
Het is iets dat men 20 jaar ge-
leden niet voor mogelijk had 
gehouden: een samenwerking 
tussen de Ulftse clubs SDOUC 
en Ulftse Boys. De rood-gelen 
van SDOUC sluiten vanaf het 
seizoen 2020/’21 met alle jeugd-
teams aan bij het samenwer-
kingsverband dat Ulftse Boys  
reeds had met NVC en GWVV. 

Ulftse Boys en GWVV zochten 
twee jaar geleden al toenadering 
tot elkaar. Daaruit vloeide het 
samenwerkingsverband met be-
trekking tot de jeugdafdelingen 
van beide clubs. Destijds voelden 
beide clubs de noodzaak om sa-
men op te trekken met de jeugd. 
Het gaf hun jeugdleden de mo-
gelijkheid te voetballen op het 
niveau en in de leeftijdscategorie 

waar ze thuishoren. Eén seizoen 
daarna sloot ook NVC zich aan 
bij de alliantie van Ulftse Boys 
en GWVV. 

Met ingang van het nieuwe sei-
zoen komen daar ook de jeugd-
spelers van SDOUC bij. Derby’s 
tussen de jeugdteams van de 
Ulftse clubs zullen daardoor de-
finitief tot het verleden behoren. 
In dat licht bezien is het ook een 
historisch besluit en misschien 
wel een voorbode tot nog een 
hechtere samenwerking tussen 
de vroegere rivalen met het oog 
op de toekomst.

Een lange periode van verga-
deren en afstemmen ging eraan 
vooraf, maar door de inzet van 
de vrijwilligers van alle clubs is 

men erin geslaagd om zo’n 500 
jeugdleden onder te verdelen in 
38 teams, waarvan zeven meisjes 
teams. Door de corona-uitbraak 
was het niet meer mogelijk om 
elkaar fysiek te treffen, maar 
werd het werk via videovergade-
ringen onverminderd voortgezet, 
waardoor alles in gereedheid is 
gebracht om na de zomer te kun-
nen starten.

Zo’n samenwerking vraagt om 
een groot aanpassingsvermogen 
van alle clubs. Maurice Aalders 
laat namens de betrokkenen 
weten, dat het proces spoedig is 
verlopen. 
”Het was een enorme klus. 
SDOUC doet de dingen op een 
andere manier dan wij doen, 
maar ik ben heel positief over de 

samenwerking. We hebben iets 
heel moois weten neer te zetten.” 
Voor de jeugdleden zal het ook 
wennen zijn om in een ander 
team terecht te komen. De in-
delingen van de teams werden 
vorige maand bekendgemaakt. 
”Er zullen vast jongens en meis-
jes tussen zitten die ze kennen 
van school bijvoorbeeld. De 
buurjongen waar je eerder tégen 
voetbalde, ga je nu mee samen 
spelen.” Een eerste kennisma-
king tussen de nieuwe teamge-
noten vond al plaats. “Ze heb-
ben al een aantal keren samen 
getraind en daar werd positief 
op gereageerd door de jongens 
en meisjes,” aldus Aalders. Ook 
de invulling van de trainers en 
begeleiding is bijna rond. Leden 
die iets willen betekenen in de 
nieuwe jeugdafdeling kunnen 
zich melden bij de coördinatoren 
van de clubs. 

De teams zullen gaan trainen 
en hun wedstrijden afwerken 
verspreid over de complexen 
van Ulftse Boys, SDOUC en 
GWVV. De clubs maken een in-
deling per seizoenshelft waar de 
teams gaan spelen. Er komt geen 
speciaal shirt voor de samen-
gevoegde jeugdafdeling. Speelt 
een team bij SDOUC, dan wordt 
er in het rood-geel gevoetbald. 
Wedstrijden bij Ulftse Boys wor-
den in de kleuren van die club 
afgewerkt en speelt een team in 
Varsselder, dan draagt het team 
de shirts van GWVV. 
Er zal gespeeld gaan worden 
onder de naam St Ulftse Boys, 
SDOUC GWVV en NVC. 

Na de zomer vindt u in de Ulftse 
Krant een uitgebreid interview 
met de betrokkenen over de 
totstandkoming van deze unieke 
samenwerking. 
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Kermis

Langzamerhand kunnen we 
weer wat meer ademhalen. Per 
1 juli zijn de coronamaatrege-
len verder versoepeld. Helaas 
voor Ulft wel te laat om nog 
een echte Ulftse kermis op   
poten te zetten, alhoewel bij 
deze gebruikelijke reünie met 
oud Ulftenaren, uit zo onge-
veer heel het land, de 1,5 meter 
afstand regel niet te houden 
zou zijn geweest. Het wordt 
in dit bijzondere jaar ook een 
bijzondere kermis, kermis in 
kleine kring, rundums haus, 
met vrienden die gezond zijn 
en samen bij willen kletsen in 
een gemoedelijke sfeer met 
een biertje in de hand. De bar-
becuen zullen in vele tuinen 
branden en met een thuispak-
ket zoals sommige  korpsen 
verzorgen komt de sfeer er, 
met 1,5 meter afstand natuur-
lijk, vast wel een beetje in. 
Maar, wees eerlijk, eigenlijk is 
kermis zonder de tradities van 
de schutterijen toch niet echt 
kermis. Morgens wakker wor-
den van de reveille, de span-
ning rond het vogelschieten, 
de rondgang van de koning. 
Dan tussendoor nog even een 
keer naar het lunapark, een 
rondje in de botsautootjes, nog 
even langs de schiettent en 
naar huis met een kaneelstok 
en een zak oliebollen. Dat al-
les bij elkaar maakt de kermis 
kermis. Ik denk dat het vol-
gend jaar daarom wel dubbel 
gevierd zal gaan worden. 
De kermis is veelal ook een 
inleiding van het vakantie-       
seizoen, dat er dit jaar ook 
anders uitziet. Voor nu is het 
helaas even niet anders. Laten 
we er het beste van maken en 
ons alvast verheugen op vol-
gend jaar. 
In deze krant vindt u toch de 
traditionele Ulftse krant fiets-
route, door eigen land dit keer 
en zo’n 36 km lang. Misschien 
een idee voor een uitje in 
de komende tijd. De Ulftse 
Krant wenst alvast u een fijne 
vakantie.
ulftsekrant@ijselstroom.nl

Zijlijn

 9 Sint Hubertus

13 De Eendracht

17 Dorpskiek’n, Agenda,  
 Ganzeveer, Coop en   

 vv Gendringen,   
 Voedingstips

Historische samenwerking 
jeugdafdelingen voetbalclubs 
is een feit

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
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Vernieuwende aanpak Wmo
Het college wil een doorbraak 
in het zorgsysteem om hulp aan 
inwoners te verbeteren. Daarom 
heeft zij besloten tot een ver-
nieuwende aanpak voor de Wmo 
(Wet maatschappelijke onder-
steuning). Het college wil hulp 
zo dicht mogelijk bij de inwoners 
organiseren en zorgen dat inwo-
ners met een vraag altijd op de 
juiste plek zijn. Daarom probeert 
ze de schotten tussen de wetten 
af te breken. Wethouder Kuster: 
”Deze doorbraak moet er voor 
zorgen dat inwoners altijd op de 
juiste plek zijn met hun vraag. 
En het zorgt voor een nieuwe 
manier van werken waarbij 
professionals en inwoners een 
vertrouwensband kunnen op-
bouwen, waardoor inwoners zich 
gehoord en gezien voelen.”

