
Heel Nederland ondervindt hin-
der van het coronavirus. Dus 
ook in Ulft. Iedereen wordt 
met klem geadviseerd binnen te 
blijven en alleen naar buiten te 
gaan om boodschappen te doen 
of bijvoorbeeld de hond uit te 
laten. Daarbij werden alle ge-
organiseerde evenementen in 
Nederland afgelast. En omdat de 
Ulftse Krant veel melding doet 
over evenementen in de regio, is 
de paaseditie van deze krant niet 
uitgekomen. 

In de laatste verschenen editie 
van deze krant, die uitkwam 
op maandag 16 maart, stonden 
daarom ook nog veel activiteiten 
die ’gewoon’ gepland waren, zo-
als bijvoorbeeld de Historische 
Wandeling Bevrijding Silvolde. 
Toen deze krant naar de drukker 

ging, zouden die activiteiten ook 
allemaal doorgaan. Eenmaal op 
de mat werden deze geannuleerd, 
waardoor de krant achterhaald 
nieuws bevatte. Heel vervelend, 
maar helaas halen de nieuwste 
ontwikkelingen ons constant in.
Inmiddels weten we dus dat 
alle geplande evenementen in 
Nederland tot nader orde niet 
door kunnen gaan. In ieder geval 
tot 1 september, zodat er in ieder 
geval duidelijkheid is. Dat bete-
kent dus bijvoorbeeld ook een 
hele zomer lang geen festivals en 
geen avondvierdaagse. 
Desondanks blijft de Ulftse 
Krant vooruit kijken, voor zover 
dat mogelijk is. Dus ook in deze 
editie proberen we weer, zo goed 
en zo kwaad als dat nu gaat, u op 
de hoogte te houden wat er in de 
regio speelt. 

Hootchie Koe
Ook de geplande evenemen-
ten hier in de regio, zoals bij-
voorbeeld het culturele festival 
Hootchie Koe bij het Hofshuus 
in Varsseveld, zijn geannuleerd. 
Dit festival zou eigenlijk gehou-
den worden van 8 tot 10 mei, 
maar dit kan dus niet doorgaan. 
De organisatie heeft inmiddels 
al wel een nieuwe datum voor 
het festival in 2021. Op 7, 8 en 
9 mei staat het nu in de agenda. 
Alle verkochte kaarten van 2020 
blijven gelden voor de editie van 
2021. De organisatie doet er ook 
alles aan om de programmering 
van 2020 in zijn geheel mee te 
nemen naar volgend jaar. Zo 
heeft onder andere Van Dik 
Hout al bevestigd dat ze volgend 
jaar komen en met Waylon zijn 
ze nog in gesprek. 

Mensen die hun geld alsnog lie-
ver terugkrijgen, kunnen een 
mail sturen met hun bankreke-
ningnummer naar:
boe@hootchiekoe.nl. 
Ook verschillende andere evene-
menten als Huntenpop en Taptoe 
schuiven een jaar door. Open-
luchttheater Engbergen heeft het 
programma al zover mogelijk 
aangepast. Meer hierover verder-
op in deze krant.

Kleurplaat
En toch gaat de tijd verder ge-
woon door en is het komende 
zondag alweer Moederdag. Ook 
weer een dag met aanpassingen 
zoals op Koningsdag het geval 
was. De Ulftse Krant probeert 
ook hier een heel klein beetje 
bij te dragen aan het goed door-
komen van deze vreemde tijden. 
Iets huiselijks als Moederdag 
ondervindt de gevolgen van de 
coronacrisis. Mensen kunnen 
niet naar een restaurant om het 
te vieren. En het bezoeken van 
moeders en oma’s in een verzor-
gingstehuis is op dit moment niet 
mogelijk. Op pagina 5 van deze 
krant vindt u daarom een kleur-
plaat. Zo willen we kinderen de 
kans bieden om toch iets extra’s 
voor Moederdag te maken. 
Een kleurrijke verrassing voor 
mama of misschien is het een 
idee om de kleurplaat tijdens de 
(raam-)visite bij oma door de 
brievenbus te doen en zo deze 
dag een beetje op te vrolijken. 
Daarom proberen we op deze 
manier iets bij te dragen aan het 
gevoel van moederdag.
De volgende editie die zal ver-
schijnen is de krant rond vader-
dag, die rond 8 juni in de bus zal 
liggen. We hopen dan ook weer 
voor u vooruit te kunnen kijken 
naar wat we dan weer kunnen 
gaan doen.
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En de tijd die gaat voorbij

We kunnen er niet onderuit, 
corona heeft ons in zijn greep 
en toch gaat de tijd gewoon 
voorbij. Ik las onlangs een 
mooi overdenking ’maar de 
lente wist het niet’ over het 
voorjaar die onverstoorbaar 
haar jaarlijkse programma 
draait, de natuur die ontluikt, 
de bloemen die uitkomen en 
beginnen te bloeien, de vogels 
die in het voorjaar fluiten en 
de lammetjes die worden ge-
boren, die doorgaat terwijl ons 
hele maatschappelijke leven 
stilvalt en we in quarantaine 
thuiszitten. De tijd gaat door 
en staat niet stil. Pasen, 
Koningsdag en straks Moeder-
dag gaat gewoon door, maar 
wel met een heel andere bele-
ving. We passen ons nu al we-
ken aan aan een onbekende 
vijand, waar we niet zomaar 
grip op krijgen. We houden 
ons aan de regels om onszelf 
en vooral ook onze geliefden 
zoveel mogelijk te beschermen 
en te zorgen dat, als het nodig 
mocht zijn, onze gezondheids-
zorg ook ons zo goed mogelijk 
kan helpen. Ik denk dat we 
hier in de Achterhoek het nog 
goed kunnen overzien, maar ik 
ben ook bang dat toch velen 
van ons  het virus nog op zul-
len lopen, op welke manier 
dan ook. Het lastige is ook de 
verschillende verschijningsvor-
men van corona, zodat je soms 
zelf niet weet of je het hebt of 
hebt gehad en daarmee blijft 
de onzekerheid, ik krijg het 
vast nog wel, maar wanneer en 
hoe erg, of heb ik het toch al 
gehad? We passen ons aan aan 
onze huidige 1,5 meter maat-
schappij en zoeken allerlei  
wegen en manieren om onze 
naasten te spreken, te bezoe-
ken (raamvisite) en te helpen 
waar het nodig is en gaan zo 
creatief mogelijk maar verant-
woord om met de regels. We 
moeten zo nog wel een poosje 
door, dus laten we er samen 
het beste van maken. 
En voor nu: blijf gezond!

