeer. Met menig 
materiaal gaat zij
het avontuur aan. 
Er is bij haar sprake
van experimente-
ren. Haar experi-
ment heeft verras-
sende resultaten 
ten gevolge.
Haar creëren houdt 
een ware zoek- of 
ontdekkingstocht 
in. Steeds resulte-
rend in een spel
van summiere voor-
stellingen of van in-
getogen objecten.  
Haar werk is nooit 

schreeuwend maar terughou-
dend en steeds fijnzinnig van 
aard. De kleuren zijn gedempt 
en zorgen voor een dromerige 
atmosfeer. Haar gebruikte kleu-
ren gaan vloeiend en natuurlijk 
in het geheel op. Steeds passend 
in een gedempte sfeer en harmo-
nieus op elkaar afgestemd. 

Experimenteren houdt ook een
proces van veranderen in.  Terug-
kijkend op het werk van Hage-
mann valt op, dat er zonder meer 
sprake is van verschillende fases. 
In haar beginperiode beperkte zij 
zich tot het schilderen. Natuur en 
vormen gaan daar samen. Hemel 
en wolken zijn vaak dan haar   
onderwerp. Het doorbrekend 
licht op haar schilderijen wordt 
afgewisseld met grijze of met 
licht blauwe tinten. 
Hierna brak de periode van 
het driedimensionale werk aan. 

Het is de tijd van de ruimtelijke       
objecten. Hierbij vormden foto’s 
vaak haar inspiratiebron. Bij 
haar objecten kon ze dankbaar 
van verschillende materialen ge-
bruik maken. Een groot assorti-
ment aan papiersoorten - zoals 
geschept papier- staat haar ter 
beschikking. Papier leent zich 
uitstekend tot het maken van col-
lages. Ze past overigens diverse 
combinaties van materialen in 
haar werk toe. Zo combineert 
ze draad met metaal, hout en 
bitumen. 

Geen techniek schuwt zij. Ook 
beweegt zij zich op het grafische
vlak. In de galerie zijn van haar
zeefdrukken te zien. Afbeeldin-
gen van bomen en hartvormen 
zijn in haar werk geliefde onder-
werpen. Hierbij wordt het organi-
sche, dus het natuurlijke karakter 
sterk benadrukt. Tegenwoordig 
houdt zij zich ook bezig met 
objecten, die bij haar als  ’boek-
objecten’ aangeduid worden. 
Daarbij maakt zij dankbaar ge-
bruik van de charme van oude, 
doorleefde boeken. Die worden 
door haar bewerkt en vervormd 
tot objecten. Opengeklapte boe-
ken verraden een prachtig spel 
van lijnen en ritme. Dit spel valt 
op bij de randen van de samen-
gebundelde bladeren, die als 
een waaier naar buiten klap-
pen. Dit alles zonder de inhoud 
van het oorspronkelijke boek te 
verraden. 
Bij boeken speelt papier als     
materiaal een wezenlijke rol, 
ook bij Wilma Hagemann is dat 
het geval. De wijze van vervor-
ming van het boek zorgt voor 
een ruimtelijke ervaring en ver-
leent het boek de functie van een   
object. Daarmee zorgt Hagemann 
voor een andere kijk op het boek. 
Ook deze ’boekobjecten’ zijn op 
de expositie te zien. 

DRU galerie met boekobjecten Hagemann

Het centrum van Ulft is een 
fraaie haarstudio rijker aan het 
Kennedyplein. Sinds 4 augustus 
hebben Janneke en Anne-Marije 
van Haarstudio Lush al menig 
klant blij de deur uit zien lopen. 
Het liep storm de eerste weken. 

Vol energie zijn de twee haarsty-
listes de afgelopen weken aan de 
slag gegaan in hun eigen, gloed-
nieuwe haarstudio. ”Het is echt 
een feest,” vertelt Janneke. ”De 
klanten weten ons al goed te vin-
den en de reacties zijn heel erg 
positief. Daar doen we het voor.”

Haar compagnon Anne-Marije is 
het daar volledig mee eens. ”We 
hebben hard gewerkt om alles 
voor elkaar te krijgen en open 
te kunnen,” zegt ze. ”Maar het is 
boven verwachting goed gelukt. 
Het geeft een enorme kick om 
onze eigen salon te runnen.”

Zowel Janneke als Anne-Marije 
hebben jarenlang ervaring. Hun 
eigen haarstudio is een logische 
nieuwe stap. Anne-Marije: ”We 
hebben jarenlang met heel veel 
plezier gewerkt bij een andere 
salon, maar zijn heel blij dat we 
nu op eigen benen staan. Zeker 
nu het lekker druk is, een goede 
keuze.” 
Haarstudio Lush is allround en 
zowel mannen, vrouwen als kin-
deren kunnen bij Janneke en 
Anne-Marije terecht. De haarsty-
listes werken met de natuurlijke 
producten van Nook. Dit merk 
ontwikkelde fijne shampoos en 
conditioners. Deze producten 
zijn uiteraard ook verkrijgbaar.  
Op dinsdag, woensdag, vrijdag 
en zaterdag is de haarstudio aan
het Kennedyplein 2a in Ulft ge-
opend. Een afspraak maken 
kan online: haarstudiolush.nl of
telefonisch: 0315-262025. 

Haarstudio Lush in Ulft