Dat is nu nog niet het geval. 
Bijvoorbeeld: Een rolstoel wordt 
over het algemeen verstrekt   
vanuit de Wmo. Als een inwo-
ner ook medische ondersteuning   
nodig heeft (zuurstoffles inclu-
sief bevestiging) wordt dit vanuit 
de Zvw verstrekt. Een inwoner 
moet dus bij twee instanties aan-

kloppen. Instanties die ook nog 
een keer werken met verschillen-
de regels en voorschriften. Dat is 
niet logisch en lastig uit te leggen. 
Een onwenselijke situatie. De 
gemeente gaat deze visie in vier 
fases uitvoeren. In de laatste fase 
(tweede helft 2021) gaat de nieu-
we manier van werken van start.

Iedereen heeft recht op werk
Het college van B en W heeft be-
schreven vanuit welke principes 
zij de Participatiewet gaan uit-
voeren per 1 januari 2021. 
De belangrijkste uitgangspunten 
daarbij zijn: ’Iedereen werkt’, 
’werk moet lonen’ en ’wij werken
vanuit vertrouwen’. Na de uit-
treding uit Laborijn gaat de ge-
meente zelf met de uitvoering 
van de Participatiewet aan de 
slag. Maatwerk is daarbij het 
sleutelwoord. Concreet stelt het 
college voor om alle inwoners die 
op of na 1 januari 2021 zonder 
werk zitten een arbeidsover-
eenkomst te geven in plaats van 
een uitkering. Zij werken dan 
zo mogelijk bij een reguliere 
werkgever. Als dat nog niet kan, 
krijgen zij een overeenkomst bin-
nen een door de gemeente op te 
zetten organisatie. Dit zijn banen 
met een maatschappelijke toege-
voegde waarde, de zogenaamde 
’maatschappelijke banen’. De
gemeenteraad bespreekt dit in 
haar vergadering van 25 juni. 

Wethouder Bert Kuster: ”Onze 
manier van werken richting onze 
inwoners is gebaseerd op vertrou-
wen. Ieder mens is waardevol. 
We vinden het een verspilling van 
kwaliteiten als mensen aan de 
kant blijven staan. Daarom moet 
iedereen mee kunnen doen. Wij 
sluiten niemand buiten. Mensen 
hebben recht op werk. 
De komende maanden wordt 
verder uitgewerkt hoe de nieuwe 
organisatie eruit gaat zien.”

Samen d’ran voor duurzame 
energie 
Op 16 juni is het concept van 
de Regionale Energiestrategie 
(RES) Achterhoek vastgesteld 
door de colleges van de acht     
regiogemeenten en het dagelijks 
bestuur van het Waterschap Rijn 
en IJssel. De concept-RES is de 
eerste stap in een proces waarin 
overheden, belangenbehartigers 
en inwoners de komende jaren 
samen gaan optrekken ofwel:  
samen d’ran! Een schonere we-
reld voor onszelf en de generaties 
na ons. Dat is de gedachte achter 
het landelijke Klimaatakkoord, 
dat als doel heeft om in de CO2-
uitstoot flink te verminderen en 
zo de klimaatverandering tegen 
te gaan. 
In de concept-RES Achterhoek 
wordt ernaar gestreefd om zoveel 
mogelijk grootschalige duurzame 
energie op te wekken via zonne-

panelen op (bedrijfs)daken. Ook 
een speerpunt in de concept-RES 
is om het opwekken van elektri-
citeit te combineren met andere 

vraagstukken, denk hierbij aan 
een leefbaar en vitaal platteland 
en natuurontwikkeling en het    
tegen gaan van droogte.

Een maand gemeente Oude IJsselstreek

Colofon
De Ulftse Krant verschijnt in een 
oplage van 14.000 exemplaren. 
Deze uitgave wordt huis aan huis 
bezorgd in Ulft en omgeving. 
(Breedenbroek, Etten, Gend-
ringen, Megchelen, Netterden, 
Varsselder, Veldhunten, Voorst, 
Silvolde, Terborg)
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Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

Water, groen en de ’Wow-factor’

Dat zijn drie wensen die ondernemers en gemeente delen bij de       
ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein in Varsseveld. 
Uitbreiding van de bestaande bedrijventerreinen is nodig, omdat 
de vraag het  huidige aanbod overstijgt. De afgelopen maanden 
is achter de schermen veel gesproken, gedeeld en gewerkt aan een 
gezamenlijk ambitieniveau voor Hofskamp-Oost III. Het resultaat 
hiervan is een gedeelde ambitie waarbij ondernemers, gemeente en 
deskundigen de lat hoog leggen. In het ambitie-document ’Naar een 
toekomstbestendig bedrijventerrein’ geven diverse partijen aan wat 
ze het allerbelangrijkste vinden in Hofskamp-Oost III. Het nieuwe 
terrein moet innovatieve bedrijven aantrekken die duurzaamheid 
belangrijk vinden én die zich willen vestigen op een terrein waar 
veel plaats is voor water en groen. De gezamenlijke ambitie is om 
een terrein te ontwikkelen dat door de hoge ruimtelijke kwaliteit een 
’Wow-factor’ oproept. Als de ambities door de raad worden overge-
nomen gaan de partijen verder samen aan de slag.

Raymond van Bijsterveld was decennia-
lang het gezicht van d’Olde Poort. Hij zit 
met zijn bedrijf nog steeds gevestigd aan 
de Riezenweg in Ulft, maar verhuurd 
een groot deel van het enorme pand aan 
verschillende bedrijven. Sinds kort heeft 
Van Bijsterveld ook units te huur voor 
de kleine ondernemer.

Van Bijsterveld heeft in de afgelopen 
maanden niet stilgezeten. Een groot 
gedeelte van wat de meesten kende als 
d’Olde Poort is al verhuurd aan twee 
andere bedrijven. Een deel van het pand 
dat nog leeg stond heeft Van Bijsterveld 
verbouwd tot royale bedrijfsruimtes.
Aan de rechterkant van het grote ge-
bouw zijn 14 bedrijfsruimtes gereali-
seerd. Daarmee richt Van Bijsterveld 
zich op de kleine ondernemer die op 
zoek is naar een bedrijfsruimte. ”Voor 
een loodgieter of schilder zijn dit heel 
mooie ruimtes. Ze kunnen hier bijvoor-
beeld hun materialen en machines stal-
len. Daarnaast is er ook nog ruimte om 
bijvoorbeeld al wat voorwerk te doen of 
producten uit te stallen. De ruimte kan 
ook als een kleine showroom met kan-
toorruimte dienen.”
De ruimtes zijn 15 meter diep, 4,5 meter 
breed en van alle gemakken voorzien. Er 
is stromend water aanwezig en er hangen 
nieuwe tl-lampen. 

”Iedere unit heeft zijn eigen meterkast. 
Je betaalt wat je verbruikt en dus nooit 
te veel. Er is ook wifi aanwezig en de 
units zijn voorzien van een beveiligings-
systeem met een smart key en een zoge-
heten ’door defender’. Het zijn schone 
en veilige ruimtes, die representatief zijn 
en waar men dus ook eventueel klanten 
kan ontvangen,” legt Van Bijsterveld uit. 
Het laden en lossen van goederen die 
opgeslagen moeten worden in de units 
gebeurt inpandig, zodat de spullen niet 
nat worden. Vrachtwagens of bussen 
kunnen aan de zijkant van het pand via 
een dockshelter de goederen de lossen. 
De units zijn 24 uur per dag zeven dagen 
in de week toegankelijk. Voor het pand 
is ruime gelegenheid tot parkeren. 