Zijlijn

7 Arc en Ciel

9 Oudheidkundige   
 Vereniging OVGG,   
 Ketelaar Sport, Taptoe  

 Ulft, Stichting Iseldonk

Coronatijd:

De Ulftse Krant blijft 
vooruit kijken

11 Olde Dorpskiek’n,  
 Voedingstips Hetty  
 Schouten, Help-  

 gewoon Buurtsport,  
 Uitslagen puzzel,   
 Boerderijen-  
 stichting

Voor het eerst in de 31-jarige historie van Huntenpop kan het tweedaagse festival dit jaar niet doorgaan. Het 
festival wordt nu op vrijdag 30 en zaterdag 31 juli 2021 gehouden. (Archieffoto 2019)

l Advies op maat 
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

Meer informatie 

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

ELKE 
DONDERDAG
OPEN DAG

ELKELKELKELKEE



DE ULFTSE KRANT PAGINA 3 

Convenant gemeente, 
Muziekschool Oost-
Gelderland (MOG) en Jubal 
Met het ondertekenen van een 
vierjarig convenant (tot en met 
1 augustus 2024) leggen de drie 
partijen, MOG, Jubal en ge-
meente de inhoudelijke en finan-
ciële samenwerkingsafspraken 
vast, over de continuïteit en kwa-
liteit van het muziekonderwijs in 
de gemeente. 

Muziekvereniging Jubal ontvangt 
gedurende een pilotperiode van 
vier jaren een subsidie van 15.000 
euro per jaar voor het verzorgen 
van muzieklessen aan leerlingen 
HaFaBra in Varsseveld en om-
streken. Deze pilot maakt onder-
deel uit van het convenant. 

De Muziekschool Oost-Gelder-
land zorgt ook de komende vier 
jaar weer voor kwaliteit en conti-
nuïteit van het muziekonderwijs. 
Via Méér Muziek in de Klas naar 
Méér Muziek in de Gemeente 
en het verenigingsleven. De af-
spraken in het convenant leiden 
tot een betere afstemming en 
samenwerking tussen muziek-
school en Jubal en zorgt voor 
behoud van lokale en betaalbare 
muzieklessen. 

Aanvullend pakket
maatregelen voor 
ondernemers in coronatijd
Het coronavirus en de genomen 
maatregelen door het kabinet 

hebben een enorme impact op 
de samenleving en raken de eco-
nomie. Voor veel ondernemers 
is de nood hoog. Om de (lokale) 
economie op gang te houden en 
banen te beschermen heeft het 
college, in aanvulling op de door 
het Rijk genomen maatregelen, 
eigen maatregelen genomen. 
Om ondernemers financiële ver-
lichting te bieden in deze moei-
lijke periode. 

Het aanvullende pakket maatre-
gelen van de gemeente bestaat 
uit vijf onderdelen. 
1 Uitvoering van het noodfonds  

van het Rijk. 
2. Uitstel van gemeentelijke 

belastingen.
3. Al geplande opdrachten 

in de begroting naar voren 
halen, om extra opdrachten 
te genereren voor het lokale 
bedrijfsleven. 

4. Sneller betalen van factu-
ren vooral van het lokale 
bedrijfsleven.

5. Extra inzet bij het telefoon-
team van de gemeente speciaal 
voor ondernemers, om hun 
vragen te beantwoorden. 

Extra ondersteuning voor 
inwoners in coronatijd 
Naast extra hulp voor onderne-
mers stelt het college ook 100.000 
euro beschikbaar voor maatwerk-
ondersteuning binnen het sociale 
domein in deze coronatijd. 
De gemeente creëert hiermee 
financiële ruimte om daar waar 
sprake is van een schrijnende 
situatie en waarbij een besluit 
niet uitgesteld kan worden, on-
dersteuning te bieden. Het gaat 
om aanvullende ondersteuning 

bovenop de maatregelen van het 
Rijk of provincie. De gemeente 
biedt hiermee ondersteuning bij 
het oplossen van problemen bin-
nen het sociaal domein, die ont-
staan door de coronacrisis. 

In die gevallen dat regelingen niet 
goed op elkaar aansluiten of niet 
volledig passen, kan met deze 
extra ondersteuning een groter 
probleem worden voorkomen.

Een maand gemeente Oude IJsselstreek

Colofon
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Mogelijk bestemmingsplanwijziging ’t Isselt

Het college van B&W overweegt de bestemming van de recreatiewoningen op ’t Isselt in Ulft te wijzigen 
naar woningen. Dit doet zij naar aanleiding van een vraag van het bestuur van Stichting Woonbelangen   
’t Isselt. In het nieuwe woningbouwbeleid van de gemeente is gekozen voor een meer kwalitatieve benade-
ring. Het college ziet daarom nu mogelijkheden voor het omzetten van de recreatiewoningen op ’t Isselt 
naar permanente bewoning. Bovendien sluit dit ook beter aan bij de feitelijke situatie. Wel stelt het college 
een aantal voorwaarden aan een mogelijke bestemmingsplanwijziging. Alle eigenaren van de 67 woningen 
moeten meedoen. Als eindresultaat wordt ’t Isselt een reguliere woonwijk waarin de openbare ruimte en 
infrastructurele voorzieningen in eigendom van de gemeente zijn. En de kosten voor het realiseren van 
het eindresultaat zijn voor de eigenaren. Het college bespreekt dit voornemen met de raadscommissie en 
neemt daarna een besluit. De bevoegdheid om te komen tot een mogelijke bestemmingsplanwijziging ligt 
uiteindelijk bij de gemeenteraad.

Zoals alle horeca en evenemen-
ten momenteel te lijden hebben 
onder de coronacrisis, gaan ook 
bij Openluchttheater Engbergen 
alle activiteiten tot en met eind 
augustus niet door. Maar voor 
zowel organisatie als muzieklief-
hebbers is er gelukkig ook goed 
nieuws: er gaat geen (definitieve) 
streep door de optredens, want 
met vrijwel alle artiesten is een 
alternatieve datum gevonden. 
’Diamanten der Volksmusik’ 
heeft zelfs direct in september al 
een nieuwe plek in het program-
ma gekregen.

Het theaterseizoen van 2020 had 
komende zaterdag van start moe-
ten gaan op Engbergen, met een 
spetterend concert van Coldplay-
tribute the Scientists. Het coro-
navirus gooide echter roet in het 
eten en inmiddels is duidelijk dat 
alle evenementen tot september 
niet doorgaan en of het program-
ma daarna wél weer vervolgd 
kan worden, zal in de komende 
maanden moeten blijken. 

Maar op Engbergen is er in ieder 
geval alvast hard gewerkt om dat 
vooral te krijgen, laat secretaris 
Peter Rulof weten. 
”Alles wat gepland stond voor 
september dit jaar kan hopelijk 
blijven staan. De meeste andere 
optredens worden een jaar opge-
schoven, naar het voorjaar en de 
zomer van 2021.” 

Maar een uitzondering is gemaakt
voor ’Diamanten der Volks-
musik,’ de drie uur durende show 
voor liefhebbers van Duitstalige 
muziek; die stond gepland op 
22 augustus en vindt nu plaats 
op zondagmiddag 6 september 
(14.00 uur). 