Voor de ondernemers, die hinder onder-
vinden van de coronacrisis, kan Van 
Bijsterveld met zijn bedrijfsruimtes 
een uitkomst bieden, denkt hij. ”Als je 
last hebt van de crisis kun je voor een 
kleine prijs overstappen naar een mooie          
bedrijfsruimte.” De huur voor een unit 
aan de Riezenweg bedraagt 395 euro per 
maand. 

Geïnteresseerden kunnen binnenlopen 
voor een kopje koffie of bellen naar     
06-52562553. Meer foto’s van de units 
zijn te vinden op bedrijfsruimte-ulft.nl.

Van Bijsterveld realiseert bedrijfs-
ruimtes voor kleine ondernemer

Per 7 juli a.s. opent Sandra Ursinus haar kapsalon 
aan de Frank Daamenstraat 21b in Ulft. Na vele      
jaren ervaring is het een droom die uitkomt, haar 
eigen kapsalon. Jarenlang was zij het vaste gezicht in 
Ulft als manager in een kapsalon. Toch knaagde er 
altijd iets in haar: ’Wat nou als ik het zelf kan doen’.

Die kans kwam voorbij en die heeft ze met beide     
handen aangepakt. Sandra werkt uitsluitend op af-
spraak, vooral in deze tijd is dat superfijn. Zo kan ze 
de klanten service bieden in een fijne omgeving. 
Dames, heren, kinderen; iedereen is welkom in 
de kapsalon. Voor de verfbehandelingen heeft 
Sandra hoofdzakelijk gekozen voor Essensity van 
Schwarzkopf Professional, dit is een permanente 
ammoniavrije kleuring met prachtige, natuurlijk uit-
ziende kleurresultaten.

Voor het gehele pakket aan (kappers) behandelin-
gen en de prijslijst kunt u een kijkje nemen op:
studio-hair-to-go.salonized.com. Afspraken kunnen 
gemaakt worden via een afsprakensysteem, tele-
fonisch is dit ook mogelijk op 06-26834971.

Tot slot: ”Tevens is er een leuke openingsactie met 
knipbehandelingen v.a. €16,50; Ik hoop u snel te     
begroeten in mijn kapsalon!”
Openingstijden:
Di  9.00 - 20.00 uur
Wo 9.00 - 17.30 uur
Vr  9.00 - 17.30 uur
Za  9.00 - 15.00 uur

Kapsalon/Studio 
’Hair To Go by Sandra’ 
nieuw in Ulft
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Sociale Hoekje
Het Sociale Hoekje is een plek 
waar iedereen zichzelf kan zijn. 
De ontmoetingsinloop is opge-
zet door vrijwilligers met onder-
steuning van Sociaal Werk Oude 
IJsselstreek. Als inwoner van de 
gemeente Oude IJsselstreek is 
het een mooie en laagdrempelige 
manier om nieuwe mensen te 
ontmoeten en een kopje koffie 
te drinken. Daarnaast is het een 
goede manier om het eigen net-
werk te verbreden of om activi-
teiten met anderen te onder-
nemen. Heb je zelf een idee om 
inwoners te ontmoeten en kun 
je wel wat hulp gebruiken om je 
plan verder vorm te geven? Of 
wil je meer informatie over het 

Sociale Hoekje? Neem dan con-
tact op met Sofie Aalderink op 
telefoonnummer 06 83 20 94 81.
Het Sociale Hoekje bevindt zich 
aan de Kanunnik de Vriesstraat 
42 (Mini Manna Markt) en opent 
elke vrijdagmorgen zijn deuren 
van 10.00 uur tot 11.30 uur.

DRU Inspiratiepunt open
De deuren van het nieuwe DRU 
Inspiratiepunt zijn sinds vrijdag 
3 juli open voor bezoekers. In 
het Loonbureau op het DRU 
Industriepark zijn vanaf nu de 
VVV en het bezoekersinfor-
matiecentrum voor het DRU 
Industriepark te vinden. Het  
DRU Inspiratiepunt is dé plek 
waar bezoekers aan de regio zich 
op interactieve wijze kunnen laten 
inspireren door onder andere: de 
maakindustrie en ijzerhistorie in 
Oude IJsselstreek, belevenissen 
op en rondom de grens, de Oude 
IJssel én bezienswaardigheden/
diverse wandel- en fietsroutes 
in de omgeving. Het DRU 
Inspiratiepunt krijgt daarnaast 
ook de functie van bezoekersin-
formatiecentrum voor het DRU 
Industriepark, waar men terecht 
kan voor informatie over en 
kaartverkoop voor de activitei-
ten die plaatsvinden op het park. 
Het DRU Inspiratiepunt is van 
maandag tot en met vrijdag ge-
opend van 9.00 tot 17.00 uur en 
op zaterdag en zondag van 11.00 
tot 16.00 uur.

Geef je buurt op voor een 
buurtbingo
Buurtbewoners van de gemeente 
Oude IJsselstreek kunnen zich 
opgeven voor een buurtbingo en 
hiervoor een financiële bijdrage 
aanvragen bij Sociaal Werk 
Oude IJsselstreek om de bingo 
te organiseren.

Wilt u graag voor uw buurt een 
buurtbingo organiseren? Vraag 
dan naar de voorwaarden en wie 
weet wordt er binnenkort in uw 
buurt wel een buurtbingo gehou-
den! Opgeven kan vanaf 15 juni 
tot en met 30 september 2020.
Heeft u interesse of vragen, neem 
dan gerust contact op met Sandra 
Teeuwsen, op tel. 06-83708411 of 
mail: sandra@sociaalwerk-oij.nl

Disney film Frozen II in 
DRU filmhuis
De animatiefilm ’Frozen II’ uit 
2019 is op woensdag 8 juli om 
15.00 uur te zien in het filmhuis 
in het Portiersgebouw van het 
DRU Industriepark in Ulft. 
Kaarten kosten in de online 
voorverkoop 3,75 euro per stuk. 
Na de gebeurtenissen uit ’Frozen’ 
heeft er enige tijd vrede geheerst 
in het koninkrijk Arendelle. Elsa, 
Anna, Kristoff en Olaf moeten 
vervolgens een nieuw avontuur 
aangaan, waarvoor ze diep de 
bossen intrekken. Reden van hun 
vertrek is om een eeuwenoud 
mysterie over hun koninkrijk te 
ontdekken.

Kerkdiensten parochie Maria 
Laetitia vanaf 1 juli
Per 1 juli mogen 100 mensen 
deelnemen aan een kerkdienst. 
Het is belangrijk dat mensen 
zich voor deelname aanmelden 
in de week voorafgaande aan de 
weekendviering bij het lokale 
secretariaat van de kerk die zij 
willen bezoeken  Om alle paro-
chianen een kans te geven kan 
men zich niet voor een hele pe-
riode aanmelden, maar slechts 
per viering. Indien het maximaal 
aantal is bereikt moeten mensen 
worden afgewezen. Mensen uit 
risicogroepen en mensen met 
gezondheidsklachten, met name 

verschijnselen van verkoudheid 
en griep, wordt gevraagd thuis 
te blijven en de vieringen te vol-
gen via de Kerkradio of een TV 
uitzending.

Rabobank verrast geslaagden
Een bijzonder eindexamenjaar, 
beter gezegd: het jaar waarin 
er geen eindexamen was. Geen 
laatste schooldag, geen examen-
stunt en geen examenfeest. Maar 
de Rabobank liet het bijzondere 
moment dat de eindexamenkan-
didaten hoorden of zij geslaagd 

waren niet onopgemerkt voorbij-
gaan. Op de landelijke vlaggen-
dag bezochten zij, met   inachtne-
ming van de RIVM-maatregelen, 
vele geslaagden om ze te felicite-
ren en een welverdiende attentie 
te overhandigen. Enthousiaste 
reacties alom!
De geslaagden maken ook nog 
kans op een Sonos One Smart 
speaker als ze meedoen met de 
winactie. De Rabobank felici-
teert nogmaals alle geslaagden 
en wenst ze veel succes in hun 
verdere carrière. 

Het zijn tijdens de corona-
crisis nog altijd moeilijke 
tijden, maar in Varsselder-
Veldhunten is er toch een 
lichtpuntje: de vergunning is 
binnen om ’t Dorpshuus gron-
dig aan te pakken. Met het 
eerste deel van de opknap-
beurt – de verduurzaming en 
toegankelijkheid van het pand 
– is al een begin gemaakt.

De hoop is dat ook op korte 
termijn de andere twee delen
van het plan uitgevoerd kun-
nen worden: een aanbouw bij 
’t Dorpshuus in Varsselder en 
een overkapping naar het naast-
gelegen kerkgebouw. ”Het is nu 
wel even lastig, in verband met de 
coronamaatregelen,” vertelt Like 
Immink, secretaris van Stichting 
gemeenschapshuis Varsselder-
Veldhunten (SGVV). ”Maar met 
het eerste gedeelte zijn we al wel 
van start gegaan. De provincie en 
verschillende fondsen ondersteu-
nen ons, net als de leveranciers 
Panther Solar en FAAC.”

Dat eerste gedeelte verbetert de 
toegankelijkheid van ’t Dorps-
huus, met de plaatsing van auto-
matisch openende deuren zodat 
ook bijvoorbeeld rolstoelgebrui-
kers en ouderen eenvoudiger 
naar binnen kunnen, en er is 
een mobiel ringleidingsysteem 
voor slechthorenden. Naast de 
entree wordt ook het dak aan-
gepakt: daar liggen binnenkort 
135 zonnepanelen (ruim de helft 

is reeds geplaatst), tegelijkertijd 
wordt het binnenklimaat gemo-
derniseerd. ”We hadden een 
verouderde heteluchtkachel, 
daar waren de onderdelen al niet 
eens meer van bij te bestellen. 
Nu krijgen we een nieuwe airco 
voor zowel de verwarming als de 
koeling”, zegt SGVV-voorzitter 
Joris ten Have.

De installatie van de zonnepa-
nelen is niet alleen een prachtige 
verduurzaming van het pand, het 
draagt ook bij aan een forse ver-
mindering van de energiekosten. 
”Het mooie daarvan is dat we 
in de coronatijd en daarna onze 
vaste lasten nog verder kunnen 
drukken,” vervolgt Ten Have. 
Wanneer met de nieuwbouw 
begonnen kan worden, is vooral 
afhankelijk van hoe de corona-
crisis zich ontwikkelt en wat de 
(financiële) gevolgen voor de 
SGVV zullen zijn. 

Ten Have: ”We zijn als stichting 
een vrijwilligersorganisatie, dus 
personeelskosten hebben we 
niet. En ook op andere uitgaven 
hebben we kunnen besparen de 
afgelopen maanden. Maar je 
blijft natuurlijk wel onder andere 
energielasten en verzekeringen 
houden. En we lopen veel in-
komsten mis, alleen al door de 
kermis die we vorige maand ge-
had zouden hebben. We hebben 
reserves, dat is geen probleem, 
maar die zijn juist bedoeld om 

ook de nieuwbouw te kunnen 
bekostigen.”

Binnenkort wordt beoordeeld 
hoe de zaken ervoor staan in 
Varsselder, als duidelijk is wat 
het effect is van de coronamaat-
regelen die op 1 juni in zijn ge-
gaan. ”We gaan kijken hoe de 
eerste maand gelopen is met het 
maximum van dertig personen in 
’t Dorpshuus. Het zou mooi zijn 
als we daarmee in ieder geval 
quitte kunnen draaien.”

Plannen zijn er in Varsselder-
Veldhunten volop, niet alleen 
voor de overkapping tussen 
’t Dorpshuus en de kerk (zodat 
bezoekers na een herdenking bij-

voorbeeld droog naar de koffie-
tafel kunnen wandelen). Het is 
ook de bedoeling dat er andere 
nieuwe activiteiten ontwikkeld 
worden in samenwerking met 
vereniging Kerkgebouw. 
”Daarnaast begint de gemeente 
samen met ons een pilot van een 
jaar waarbij eens in de maand 
een activiteit in ’t Dorpshuus ge-
organiseerd mag worden die niet 
aan een van de verenigingen ver-
bonden is. Dat zou bijvoorbeeld 
ook een feestje kunnen zijn als 
een vrijwilliger uit Varsselder-
Veldhunten 50 is geworden en 
een locatie zoekt om dat te vie-
ren. Want nu De Zon gesloten is, 
is er hier verder helaas niks meer 
aan horeca.”

Maar ze zijn bij ’t Dorpshuus in 
ieder geval blij dat het vereni-
gingsleven langzaam maar zeker 
weer kan worden opgepakt. ”We 
konden begin juni goed mer-
ken dat de meesten graag weer 
wilden beginnen,” laat Immink 
weten. 
”Ook al is het dan vaak nog met 
aanvullende maatregelen: bij de 
fanfare houden ze extra afstand, 
de volleyballers mogen nog niet 
de zaal in maar konden al wel 
hier terecht voor hun jaarverga-
dering.” Ten Have: ”We hebben 
alle verenigingen duidelijk ge-
maakt dat het een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid is en het 
gaat prima. We mogen hierover 
zeker niet klagen.”

’t Dorpshuus in Varsselder krijgt 
groene vernieuwing

Voetballers voelen nattigheid

Nu hun promotie naar de derde klasse een feit is kunnen de spelers 
van vv Gendringen zich even op wat anders richten dan voetbal. 
Dus ging de selectie van trainer Wolf Wannet de Oude IJssel op, 
voor een potje kanopolo: een kruising tussen rugby en waterpolo. 
”Ze waren wel wat onwennig, in plaats van met de voet moest er 
nu overgespeeld worden met de hand vanuit een instabiele kano. 
Een paar gingen er om, maar er is niemand achtergebleven,” meldt 
(voormalig vv Gendringen-speler) Rigo Heldoorn van roei- en 
kanovereniging Het Anker. Voor voetballers die komend seizoen 
bij Gendringen ’buiten de boot’ vallen, is er wat hem betreft nog 
wel een andere sportieve toekomst. Heldoorn, lachend: ”Je merkte 
dat het allemaal sportieve jongens zijn, dus ze pakten het redelijk 
eenvoudig op. Als ze niet meer terechtkunnen bij het eerste van vv 
Gendringen, dan is er wel ruimte bij RKV Het Anker 1.”  Eerlijke vinders 

gezocht !!
Wij zijn op zoek naar het 
echtpaar dat 11 juni jl. onze 
fietstas heeft gevonden op 
het fietspad tussen Gendrin-
gen en Isselburg en deze 
s’avonds laat bij ons heeft 
thuisgebracht. We zouden 
deze mensen graag nog een 
keer willen ontmoeten.