Een welbewuste keus, benadrukt 
Rulof, om de ’Diamanten’ begin 
september direct na de hopelijke 
hervatting te plannen, tussen de 
overige acts die maand: op 5, 12 
en 19 september komen achter-
eenvolgens Purpendicular (Deep 
Purple-tribute), In the name of…

(U2-tribute) en Calling Elvis 
(Elvis Presley-tribute) naar Eng-
bergen. ”We hebben dan al heel 
veel voor het wat jongere publiek, 
maar wilden juist ook iets voor 
de oudere bezoekers. Die zitten 
nu aan huis gekluisterd of in het 
bejaardencentrum, zonder dat ze 
bezoek mogen ontvangen.”

Als klap op de vuurpijl is de en-
tree voor Diamanten der Volks-
musik (mogelijk gemaakt door 
Engbergen en de Diamanten-
organisatie) met een tientje ver-
laagd: die is nu 5 euro in de voor-
verkoop en 9 euro aan de deur. 

De artiesten Judith & Mel, Edith 
Prock, Sanny en Michel Wolsink 
gaan er dan een onvergetelijke 
middag van maken. De rest van 
het programma schuift, behalve 
Powerplant Open Air, in zijn
geheel op naar het komende jaar: 
the Scientists (Coldplay-tribute) 
op zaterdag 8 mei 2021, Amfipop 
(15 mei), Neil Diamond Memories 
(Neil Diamond-tribute) op 12 
juni, Robin Borneman (19 juni) 
en op 27 juni de minimusical 
’Stamppot, een sprookjesmix’.

Info: www.openluchttheater-
engbergen.nl.

Goed nieuws op Engbergen:

Van uitstel komt 
géén afstel

OPENLUCHT
THEATER
ENGBERGEN

Een geslaagd optreden van de Beatles Revival vorig jaar september. (Archieffoto)
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Oude IJsselstreek Doet
Vanwege het coronavirus mogen 
kwetsbare mensen de deur niet 
uit. Hierdoor kunnen wij ons 
voorstellen dat er mensen zijn 
in de Oude IJsselstreek die hulp 
nodig hebben. Hierbij kan het 
gaan om een boodschapje halen, 
de hond uitlaten of bijvoorbeeld 
een telefoontje voor een gezellig 
praatje.
Oude IJsselsteek Doet is ook  
bezig met het Corona-virus en de 
gevolgen ervan en wij proberen 
vraag en aanbod te verbinden tij-
dens de coronacrisis. Er zijn veel 
mooie initiatieven waar mensen 
hun hulp aanbieden en waar ie-
dereen gebruik van kan maken.
Bent u of kent u iemand die hulp 
kan gebruiken dat op een veilige 
manier uit te voeren is? Oude 
IJsselstreek Doet zoekt graag 
naar een match tussen vraag en 
aanbod.
Wilt u meer informatie, wilt u 
helpen of wilt u een hulpvraag 
doorgeven? Bel dan naar: 06 83 
70 84 11. Ook kunt u zich online 
opgeven wanneer u wilt helpen. 
Dit kan via de website:
www.oudeijsselstreekdoet.nl

Sociaal Werk 
Oude IJsselstreek
Nu de coronacrisis ons al een 
aantal weken in zijn greep heeft, 
ontstaan er steeds meer initia-

tieven om elkaar te helpen in 
deze bijzondere en moeilijke tijd. 
Sociaal Werk Oude IJsselstreek 
en de Stichting Talenten in 
Verbinding zijn gericht op het 
ondersteunen en zorgen voor 
ontmoeting en verbinding tussen 
mensen. Nu dit fysiek lastig is, 
willen we financiële middelen en 
ondersteuning beschikbaar stel-
len om lokale sociale initiatieven 
gericht op eenzaamheid en infor-
mele zorg te helpen. 
Heb jij een initiatief waarvoor 
je financiële middelen of onder-
steuning nodig hebt, laat het ons 
dan weten. Voor meer informa-
tie, het aanvraagformulier en de 
voorwaarden kunt u kijken op 
www.oudeijsselstreekdoet.nl

Online elkaar ontmoeten!
Vanwege de Coronamaatregelen 
is het Sociale Hoekje in Ulft he-
laas gesloten. Dit betekent ook 
dat veel mensen op dit moment 
alleen thuis zitten en wel wat ge-
zelligheid kunnen gebruiken. 
Wilt u meedoen met wekelijks 
videobellen in een groep met 
maximaal 4 personen? Mail dan 
naar Sofie Aalderink op mail-
adres: sofie@sociaalwerk-oij.nl 
en geef uw mobiele nummer en 
naam door.
Wij van Sociaal Werk zullen 
zo snel mogelijk contact met u 
opnemen.

DRU lanceert DRU TV
Kun je niet naar de DRU? Dan 
brengen we de DRU toch bij jou! 
Begin april is DRU TV gelan-
ceerd. Een online platform op 
de website en de social media-
kanalen van het DRU Industrie-
park, waar volop cultuur, muziek 
en innovatie te zien en horen is.
www.dru-industriepark.nl 
Facebook: DRU Industriepark

Huntenpop verzet naar 2021
Voor het eerst in de 31-jarige 
historie van Huntenpop kan ons 
tweedaagse festival dit jaar niet 
doorgaan. Hoewel het ook op 
Huntenpop een flinke impact 
heeft, staan we volledig achter de 
beslissingen van de overheid om 
alle evenementen tot 1 septem-
ber te verbieden. De gezondheid 
van bezoekers alsmede al onze 

vrijwilligers, verenigingen, spon-
soren, leden van de Huntenkring,
leveranciers, artiesten en alle 
andere vele betrokkenen gaat te 
allen tijde voor.
De 31e editie van Huntenpop 
wordt daarom verschoven naar 
vrijdag 30 & zaterdag 31 juli 
2021. Gekochte kaarten blijven 
gewoon geldig voor de editie in 
2021. 

Alle kaartkopers krijgen binnen-
kort van ons hierover nog een 
mail.

Tot slot willen we iedereen veel 
sterkte wensen de komende tijd 
en hopelijk kunnen we dan samen 
met jullie in 2021 een onvergete-
lijke 31e editie van Huntenpop 
organiseren.
Kalm an en blief gezond

Uitstel feestelijke onthulling 
Arbeidersportretten

Ten gevolge van de huidige 
coronacrisis zijn al vele plannen 
bijgesteld en dat geldt ook voor 
de plannen van onze stichting. 
Wij hebben moeten besluiten 
om de feestelijke onthulling 
van de arbeidersportretten 
2020, die we oorspronkelijke op 
17 mei vanuit het Ouhrlokaal op 
het DRU-Industriepark zouden 
starten, uit te stellen en te ver-
schuiven naar een latere datum.

De geëmailleerde arbeiders-
portretten die op 17 mei zou-
den worden onthuld worden 
momenteel geproduceerd te-
zamen met de cortenstalen 
naambordjes van alle aandeel-
houders t.w. ca. 50 bedrijven- en 
50 particulieren. 