Wilt u even contact opne-
men met De Ulftse Krant, 
tel. 0315 - 681373, zij hebben 
onze gegevens.
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Paul Klomberg Assurantiën is een begrip 
in de regio. Een plek voor al je bankza-
ken, maar vooral voor gedegen, onafhan-
kelijk en persoonlijk advies. Klein begon-
nen, maar steeds verder gegroeid. En die 
groei blijft doorzetten.

”Ik begon in 1988 in een klein schuurtje 
van 5m2,” vertelt Paul Klomberg. ”Dit is 
inmiddels uitgegroeid tot de grootste 
Regio-Bank van Nederland, met 1400m2 
kantoorruimte en zo’n 8.000 klanten.       
En dat in Silvolde, een dorpje van 5.000 
inwoners. Mensen komen van heinde en 
verre naar ons voor advies.”

En de groei zet nog steeds door. Zo        
hebben ze de RegioBank-activiteiten      
van Fabian Gielink Advieskantoor uit 
Gendringen overgenomen. 
”Fabian wilde zich richten op andere 
zaken,” vertelt Sander Klomberg. ”Hij is 
sinds 1993 werkzaam in Gendringen 
(Heinen Makelaardij BV, later Heinen & 
Gielink Makelaardij) en sinds 2001         
eigenaar van het bedrijf. Fabians klanten 
zijn netjes geïnformeerd door hem en   
kunnen nu dus bij ons terecht voor advies 
en persoonlijke aandacht.”

Daarnaast verhuist Alliance Makelaars 
ook naar het grote pand aan de 
Terborgseweg in Silvolde. ”Wij hebben 
een goede relatie met Ivar Henny,              
makelaar en eigenaar van Alliance 
Makelaars,” vertelt Sander. ”We wilden 
onze krachten bundelen maar toch onze 
eigen activiteiten blijven doen. Alliance 
Makelaars blijft een zelfstandige             
onderneming met een aparte ingang        
aan de linkerkant van het pand.”

Persoonlijk
”Steeds meer activiteiten worden online 
gedaan,” aldus Paul. ”Je kunt ook online 
je hypotheek afsluiten. Dat zou allemaal 
goedkoper zijn, omdat je minder mensen 
en minder gebouwen nodig hebt. Maar ik 
geloof daar niet in. Kijk, mensen kunnen 
simpele dingen zoals een nieuwe bankpas 
aanvragen echt wel zelf online regelen. 

Maar wanneer het gaat om grote zaken    
als een hypotheek of een verzekering,   
dan willen veel mensen toch persoonlijk 
advies hebben van een specialist. Onze 
slogan is dan ook: ’Persoonlijk contact met 
online gemak’. Wij bieden het beste van 
twee werelden.”

Sander sluit zich daarbij aan: ”Ik heb het 
altijd raar gevonden dat wanneer je een 
auto koopt je naar de garage gaat, een 
proefrit maakt. Maar als je een hypotheek 
afsluit, voor veel mensen de grootste 
lening van hun leven, de bank dan zegt: 
’Dat kunt u ook best zelf’.”
”Daarnaast heeft een grote bank altijd   
een eigen belang,” haakt Paul in. ”Wanneer 
je naar een grootbank gaat, wil die zijn 
eigen product verkopen. Niet van een       
concurrerende bank natuurlijk. Wij zijn 
volledig onafhankelijk. We verkopen 
hypotheken van 28 grote krediet-                   
verstrekkers en bieden verzekeringen      
van 20 maatschappijen aan. Dan kun je 
dus echt advies geven wat voor de klant 
het beste is.”

Beeldbellen
Omdat persoonlijk contact aan het begin 
van de coronacrisis niet mogelijk was, 
deed zich daar een nieuwe mogelijkheid 
voor: het beeldbellen. ”Wij waren hier al 
wel eerder mee bezig, maar dit is allemaal 
wel in een stroomversnelling geraakt,” 
vertelt Sander. ”Het is toch persoonlijker 
dan ’gewoon’ bellen, het gesprek is iets 
meer open. In een telefoongesprek is het 
vaak heel zakelijk. Terwijl wij geloven in 
een duurzame klantrelatie, omdat je 
elkaar ziet, komen er veel meer dingen op 
tafel wanneer het over hypotheken of ver-
zekeringen gaat.”
”Maar we zijn blij dat we ook weer fysiek 
open zijn,” zegt Paul. ”Onze agenda loopt 
ook direct weer vol. Ook in de avonden. 
Dat is de persoonlijke aandacht die ons 
onderscheidend maakt.”

Ruim 30 jaar een begrip in de regio

Annette van de Poll, Luca Bergervoet, Ivar Henny en Marja Helmink van Alliance Makelaars en rechts Paul Klomberg en Fabian Gielink.

Makelaars 
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De feesttent van schuttersgilde Sint Joris 
ontbreekt dit jaar op de Pol. Maar kermis
vieren zullen ze, al kan het dan niet op de 
gebruikelijke manier. Voor de gelegenheid 
heeft Sint Joris het ’Polse kermis thuis-
pakket’ gemaakt, waarmee de liefhebbers 
hun eigen feestje kunnen bouwen. ”De 
kermis gaat wel door, alleen niet hier.”

Dat de coronamaatregelen het onmogelijk 
maken om in een volle feesttent te staan, 
is wel duidelijk. En dat Tim Overbeek, 
Danielle Hermsen en Dieke Geurtsen van 
schutterij Sint Joris daarvan balen, spreekt 
voor zich. ”Maar we willen vooral den-
ken in dat wat wél kan,” zegt secretaris 
Hermsen. Kermis op kleinere schaal dus, 
in de eigen achtertuin. Om de sfeer hierbij 
nog verder te verhogen, worden komende 
week de hulpmiddelen rondgebracht bij 
de liefhebbers die een ’Polse kermis thuis-
pakket’ hebben besteld. 

”We hoorden van zó veel mensen dat ze 
tijdens het kermisweekend toch thuis een 
feestje gingen vieren met vrienden, dat 
ze toch al hun vrije dagen hadden opge-
nomen, dat we daarop in wilden spelen,” 
vertelt voorzitter Overbeek. En zo werd 
het thuispakket geboren, om ’op afstand 

samen’ kermis te kunnen vieren: een 
T-shirt, een opener, ballonnen, Grolsch-
bekers, een strandbal (voor bij het zwem-
bad), een zonnebril (voor als het de 
avond ervoor iets té gezellig is geworden) 
en een spaarvarken - het geld dat deze                  
kermis wordt bespaard, kan daarin wor-
den bewaard voor volgend jaar.

Het thuispakket vormt het slotstuk van 
de nieuwe huisstijl die door Geurtsen is 
ontworpen en die het afgelopen jaar staps-
gewijs is doorgevoerd bij Sint Joris. Dat ze 
zo’n omvangrijke klus kreeg toebedeeld, 
was haar overigens niet vooraf verteld. 

”Het begon met een poster,” merkt 
Hermsen lachend op. Daarna moest er 
’eigenlijk ook een nieuwjaarsmagazine’ 
komen, wat volgde was een vernieuwde 
website en uiteindelijk was er een com-
pleet nieuwe huisstijl. ”Dat hadden ze er 
niet bij gezegd,” reageert Geurtsen. ”Maar 

het was met alle plezier hoor,” haast ze 
zich te zeggen. ”Ik vind het allang leuk dat 
ik op zo’n manier wat voor de vereniging 
kan doen.”

Al in de eerste week dat bestellen moge-
lijk was, bleek het thuispakket een schot 
in de roos. Hermsen: ”We hadden van 
tevoren geen flauw idee hoeveel animo er 
zou zijn: 50 in totaal, 100, 200? Maar na 
een paar dagen zaten we al op 100 bestel-
lingen, dat hadden we niet verwacht.” 
Het brengt voor de vrijwilligers van Sint 
Joris wel een ‘probleem’ met zich mee: ze 
nemen niet alleen de bezorging voor hun 
rekening, ook de samenstelling van al die 
pakketten wordt nog een hels karwei. 
”Maar de foto’s van het orderpicken    
gaan wel de geschiedenisboeken in,” voor-
spelt Geurtsen. Hermsen: ”Woensdag en 
donderdag gaan we met z’n allen Ulft en 
omstreken af om de pakketten te bezor-
gen.” Tot in Gouda zijn de bestellingen 

gedaan. ”Maar die versturen we wel per 
post,” bekent ze. 
En dan kan iedereen zijn eigen feestje 
vieren. Dat het geen standaard Polse ker-
mis wordt, hoeft geen probleem te zijn. 
”Mensen zaten toch altijd al bij elkaar,” 
stelt Geurtsen, ”Samen te barbecueën 
bijvoorbeeld. Waar je normaal gesproken 
tegen negenen naar de tent ging, kun je nu 
tot middernacht blijven zitten.” Overbeek: 
”We vergeten ook niet dat nog maar kort 
geleden de ziekenhuizen vol lagen. Dan 
is het niet zo’n ramp als er een keer een 
feestje niet door kan gaan.”
Maar het relativeringsvermogen is ook 
weer niet onbeperkt op de Pol. ”Want ik 
mag toch hopen dat dit wel voor één keer 
is,” benadrukt Hermsen. 
”We bestaan 75 jaar, we hadden een heel 
mooi jubileumprogramma, ook tijdens de 
kermis. Ik denk dat we dat gewoon hele-
maal verzetten naar volgend jaar. Dan vie-
ren we maar ons 76-jarig jubileum.”

Sint Joris viert ’op afstand samen’ 
toch gewoon kermis

V.l.n.r.: Dieke Geurtsen, Tim Overbeek en Danielle Hermsen.
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Het zijn, in het jaar dat het schuttersgilde
100 jaar bestaat nota bene, door de corona-
crisis moeilijke maanden geweest voor 
Sint Hubertus. Langzaam maar zeker 
wordt de draad echter weer opgepakt de 
laatste weken. ”We leven weer. We leven 
nog! En we houden de moed erin,” ver-
telt bestuurslid en algeheel commandant 
Gerry Helmink, die zijn hoop vestigt op 
de gildedagen of de Hubertusdag.

Zo uitbundig als het jubileum van Sint 
Hubertus, het Ulftse gilde, achter ’t 
Klooster, bestond op 13 juni 100 jaar, 
gevierd had moeten worden, zo ingetogen 
werd vorige maand stilgestaan bij die bij-
zondere mijlpaal. Al was het mooi dat er 
door een groep vendeliers en muzikanten 
(vanuit de tuin van buurman ’t Klooster) 
een serenade kon worden gebracht aan 
vijf ereleden en hun partners. ”Dat doet 
een mens goed,” zegt Helmink.

Maar het jubileumjaar verloopt niet zoals 
ze zich bij Sint Hubertus hadden voor-

gesteld, erkent Helmink. ”100 Jaar en 
corona… Het deed me denken aan dat 
liedje van Alard Ross, ’Inens dan bu’j 50’. 
Wij werden 100 en ’inens dan stoa’j stil’. 
Letterlijk, alles kwam abrupt tot stilstand.” 
Lachend als een boer met kiespijn pakt 
Helmink het jubileummagazine ’275 jaar 
schuttersgilden Ulft’ erbij, uitgebracht 
samen met de Eendracht en Sint Joris. 
”Hier, ons hele jaarprogramma stond in 
dit boekje,” verzucht hij. ”Het jubileum-
weekend bijvoorbeeld, met Pinksteren, 
dat was echt een knaller geworden.”

Ook door de kermis van komend weekend 
ging een streep. ”Maar hopelijk kunnen 
we toch nog op gepaste wijze met onze 
leden samen zijn en een toost uitbrengen.” 
Misschien nog wel meer moeite hadden 
Helmink en zijn collega’s met de dagelijk-
se gang van zaken bij het schuttersgilde 
die er plotseling niet meer was. 
”Het lastigste was: hoe kunnen we contact 
houden met de leden, hoe houden we 
iedereen betrokken? Want wat normaal 

zó vanzelfsprekend was, dat kon niet 
meer. Op maandag kwam hier de drum-
fanfare bij elkaar, op donderdag de schut-
ters en op zaterdag de vendeliers en de 
bielemannen. Opeens kon dat niet meer. 
De eerste twee, drie weken hebben we ons 
echt wereldvreemd gevoeld. We hadden 
een drukke agenda, maar die was nu com-
pleet leeg.”

Maar de coronacrisis leverde ook mooie 
initiatieven op, zeker toen de eerste maat-
regelen versoepeld werden. 
Helmink: ”Ik zag een filmpje uit Zuid-
Limburg, daar waren ze aan het vende-
len bij een zorgcentrum. Dat vond ik een 
prachtig idee. Dus zijn wij hier in Ulft bij 
de Debbeshoek en de Meulenbeek op 
bezoek geweest op een zondagochtend. 
Na overleg met gemeente, politie en boa’s 
natuurlijk, want dat mocht niet zomaar. 
Maar we kregen alle medewerking. Met 
de vendeliers en de muziek erbij, het was 
echt een succes. De bewoners zaten toen 
al weken ’op slot’, die vonden het gewel-

dig. Maar we deden het ook om het per-
soneel een hart onder de riem te steken, 
én de familieleden van de bewoners zagen 
hun opa of moeder weer eens lachen. Dus 
het mes sneed aan drie kanten.”

Inmiddels kan er ook bij Sint Hubertus 
zelf weer wat meer worden ondernomen. 
”De schutters kunnen weer oefenen. In 
tweetallen in plaats van met z’n vieren, 
en de wapens worden telkens gedesinfec-
teerd, maar we zijn weer bezig!
Ook de drumfanfare, die in de SSP hal 
terechtkan. Het is fijn om elkaar weer te 
zien.” Dat nog niet alles weer ’normaal’ 
is, daar legt Helmink zich bij neer. ”We 
willen niet klagen. We hebben zo ook wel 
schik. Plezier moet je toch zelf maken! En 
we horen dat de kermissen in Etten en 
Gaanderen misschien door kunnen gaan. 
Dat geeft de burger moed en zorgt ervoor 
dat wij hoopvol uitzien naar onze gilde-
dagen in september of de Hubertusdag in 
november.”