In de komende weken tot 17 
mei worden de portretten en de 
naambordjes al wel bevestigd 
op het monument bij de Fakkel. 
Alle betrokkenen krijgen daar-
van bericht via email zodat u de 
portretten en de naambordjes  
alvast kunt bewonderen. 
Zodra het stichtingsbestuur 
een definitieve datum voor de 

feestelijke onthulling kan vast-
stellen wordt er contact opge-
nomen met alle betrokkenen en 
genodigden. 

Alle deelnemers, aandeelhou-
ders en zakelijke relaties zullen
tijdig over het tijdstip van de 

feestelijke onthulling en het  
betreffende programma worden 
geïnformeerd. 
Het bestuur hoopt dan iedereen 
alsnog en vooral ook in goede 
gezondheid te ontmoeten in het 
Ouhrlokaal naast de Fakkel op 
het DRU Industriepark.

Kleur en knip uit. Geef deze fleurige plaat aan mama of oma (eventueel in de brievenbus) en maak er een mooie dag van.
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Bij Arc en Ciel, nabij de watertoren in 
Ulft, is alles te vinden wat nodig is om 
langer thuis te kunnen blijven wonen. In 
het ruim opgezette bedrijf van Robert en 
Angelique van Aalst aan de Voorstsestraat 
1 is er aandacht voor mobiliteit, comfor-
tabel zitten en een goede nachtrust, altijd 
voorzien van deskundig zorgadvies en 
met de garantie dat er maatwerk geleverd 
wordt.  

De coronacrisis heeft de dienstverlening 
van Arc en Ciel (Frans voor ’regenboog’) 
alleen nog maar urgenter gemaakt, stelt 
Robert van Aalst. Want ook al staat de 
samenleving deels stil: ”Mensen zullen 
toch op tijd hun hulpmiddelen verstrekt 
moeten krijgen.” En niet alleen daarvoor 
kunnen klanten terecht bij Arc en Ciel aan 
de Voorstsestraat 1 in Ulft; er zijn ook 
verschillende producten die wat zorg 

betreft misschien wat minder noodzakelijk 
zijn, maar die wel kunnen helpen om de 
verveling te verdrijven, nu veel andere 
vormen van vrijetijdsbesteding even niet 
mogelijk zijn. 

”Zo hebben we heel veel seniorenspel-
letjes,” geeft Robert aan. ”Bijvoorbeeld 
Yahtzee, bingo of sudoku met grote cijfers 
en letters. Er is heel wat op de markt om 
toch nog voor wat vertier te zorgen. En we 
hebben hulpmiddelen als een leesliniaal 
en een vergrootglas, zodat mensen actief 
bezig kunnen blijven met lezen en schrij-
ven. Dat zijn eenvoudige oplossingen, nu 
velen op zichzelf aangewezen zijn.” Die 
hulpmiddelen zijn te vinden in de web-
shop op www.arcenciel.nl, maar ook aan 
de Voorstsestraat.
Want tot hun geluk kan Arc en Ciel ook 
tijdens de coronacrisis ’gewoon’ geopend 

blijven: op donderdag is er 
de gebruikelijke inloopdag, 
op andere dagen is het moge-
lijk om op afspraak langs te 
komen. Aan het maken van 
een afspraak geven Robert 
en Angelique sowieso de 
voorkeur, om de tijd te kun-
nen nemen voor iedere klant. 
”Gelukkig hebben we een 
groot pand, we hebben de 
ruimte voor maatregelen als 
1,5 meter afstand houden. 
En we hebben een hoop   
producten waarmee de klant 
zo weer de winkel uit loopt.” 
Maar daarnaast zijn er ook 
onderwerpen die wat meer 
tijd en aandacht vergen. 

Proefrondje
”Als mensen een sta-op-
stoel, een rollator of een 
scootmobiel nodig hebben, 
zijn we niet in drie minuten 
klaar. Dan nemen we de tijd 

voor uitgebreid en persoonlijk advies. We 
zijn daarom ook heel blij met onze locatie, 
want klanten kunnen hier een proefrondje 
maken met een scootmobiel. Dat werkt 
toch beter dan online kijken of bladeren 
door een foldertje, al krijgen ze die van 
ons natuurlijk ook mee. Er komt meer   
kijken bij de keuze voor een scootmobiel 
dan mensen in eerste instantie vaak den-
ken; is het voor binnen of buiten, moeten 
er kleine of grote banden op? Dat is met 
rollators net zo, er wordt veel gedacht: 
’een rollator is een rollator’. Maar zo mak-
kelijk is het niet. Wij hebben ruim veertig 
verschillende modellen op voorraad. 
Bovendien geven we mensen advies over 
hun loophouding, dat vind je niet overal. 
Ook overleggen we met zorgverleners als 
fysio- en ergotherapeuten. Zo komen we 
uiteindelijk altijd tot het meest geschikte 
product.”

Herstofferen
Ondanks de hectische tijden is Arc en Ciel 
ook in staat gebleken om de service nog 
verder te verbreden. ”We bieden tegen-
woordig de mogelijkheid tot het herstof-
feren van meubels bij de aankoop van een 
sta-op-stoel. Het gebeurt regelmatig dat 
iemand een nieuwe sta-op-stoel koopt,  
terwijl de partner daar nog geen behoef-
te aan heeft. Wij kunnen nu bestaande 
stoelen en bankstellen renoveren en her-
stofferen in dezelfde kleur als de nieuwe 
sta-op-stoel, zodat het interieur intact 
blijft. We kunnen op dat gebied maatwerk 
leveren en daar is heel veel vraag naar de 
laatste tijd. Het past ook in de trend om 
duurzaam te consumeren en te recyclen. 
Tegelijk kan het de onkosten drukken. 
En het zou natuurlijk ook zonde zijn om 
meubilair weg te doen terwijl het nog goed 
is, alleen omdat het niet meer past bij de 
rest van het interieur. We bieden het her-
stofferen nog niet zo heel lang aan, maar 
er wordt al ontzettend veel gebruik van 
gemaakt.”

En dat is niet de enige nieuwe ontwikke-
ling bij Arc en Ciel: sinds kort zijn er trap- 
en huisliften in de showroom verwerkt. 
”Want door de krapte op de huizenmarkt 
verwachten we ook een hele verschuiving 
op de zorgmarkt. Neem bijvoorbeeld een 
dialysepatiënt: waarom zou die verhui-
zen, als het ook mogelijk is om boven een 
eigen dialysekamer te maken? Dan komt 
een huislift van pas. Zo proberen we waar 
mogelijk te helpen om de zelfredzaamheid 
van mensen te vergroten.”

Arc en Ciel (Voorstsestraat 1 in Ulft) is 
iedere donderdag geopend van 10.00 tot 
16.00 uur. Daarnaast is een bezoek moge-
lijk op afspraak: bel 0315-842021 of mail 
naar info@arcenciel.nl. Vanwege de coro-
namaatregelen is de  ophaalservice tijdelijk 
niet mogelijk, maar bezoek aan huis doen 
Robert en Angelique wél.