Sint Hubertus is weer bezig 
én hoopvol

Algeheel commandant van Sint Hubertus Gerry Helmink.
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Bij schutterij de Eendracht hebben ze zich 
door het coronavirus niet laten weerhou-
den van het vieren van hun 100-jarig ju-
bileum, al was het dan op een andere ma-
nier dan ze van tevoren hadden bedacht. 
De Oerse kermis gaat dit jaar niet door en 
ook het concours van 6 september is gean-
nuleerd, maar het verenigingsleven wordt 
wel weer opgepakt.

De aanloop naar het tweede weekend 
van juli verloopt niet zoals ze het zich 
hadden voorgesteld bij schutterij de 
Eendracht. ”Zeker bij ons, waar we een 
hechte groep hebben, groeit het altijd 
nog meer naar elkaar toe in de richting 
van de kermis,” vertelt voorzitter Theo 
Overgoor, die samen met zijn collega-
bestuursleden terug- én vooruitkijkt. 
”Maar nog vervelender dan de kermis is 
dat we ons eeuwfeest niet hebben kunnen 
vieren.”

Vooral de afgelasting van het concours 
dat op 6 september zou worden georgani-
seerd door de Eendracht doet pijn; vooral 

omdat dit evenement niet zomaar volgend 
jaar kan worden ingehaald. ”We waren al 
wel drie jaar bezig met de voorbereiding 
van dat concours,” maakt secretaris Ada 
Koenders duidelijk. 
De kans bestaat dat de coronamaatrege-
len met ingang van september nóg verder 
worden versoepeld. ”Maar we zouden 
ongeveer 36 schutterijen ontvangen, met 
gemiddeld zo’n vijftig personen per schut-
terij. Dat is met 1,5 meter afstand niet 
te doen.” De reünie en receptie die in 
hetzelfde weekend zouden plaatsvinden, 
kunnen hopelijk wél over een jaar worden 
ingehaald.

In de tussentijd maken ze er bij de 
Eendracht het beste van. Want het daad-
werkelijke 100-jarig jubileum, op 20 mei, 
midden in de coronacrisis, heeft de schut-
terij niet onopgemerkt voorbij laten gaan. 
Op de dag zelf verscheen een prachtig 
filmpje online, waarin een heel rijtje illus-
tere namen zich tot de Eendracht richtte. 
Met bijdragen van Sint Joris-voorzitter 
Bas de Leeuw die zijn ’schuttersvrienden’ 

toesprak en Sint Hubertus-collega Marcel 
Sewalt, diverse eigen (ere)leden en ’hoog-
waardigheidsbekleders’ als John Berends, 
commissaris van de Koning in Gelderland 
en daarmee beschermheer van de schutte-
rijen in onze provincie, en Otwin van Dijk. 
De burgemeester van de gemeente Oude 
IJsselstreek toonde zich van zijn positieve 
kant: ”Niet getreurd, volgend jaar dan vie-
ren we gewoon 101 jaar. Wat in het vat zit 
dat verzuurt niet!”

Bovendien maakte de Eendracht nog meer 
dankbaar gebruik van de technologische 
mogelijkheden die er bij de oprichting in 
1920 nog niet waren: via een videoverga-
dering werd het jubileum online gevierd, 
compleet met een biertje, pinda’s én een 
optreden van KalibeR, dat voor de gele-
genheid ook nog eens een speciale versie 
van Ulft blif Ulft speelde. 

Alle leden kregen een viltje/opener thuis-
gestuurd met een begeleidende brief. De 
boodschap daarin was helder: hang de vlag 
uit en proost!

De hoop op een terugkeer naar ’normaal’ 
blijft niettemin aanwezig. ”We hopen dat 
dit verhaal zo snel mogelijk achterhaald 
wordt, we zijn wel klaar met thuiszitten,” 
stelt voorzitter Overgoor. 
”We zijn dan ook heel blij dat we sinds       
medio juni weer muziek kunnen maken, 
ook al is het dan buiten op ons grasveld 
met 2 meter afstand. We mogen sowieso 
niet klagen, niemand van onze schutterij 
is ziek geworden. En we hebben na corona
alweer het eerste jeugdlid erbij.” 

Extra aanwas is sowieso welkom, merkt 
secretaris Koenders op. ”We hebben op 
dit moment één jeugdvendelier, het zou 
leuk zijn als die er wat versterking bij 
krijgt. Onze koning heeft vorig jaar drie 
vaandels geschonken. Daarvan is er dus 
eentje in gebruik, de andere twee zijn nog 
te vergeven.” De Eendracht heeft overi-
gens nog meer in de aanbieding, wordt 
met een knipoog opgemerkt: ”We hebben 
nog Eendracht-vlaggen te koop. Heb je 
toch nog een beetje kermis!”

’We hopen dat dit verhaal zo snel 
mogelijk achterhaald wordt’

Het bestuur van schutterij de Eendracht.
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Ditmaal een oude foto van het 
begin van de Bongersstraat. De 
foto is gemaakt midden jaren 60 
van de vorige eeuw. Links zien 
we het pand ”Hotel Smithuus”. 
Je kijkt tegen de oude zaal. 
Verdere panden zijn verscholen 
in het vele groen. Een fietspad 
was er nog niet.

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

Een gezond eetpatroon bevat 
voldoende groenten (250 gram) 
en 200 gram fruit per dag.
Eet je genoeg groente en fruit, 
dan verlagen ze het risico op 
hart- en vaatziekten, darmkan-
ker, longkanker en diabetes 
type 2. Maar het is niet alleen 
gezond het is ook nog eens erg 
lekker.

200 Gram fruit komt overeen 
met 2 stuks fruit, zoals appel, 
peer, sinaasappel, nectarine, 
perzik, kiwi, banaan. Maar heb 
je bessen, aardbeien, pruimen, 
frambozen, druiven  dan komt 1 
schaaltje overeen met 100 gram 
(1 stuk). Bij groot fruit zoals 
meloen, ananas komt 1 stuk
over een met een schijf en bij 
mango is een kwart vrucht 
1 stuk fruit.

Er zijn zoveel soorten fruit      
dat er altijd wel soorten bij      
zitten die je lekker vind. Door 
de seizoenen wisselt het aanbod 
van fruit zodat variëren makke-
lijk is. 
Fruit is heel veelzijdig in het 
gebruik. Je kunt het eten bij je 
ontbijt of lunch door de yoghurt 
of havermout. Ook kun je bij-
voorbeeld aardbeien of banaan 
plakjes op brood doen. Bij de 
avondmaaltijd kun je fruit in 
een salade doen, bijvoorbeeld 
een appel door de bietensalade, 
mandarijn door de witlofsalade, 
mango door de spitskoolsalade 
enz. Als nagerecht kun je ook 

fruit eten, bijvoorbeeld een 
fruitsalade, aardbei, frambozen 
of bessen in de kwark, appel uit 
de oven. Maar meestal wordt 
fruit als tussendoortje gegeten 
en dat is ook een prima keuze. 
Het is lekker en zoet en het 
weerhoud je om andere zoete 
dingen te gaan eten.
Ben jij of je kinderen er nog 
niet aan gewent om elke dag       
2 stuks fruit te eten? Kleine 
kinderen tot 8 jaar kunnen        
1-1,5 stuks fruit eten. Ga het als 
tussendoortje eten!
Welke soorten vind je lekker?  
Zorg dat je fruit in huis hebt en 
maak groot fruit al schoon en 
zet het in een bak in de koelkast 
zodat je het zo kan pakken. En 
leg een appel of banaan alvast 
op de aanrecht. Zo vergeet je 
je tussendoortje niet. Voor kin-
deren is  het ook belangrijk dat 
het er leuk uitziet. Maak bv een 
fruitspiesje met druif, aardbei 
en stukjes meloen. Je kunt ook 
ijsjes maken, zie hieronder een 
recept.
Vruchtenijsjes:
300 gram vers fruit, zoals aard-
beien, 1 mango, 2 bananen.
100  halfvolle dikke yoghurt 
Bereiding:
Maak het fruit schoon en snijd 
het in stukken. 
Pureer het fruit met een staaf-
mixer of in de keukenmachine.
Meng er de yoghurt door.
Vul hiermee 4 - 6 ijsvormpjes 
en laat ze in de diepvries in    
minimaal 4 uur bevriezen.