Arc en Ciel:

Alles in huis voor langer thuis blijven wonen

Het pand van Arc en Ciel in Ulft blijft ook 
tijdens de coronacrisis gewoon geopend 
voor bezoekers. De huidige situatie zorgt 
helaas wel voor een wijziging van andere 
plannen: de voor deze maand geplande 
Zorgkrant verschijnt pas in oktober, de 
Senioren Actief Beurs Achterhoek wordt 
verplaatst naar februari of maart volgend 
jaar.

Robert en Angelique van Aalst balen 
ervan dat de Zorgkrant niet zoals gepland 
deze maand verspreid kan worden. Het is 
echter niet anders. ”We vinden het heel 
jammer dat we dit moeten verschuiven, 
want we hadden weer een heel mooie 
uitgave met alle nieuwe zorgtrends. Ook 
voor een belangrijk deel gericht op langer 
thuis blijven wonen, dus heel actueel nu. 
Maar vanwege corona is alles veranderd 
voor iedereen.”

Dat geldt dus eveneens voor de partners 
van Arc en Ciel die hun artikelen en bij-
dragen aan de Zorgkrant hadden afge-
stemd op de ’oude’ situatie. ”Iedereen 
moet eerst voor zichzelf goed gaan 
nadenken, over een goed en passend ant-
woord op de huidige omstandigheden. 
Net als wij geven de bedrijven waarmee 
we samenwerken graag advies, ze willen 
inspringen op vragen die ze krijgen naar 
aanleiding van de Zorgkrant. Maar het 
heeft geen zin als ze ’nee’ moeten verko-
pen omdat die informatie gedateerd is.”

De publicatie van de Zorgkrant wordt om 
die reden met een paar maanden uitgesteld 
en staat nu op de agenda voor oktober. 
De Senioren Actief Beurs Achterhoek 
stond juist voor die maand gepland, maar 

wordt als gevolg van de coronacrisis even-
eens verplaatst. ”Afhankelijk van hoe de 
situatie over een tijdje is, willen we die 
uit voorzorg pas in februari of maart 2021 
organiseren. En we moeten natuurlijk 
afwachten hoe de regering dan beslist. 
Want de vorige keer trok onze beurs 
meer dan 2000 bezoekers, het is toch een 
heel behoorlijk evenement geworden.”

Voor de editie van komend najaar had-
den alweer zo’n 40 standhouders hun 
medewerking toegezegd en hadden de 
bezoekers zich bij het pand van Arc en 
Ciel aan de Voorstsestraat 1 in Ulft weer 
kunnen laten informeren over de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van (thuis)
zorg en over innovatieve zorgproducten. 
Dat voornemen blijft, alleen dan op een 
later tijdstip. ”Zodat iedereen de tijd 
krijgt om alle nieuwe regels uit te werken, 
er zullen hoe dan ook aanpassingen nodig 
zijn. Dat geldt zowel voor ons als organi-
sator van de beurs als voor onze partners. 
Aan de nieuwe situatie zijn spelregels 
verbonden, daar moeten we behoedzaam 
mee omgaan.”

Nieuwe huisstijl en ’startpagina’ voor 
zorg in de regio
Aan de service verandert niets, maar er 
wordt op de achtergrond wel hard gewerkt 
aan een nieuwe website van Arc en Ciel, 
die binnenkort online zal verschijnen. 
Met het verschijnen van die vernieuwde 
internetpagina komt ook de opgefriste 
huisstijl. Daarnaast wil Arc en Ciel met 
zijn platform als een ’startpagina’ funge-
ren voor zorg in de regio.
Op de nieuwe website (nog gewoon te vin-
den op: www.arcenciel.nl) die binnenkort

verschijnt, is er een prominente rol voor 
de duif uit het logo van Arc en Ciel.  ”Op 
die manier wordt in één oogopslag duide-
lijk en herkenbaar waar bezoekers kun-
nen vinden wat ze zoeken,” zegt Robert 
van Aalst. De vliegende duif staat voor 
’Blijf mobiel’, het gedeelte van de web-
site waar mobiliteit centraal staat; denk 
aan rollators, scootmobielen, rolstoelen, 
wandelstokken, kleding, tassen maar 
ook aan drempelhulpen. De duif op zijn 
takje verwijst naar ’Zitten en opstaan’, 
waar bijvoorbeeld sta-op-stoelen, trippel-
stoelen, draaischuifstoelen en zitkussens 
te vinden zijn. De slapende duif ten slotte 
staat voor ’Goede nachtrust’, met tal van 
(medische) matrassen,  seniorenbedden, 
boxspring-look en hulpmiddelen als een 
bedtouwladder.

De opgefriste huisstijl komt eveneens 
terug in een grote banner langs de kant 
van de weg en natuurlijk in het pand van 
Arc en Ciel zelf, aan de Voorstsestraat 1 
in Ulft. Op de website komt bovendien 
meer aandacht voor het platform dat 
Arc en Ciel biedt voor iedereen in de 
Achterhoek die met zorg te maken heeft: 
zowel consumenten als zorgaanbieders. 

Het is de bedoeling dat bezoekers er niet 
alleen terechtkunnen voor de producten 
en diensten van Arc en Ciel zelf, maar dat 
arcenciel.nl gaat fungeren als een soort 
’startpagina’ voor zorg in de regio. 

”Mensen zijn met hun zorgvragen bij 
ons aan het juiste adres, om informatie 
te kunnen inwinnen. Met dank aan ons 
uitgebreide netwerk hebben we een 
platform, waar we partijen met elkaar 
in contact kunnen brengen”, legt Robert 
uit. ”En dat kan variëren van zorginstel-
lingen tot bedrijven die bijvoorbeeld van 
dienst kunnen zijn met verduurzamen of 
isoleren van een woning. Maar ook een 
praktische vraag als waar mensen tafeltje-
dek-je kunnen aanvragen of zelfstandige 
eerstelijnstherapeuten zoals ergotherapie, 
fysiotherapie en logopedie beantwoorden 
we daar. Zulke partijen matchen en kop-
pelen is ook deel van onze service, we zijn 
er niet alleen om onze eigen producten 
te verkopen. We werken het liefst lokaal 
en hebben nauw contact met leveranciers 
uit de Benelux. We weten de weg in de 
wereld van de zorg en met die kennis 
helpen we de mensen dan ook graag op 
weg.”

Corona 

Uitstel van Zorgkrant en Senioren 
Actief Beurs
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Dit jaar vieren we 75 jaar bevrij-
ding. Maar vrij zijn is niet zo
vanzelfsprekend. De Oudheid-
kundige Vereniging OVGG geeft 
opnieuw een dvd uit met de titel 
’Krieg am Niederrhein’.

De Tweede Wereldoorlog heeft 
diepe sporen nagelaten. De 
oudere generatie kan er nog over 
vertellen; die heeft de oorlog 
nog meegemaakt. Daarna is het 
de beurt aan de volgende gene-
raties om de geschiedenis door 
te geven. Vrij zijn is voor ons zo 
gewoon geworden, we weten niet 
beter.
De bevrijding van Nederland 
boven de rivieren komt in het 
voorjaar van 1945 uit het oosten. 
De geallieerden zijn in het najaar 
van 1944 vanuit het zuiden door-

gestoten tot de Rijn bij Arnhem. 
De Rijnbrug was letterlijk een 
brug te ver. Een nieuwe opera-
tie was nodig om de Rijn over te 
steken. Diverse plannen werden 
gemaakt. Operation Plunder was 
er een van. Deze operatie behelst 
de oversteek van de Rijn tussen 
Rees en Wesel. Vanaf 23 maart 
zijn ongeveer een miljoen sol-
daten in touw om deze operatie 
tot een succes te maken. Binnen 
een week zijn de geallieerden 
Megchelen genaderd. Zware 
gevechten volgen. Eind maart is 
de bevrijding van de Gemeente 
Gendringen een feit.

Operation Plunder, de voorberei-
ding en uitvoering, is vastgelegd 
door oorlogscorrespondenten. 
De film ’Krieg am Niederrhein’ 

geeft een gedetailleerd beeld 
van de opmars van de gealli-
eerden. De film begint met een 
kort overzicht vanaf het ver-
trek uit Southampton met de 
Kanaaloversteek en de landing 
in Normandië. Vervolgens wordt 
er verslag gedaan van de opmars 
naar het zuiden van Nederland. 
Daarna wordt uitgebreid verslag 
gedaan van de voorbereiding 
om opnieuw in het voorjaar van 
1945 de Rijn over te steken. Het 
unieke beeldmateriaal laat zien 
welke krachtsinspanningen zijn 
geleverd. Ook met de gevolgen 
voor de burgerbevolking, bom-
bardementen en beschietingen 
zaaien dood en verderf. Dorpen 
en steden raken zwaar bescha-
digd. Ook de beelden die worden 
getoond van Wesel, Kalkar en 
Rees maken diepe indruk. 

Voor ons is de vrijheid vanzelf-
sprekend. Maar die is er niet 
’zomaar’ gekomen. Wat daaraan 
vooraf ging laat de film ’Krieg am 
Niederrhein’ zien. Voor belang-
stellenden is de dvd (Duits inge-
sproken) te bestellen bij de Oud-
heidkundige Vereniging OVGG 
in Ulft. Stuur een email naar: 
shop@ovgg.nl De kosten bedra-
gen 10 euro. Omdat het Ketelhuis 
op het DRU Industriepark 
gesloten is in verband met het 
Coronavirus dat Nederland in 
zijn greep houdt, is de dvd af te 
halen bij Lukassen Diervoeders 
Hutteweg 4 in Ulft. Ook daar is 
de dvd te bestellen. De oplage 
is beperkt! Zie ook het filmfrag-
ment op Facebook: De Olde 
Dorpskiek OVGG.

De weg naar onze bevrijding

Afgelopen jaar waren nagenoeg alle       
carnavalsoptochten in Nederland afgelast 
of in afgeslankte vorm zonder wagens en 
aanhangers. Hooguit alleen trekkende 
voertuigen en groepen konden meedoen 
aan de optochten. 

Helaas was het Iseldonk ook niet gegund 
om door de straten van Ulft te paraderen.
Storm Ellen heeft op zondag 23 februari 
2020 de droom van Stadsprins Berto den 
Eerste en Jeugdprins Thijn den Eerste 
weggeblazen. Vol goede moed en door-
zettingsvermogen werd een 2e optocht 
gepland op zondag 22 maart.
Op dat moment was het nog niet duidelijk 
dat Covid-19 Nederland en de hele wereld 
in haar greep zou houden. Op 9 maart 
tijdens de persconferentie van Minister 
President Rutte werd het duidelijk dat de 
herkansing van de bonte stoet ook geen 

doorgang mocht vinden. Inmiddels weten 
wij dat dit een heel goed besluit is geweest 
en dat het niet doorgaan van de optocht 
slechts bijzaak is.
Stichting Iseldonk wil graag alle wagen-
bouwers en deelnemers een hart onder de 
riem steken. Er is zeer veel tijd, energie en 
geld ingestoken om zo mooi mogelijk voor 
de dag te komen en een onvergetelijke 
dag te hebben. Wij bedanken alle deelne-
mers voor hun inzet en vertrouwen erop 
dat wij volgend jaar sterker dan ooit tevo-
ren terugkomen. Ook een welgemeend 
bedankwoord aan alle trouwe sponsoren 
die begrip hebben getoond dat de recla-
mewagen niet in de optocht heeft kunnen 
rijden. Als blijk van waardering hieronder 
een vermelding van alle sponsoren van 
de optocht. Uw steun is van onschatbare 
waarde voor Stichting Iseldonk. 
www.iseldonk.com.

Iseldonk bedankt wagenbouwers 
en sponsoren

Een Dakota boven Xanten. Still uit Krieg am Niederrhein.

Gergotal BV
Evers Financiele Dienstverlening
Café Bar  Het Hemeltje
Autobedrijf Geert Stevering
Eten bij André
Kempers Outlet
Nordic Fire
Klomberg Assurantiën en Regiobank
Tiggelovend-Kok
Schilderwerken Tonnie Feukkink
Bruil Vastgoed-Onderhoud
Hendriksen Prefab bv
Timmerfabriek Hendriksen bv
Henku bv
Bouwbedrijf Gert Jansen bv
Rudie Jansen Schilders
R.P.M. Bouw b.v.
Heutinck Juwelier - Optiek
Shoeby Fashion
Hyscon Zuid-Oost Gelderland
Kok Renovatie Specialist
Schildersbedrijf Theo van de Pavert
TCU

Autobedrijf Frazer
Hoveniersbedrijf Niek Horstik
Bourgondiën - Kok 
Filta Fry Plus
Halberg accountants en adviseurs
Peters Interieur
Bedrijfswagens Paashuis
AG Auto’s
Voegbedrijf Schepers
Bruins Bouw & Uitvoering Ulft
Ratering Technische Groothandel
Terborgse Wijncentrale
Wijnhandel-Slijterij Schoemaker
Hair by Sabine
K M Tuinen
Globe Security
Kashmir Muziekcafe
MRB
Bakkerij Tonnie Knippenborg
Business stickers
Tuincentrum Putman
Drukkerij IJselstroom
Bestelrent

Op zaterdag 18 april stond Taptoe Ulft 
2020 gepland. Een vijf jaarlijks muziek-
evenement waar meer dan 325 Ulftse 
muzikanten en schutters, verdeeld over 
vijf Ulftse verenigingen aan deel zouden 
nemen. Het corona virus heeft echter roet 
in het eten gegooid. Op het moment dat 
half maart de eerste maatregelen aange-
kondigd werden om verdere verspreiding 
van het virus te voorkomen, heeft stichting 
Taptoe Ulft besloten om de 8e editie van 
de taptoe uit te stellen.