Hetty Schouten,
Fit & Slank coach, 
gewichtsconsulente Silvolde

Fruit, het gezonde 
snoepgoed

Voedingstips

De Ganzeveer, het magazine dat drie keer per jaar op de mat valt bij 
de leden van de Oudheidkundige Vereniging OVGG, ligt vanaf begin 
juli ook te koop bij Primera en Blokker in Ulft. De redactieleden 
hebben met wat aanpassingen tijdens de coronaperiode toch weer een 
prachtig blad samengesteld. Deze nieuwe uitgave staat geheel in het 
teken van 75 jaar vrijheid. De Ganzeveer, ditmaal een extra dikke 
editie, is gevuld met o.a. verhalen van overlevenden die de oorlog en 
bevrijding hebben meegemaakt, maar er staat ook een gedetailleerd 
verslag in over de bevrijding van de toen nog Gemeente Gendringen. 
Dit verslag, getiteld Bevrijd langs een omweg is een mooi vervolg op 
de dvd Krieg am Niederrhein, die dit voorjaar is verkocht door de 
OVGG. 
Omdat het Ketelhuis (DRU Industriepark) op dit moment nog niet 
geopend is voor bezoekers, kan zolang de coronamaatregelen nog gel-
den de Ganzeveer ook worden aangeschaft bij Lukassen Diervoeders 
aan de Hutteweg in Ulft. Met een speciale aanbieding hoopt de ver-
eniging ook leden te winnen in deze tijd, waarin verenigingen het toch 
al niet makkelijk hebben. Degenen die het aanmeldformulier voor 
lidmaatschap invullen en contant betalen nemen niet alleen deze bij-
zondere Ganzeveer mee naar huis, maar krijgen daarnaast ook de 
’limited edition’ van de Ganzeveer uit 2015, 70 jaar bevrijd. Ook die 
editie zit vol met verhalen en ooggetuigenverslagen. Samen vormen ze 
een bijzonder overzicht van de gebeurtenissen tijdens en na de oorlog.
Uiteraard ontvangen de (nieuwe) leden ook de Ganzeveer die in     
oktober verschijnt. Een buitenkansje. Meer info: www.ovgg.nl

Speciale editie Ganzeveer

De volgende Ulftse Krant ver-
schijnt 31 augustus. 
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)

7 juli: Opening Kapsalon ’Hair 
to go by Sandra’, Ulft

8 juli: Disneyfilm Frozen, 
DRU Filmhuis, Ulft

9 juli: Demonstratiedag 
scootmobiel, Arc en Ciel, Ulft

11-14 juli: Ulftse kermis, 
thuiseditie

16 juli: Rollatoradvies, 
Arc en Ciel, Ulft

23 juli: Sta-op stoelendag, 
Arc en Ciel, Ulft

30 juli: Mega matrassen-
verkoop, Arc en Ciel, Ulft

De economische gevolgen van 
de coronacrisis treffen veel               
bedrijven, met als resultaat dat 
ook een hoop regionale sport-
verenigingen in de financiële 
problemen dreigen te komen; zij 
lopen immers sponsorinkomsten 
mis, nu adverteerders besparen 
op hun uitgaven. Het komt voor 
vv Gendringen dan ook uiter-
mate gelegen dat supermarkt 
Coop akkoord is gegaan met een 
derde periode van drie seizoenen 
als hoofdsponsor.

John Freriks, voorzitter van de 
Gendringse voetbalclub, prijst 
zich gelukkig met de hernieuwde 
overeenkomst. ”Fantastisch dat 
de Coop in deze tijden een nieuw 
contract voor drie jaar afsluit als 
hoofdsponsor. Wij zijn hier erg 
blij mee,” maakt Freriks duide-
lijk. ”Zij onderstrepen hiermee 
hoe belangrijk het verenigingsle-
ven is voor de leefbaarheid van 
het dorp.” Dat was ook voor 
Han Heusinkveld, bedrijfslei-
der van Coop Supermarkten 
Gendringen, een belangrijke 
reden om de samenwerking te 
verlengen. Als enige supermarkt 
en als grootste vereniging dragen
Coop en vv Gendringen in be-
langrijke mate bij aan de leef-
baarheid in het dorp. 

Voor Heusinkveld was het (na 
goedkeuring vanuit het Coop-
hoofdkantoor) dan ook geen 
moeilijke beslissing, toen de 
vraag werd gesteld of Coop 
zich na twee eerdere termijnen 
van drie jaar opnieuw voor zo’n
periode als hoofdsponsor aan de 
club wilde verbinden. ”We vin-
den het sowieso belangrijk om de 
clubs hier waar mogelijk te hel-

pen,” vertelt Heusinkveld. ”Ook 
als bijvoorbeeld een andere ver-
eniging op de stoep staat, sturen 
we die niet met lege handen naar 
huis. Als enige supermarkt in 
Gendringen mag je ook best wat 
terugdoen voor het dorp.”

De slogan van Coop, ’Samen 
maak je ’t verschil’, sluit volgens 
Heusinkveld dan ook naadloos 
aan bij de samenwerking met 
vv Gendringen. ”We steunen 
Gendringen, het dorp én de ver-
eniging. En voor ons als super-
markt is het ook goed, voor de 
naamsbekendheid en de goodwill 
onder de Gendringse bevolking.” 

De prestaties van de voetballers 
zijn daarbij minder belangrijk, 
zegt Heusinkveld. 

”Vorig jaar is het eerste elftal 
gedegradeerd, dat hoort erbij. 
Nu zijn ze gelijk weer gepromo-
veerd. Het is vooral mooi dat de 
club als geheel goed draait.” 

Voorzitter Freriks beaamt dat: 
de sponsorinkomsten komen 
niet alleen ten goede aan de 
hoofdmacht, maar ook aan de 
lagere elftallen en zeker aan de 
jeugdafdeling. 
”Dankzij dit hoofdsponsorschap 
kunnen we met vv Gendringen 
onze doelstelling om voetbal 
voor iedereen bereikbaar en     
betaalbaar te houden nog steeds 
waarmaken. Dit alles met kwali-
tatief goede trainers, leiders en 
heel veel vrijwilligers. Zo kun je 
samen het verschil maken.”

Coop en vv Gendringen nog 
niet op elkaar uitgekeken

Han Heusinkveld, bedrijfsleider Coop Supermarkten Gendringen.