Doordat we op tijd de tribunes, huur van 
licht en geluidapparatuur en overige ver-
plichtingen hebben geannuleerd, hebben 
we veel kosten kunnen besparen. 
De Taptoe wordt georganiseerd door 
stichting Taptoe Ulft. Een zelfstandige 
stichting zonder bezittingen en middelen. 

De Taptoe is gratis toegankelijk, dus wij 
zijn financieel geheel afhankelijk van   
subsidies en sponsoren.
Wij zijn de sponsoren en subsidieverstrek-
kers zeer dankbaar, zonder hen is het 
organiseren van een Taptoe niet mogelijk. 
Graag hadden wij al een nieuwe datum 
genoemd voor de Taptoe. Door de aan-
houdende maatregelen, de onzekerheid 
hoe lang de huidige situatie nog gaat duren 
en alle evenementen die nog gepland staan 
in het kader van het jubileumjaar van de 3 
deelnemende schutterijen, is dit nog niet 
mogelijk. In 2020 zal het waarschijnlijk 
niet meer gaan lukken.  Wij gaan als stich-
ting weer volop (verder) aan het werk om 
de 8e editie van Taptoe Ulft doorgang te 
laten vinden, zodat de Ulftse verenigingen 
alsnog kunnen tonen waar Ulft groot in is.
Tot bij Taptoe Ulft, blijf gezond.

Taptoe Ulft 2020 afgelast

De commissie, staand v.l.n.r.: Jurgen Liebrand - Secretaris (De Eendracht), Steven 
Kok - Voorzitter (St. Joris), Eric Huls (St. Joris), Peter van Toor (Harmonie Ulft), 
Willem Feukkink (St. Hubertus), Rob Vinkenvleugel (Harmonie Ulft), Gerrie Geerts (St. 
Hubertus), Theo Overgoor (De Eendracht). Zittend v.l.n.r.: Ineke Aalders (Brassy Sound 
Band), Loeke Wijnmaalen - Penningmeester (Brassy Sound Band), Piet Sluiter (K.N.A.) 
,Hennie Heukshorst (K.N.A.) (archieffoto Taptoe Ulft)

Sponsoren carnaval Iseldonk

Nadat Ketelaar Sport noodge-
dwongen haar deuren moest 
sluiten vanwege het conora-
virus, bleef de Ulftse sport-
school contact houden met haar 
leden. De online trainingen die 
worden aangeboden via social 
media worden zeer goed ont-
vangen. Inmiddels zijn de voor-
bereidingen voor een herope-
ning getroffen en staat Ketelaar 
Sport te trappelen om iedereen 
weer te kunnen ontvangen. 

Op een normale doordeweekse 
dag druppelen vanaf 8.00 uur       
’s ochtends de eerste sporters 
binnen en gaan, rond de klok 
van 22.00 uur, de laatsten weg. 
De maatregelen als gevolg van 
het coronavirus zorgen ervoor 
dat de sportschool al anderhal-
ve maand zo goed als leeg is. Zo 
goed als, want er is nog wel wat 
bedrijvigheid. Na de bekend-
making van de sluiting werd 
besloten de leden te bedienen 
met video’s van groepslessen en 
work-outs die worden verspreid 
via social media. De instruc-
teurs van Ketelaar Sport nemen 
de video’s op in de sportschool. 

”Wij filmen iedere dag lessen, 
die we delen via Facebook. 
Heel is erg leuk om te merken 
dat het goed ontvangen wordt. 
De groep die we op Facebook 
hebben gemaakt telt inmiddels 
al meer dan 600 leden,” legt 
de clubmanager van Ketelaar 
Sport, Chantal Kapelle, uit. Op 
meerdere manieren laat men 
waardering blijken voor de digi-

tale lessen en de flexibele hou-
ding van de sportschool. ”We 
krijgen kaartjes met: ’superleu-
ke les’ of ’jullie maken de dag 
net even wat leuker’. Dat geeft 
ons goede motivatie om er mee 
door te gaan.” 
Zoals bij iedere vereniging of 
sportclub is het sociale aspect 
erg belangrijk bij Ketelaar 
Sport. Voor met name de oude-
re leden is het ook een ontmoe-
tingsplek. Na gedane arbeid 
kletsen ze bij onder het genot 
van een kopje koffie of thee. 
Dat valt nu voor een onbepaal-
de tijd weg. Vanuit de sport-
school is er extra aandacht voor 
deze groep leden. ”We hebben
kaartjes gestuurd naar hen en 
bellen ze ook op. Dat vinden 
ze harstikke leuk. Voor hen is 
deze tijd toch extra lastig. Op 
deze manier proberen we in 
contact te blijven.”
Langzamerhand wordt de blik 
ook al op de toekomst gericht. 
Er is hard gewerkt om de leden 
op een verantwoorde wijze te 
kunnen te ontvangen en te laten 
sporten. Voorlopig moeten de 
sportcentra tot 21 mei gesloten
blijven, maar als het zover is, 
kan Ketelaar Sport direct open. 
”We beschikken over een groot 
aantal vierkante meters en heb-
ben meerdere ingangen. We 
hebben maatregelen genomen 
zodat verantwoord sporten 
mogelijk is. Er zijn schermen 
geplaatst en er is een bewegwij-
zering door het centrum. Als we 
groen licht krijgen, kunnen we 
meteen sporten,” aldus Kapelle.

Ketelaar Sport staat in de 
startblokken voor heropening
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Vanaf nu kunnen eigenaren 
van agrarisch erfgoed aan-
geven of zij interesse hebben om 
deel te nemen in een aanvraag 
voor subsidie bij boerderijen-
stichting Achterhoek. De  stich-
ting wil graag weten of er inte-
resse is voor de restauratie van 
luiken bij boerderijen. Binnen 
dit subsidieproject gaat het om
boerderijen die ooit luiken
hadden of bestaande luiken wil-
len restaureren.

Vanouds waren de boerderijen 
in de Achterhoek voorzien van 
luiken voor de ramen. Goed 
tegen inbraak, energiezuinig, 
maar vooral ook beeldbepalend. 
Luiken vragen nogal wat onder-
houd. Bij veel boerderijen zijn 

daardoor de  luiken inmiddels 
verdwenen, of verkeren in een 
slechte staat van onderhoud.

Belangrijke voorwaarden:
1. De boerderijen moeten ge-

bouwd zijn voor 1960 en van 
origine luiken hebben gehad. 

2. De luiken moeten vanaf de 
openbare toegankelijke weg, 
fiets- of wandelroute, zicht-
baar zijn. 

De subsidie via Boerderijen-
stichting Achterhoek, bedraagt 
40% van de totale kosten met 
een maximum van €2.000,- per
aanvraag. Aanvragers kunnen 
ook eigen uren inbrengen.
Info: www.bsachterhoek.nl
Meld u aan en stuur een e-mail 
naar: info@bsachterhoek.nl

Bevrijding in Ulft op 30 maart 
1945. Harrie Kuipers moest 
er foto’s van maken. Deze is 
gemaakt voor zijn huis in de 
Hofstraat, Hogeweg. Moeder 
en zus staan bij op de foto. De 
bevrijders van Ulft, Canadezen, 
kwamen vanaf Varsselder en 
gingen richting centrum Ulft.  

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

We leven op dit moment in een 
zeer bizarre en onwerkelijke  
situatie. Voor ouderen en kwets-
bare groepen betekent dit dat ze 
veelal aan huis gebonden zijn. 
Op dit moment is sociaal contact, 
het dagelijkse ommetje en de 
mogelijkheid om zelf uw bood-
schappen te doen minimaal. Dit 
heeft een enorme impact op uw 
gezondheid.

Wij (de buurtsportcoaches van 
Helpgewoon Buurtsport) willen 
u inspireren en motiveren om 
dagelijks enkele oefeningen te 
doen, die bijdragen aan uw spier-
kracht, balans en coördinatie. 
Om die reden hebben wij een 
beweegschema gemaakt voor    
ouderen en mensen die minder 
mobiel en/of kwetsbaar zijn. 

Hang het beweegschema op, 
bijvoorbeeld op een zichtbare 
plek in huis (uw koelkast). 

Het beweegschema laat u enkele 
oefeningen zien. Wij willen hier-
mee de ouderen, mindervalide en 
kwetsbare groepen ondersteunen 
in dagelijkse activiteit. Op die 
manier kunt uzelf invloed uit-
oefenen op lichamelijke gesteld-
heid, blijft uw conditie op peil en 
draagt dit bij aan uw gezondheid. 
Op de website:
www.helpgewoonbuurtsport.nl 
vindt u een filmpje van ons met 
meer uitleg. Diverse (thuiszorg-) 
organisaties binnen de Oude 
IJsselstreek, steunen dit initia-
tief en helpen bij het verspreiden   
ervan. 

Wil u ook een beweegschema 
thuis ontvangen, of aanvragen 
voor (groot) ouders? Mail naar 
buurtsport@helpgewoon.nl
of bel naar Larissa Wijkamp
06-11527754 of Dennis Kock 
06-12408220.

Helpgewoon Buurtsport zet 
u ook thuis in beweging!

In de voorjaarskrant stond 
weer een restaurantpuzzel. 
Uit de vele inzenders zijn  
de onderstaande winnaars      
geloot, zij winnen een waar-
debon t.w.v. 25 euro te be-
steden bij de onderstaande  
restaurants.

Restaurtant van Hal in 
Voorst
M. Verheij, Dennenberg 6, 
Silvolde.

Restaurant Koenders in 
Breedenbroek
W. Raatjes, Bontebrug 152, 
Silvolde.

Restaurant de Roode 
Leeuw in Terborg
José Hendrixen, Ooster-
straat 59, Gendringen.

Restaurant Engbergen in 
Gendringen
Frans Gilsing, Acacialaan 1, 
Netterden.

Restaurant Ter Voert in 
Megchelen
D. Hueskes Lat, 
Wilhelminastraat 18, 
Gendringen

Il Caminetto, Anholt
D. Verheij, Palmlaan 10, 
Etten.

De Ulftse Krant feliciteert 
alle prijswinnaars met hun 
gewonnen prijzen. Zij krij-
gen hun prijs binnenkort 
thuis gestuurd.

Coronavirus & voeding
Door gezond te eten, genoeg te 
slapen en regelmatig bewegen
blijft je weerstand zo hoog mo-
gelijk. Met goede weerstand 
word je minder snel ziek, en als 
je ziek wordt, herstel je sneller. 

Wat bedoelen we met 
gezond eten?
Eet dagelijks groente, dat kun-
nen verse groente zijn maar ook 
diepvriesgroente en groente uit 
pot en blik zijn goed. Let bij 
het kopen van groente in pot of 
blik dat er geen suiker of zout 
is toegevoegd. Eet dagelijks 2 
stuks fruit en probeer daarmee 
te variëren omdat alle soorten 
fruit verschillende vitamines en 
mineralen bevatten.
Van brood en crackers eet je bij 
voorkeur de volkorenvariant. 
Dagelijks zuivel in de vorm van 
yoghurt of melk. Verder een 
kleine hoeveelheid vlees, vis of 
vegetarische vervangers. Drink 
1,5 tot 2 liter per dag.
Voldoende slaap is ook be-
langrijk voor goede weerstand. 
Houd minimaal 7 uur per nacht
aan. Ook regelmatig bewegen
draagt bij aan een goede weer-
stand, dat is nu moeilijker om-
dat we niet kunnen sporten bij 
de sportschool en het advies is 
om zoveel mogelijk thuis te blij-
ven. Sporten kan ook in thuis 
en een ommetje maken kan 
goed in een rustige omgeving.

Kun je het coronavirus 
oplopen via eten?
Er is geen bewijs dat voedsel
een bron is om het nieuwe 

coronavirus over te dragen. 
Coronavirussen hebben een 
dier of mens nodig om in leven 
te blijven en te groeien. Dat 
kan niet in voedsel. Het is wel 
belangrijk om hygiënisch met 
voedsel om te gaan, en volg ook 
de algemene hygiëne-adviezen
op. Zo voorkom je dat er toch 
nog ziekmakende bacteriën en
virussen op eten kunnen komen.

Algemene hygiëne adviezen:
Let op de houdbaarheidsdatum. 
De TGT datum: ’Te Gebruiken 
Tot’, mag je niet overschrijden. 
Deze staat op verse producten 
zoals, vlees, vis en gesneden 
groente. Ook al lijkt het nog 
goed, er kunnen ziekmakende 
bacteriën in zitten.
Bewaar de producten volgens 
adviezen op de verpakking.
Zet na het boodschappen doen 
de koelkast- en diepvriesarti-
kelen meteen in de koelkast/
diepvriezer.
Was je handen altijd voor het 
eten en voor het bereiden van 
voedsel. Was groente en fruit 
onder stromend water, zeker 
als je ze rauw eet. Gebruik 
verschillende snijplanken (en 
verschillende messen) om rauw 
vlees en groente te snijden. 
Verhit warm eten goed, vooral 
vlees, kip, eieren en vis. Schep 
het eten enkelen keren om 
tijdens het opwarmen in de 
magnetron.
Bewaar restjes goed afgesloten 
in de koelkast en eet ze binnen 
twee dagen op.

Hetty Schouten,
Fit & Slank coach, 
gewichtsconsulente Silvolde

Voedingstips

Voedingstips

Boerderijenstichting zoekt 
deelnemers luikenproject


