
Er breken spannende tijden aan 
voor de kinderen in Ulft en om-
streken. Op zaterdag 14 novem-
ber komen Sinterklaas en zijn          
helpers aan in Nederland en zet-
ten ze voet aan wal. Een dag     
later, zondagmiddag 15 novem-
ber, wordt de goedheiligman 
door ondernemersvereniging De 
Hanze welkom geheten in Ulft. 
Vanaf 14.00 uur maakt de Sint 
dan in zijn koets een grote ronde 
door het dorp, zodat alle kinde-
ren hem kunnen begroeten. 
Vanaf donderdag 26 november 
wordt ook de decemberactie 
weer georganiseerd door de 
Ulftse ondernemers van De 
Hanze.

Sinterklaas is inmiddels al met 
Pakjesboot 12 en zijn Pieten    
onderweg vanuit Spanje. Met 
dank aan de goede zorgen van 
zijn helpers is de goedheiligman 
de afgelopen maanden gelukkig 

gezond gebleven; de Sint is        
immers al héél oud en zit in de 
risicogroep als het aankomt op 
het coronavirus, dat net als in 
Nederland ook in Spanje veel 
mensen ziek heeft gemaakt. 
Daarom is Sinterklaas ook in 
Ulft heel voorzichtig en komt hij 
dit jaar niet naar het Zwarte 
Plein en het DRU Industriepark, 
maar zwaait hij naar alle kinde-
ren vanuit zijn koets die een   
grote ronde door het hele dorp 
maakt. 
Hulp krijgt de goedheiligman 
daarbij van een hoop kleine 
hulppietjes, die in training zijn 
voor het ’echte’ werk en alvast 
mogen oefenen door snoep uit te 
delen en de tekeningen van alle 
Ulftse kinderen in ontvangst te 
nemen namens de Sint. Twee 
grote Pieten begeleiden hem   
bovendien bij de koets, zodat ze 
zeker weten dat de juiste route 
gevolgd wordt. Die route begint 

om 14.00 uur op de hoek van de 
Hogeweg en de Schoolstraat in 
Ulft, deze weg gaat over in de 
Hofstraat en daarna vervolgen 
Sinterklaas en zijn helpers hun 
route via de Biezenakker, 
Maasstraat, Schouwgraaf, Pol,  
Maasstraat, Wega, Dierenriem, 
Veldstraat, Praestingsweg, Singel, 
Middelgraaf, Debbeshoek tot 
aan het begin van de Dr. Ariëns-
straat. 

Maar niemand hoeft bang te zijn 
om de koets met de goedheilig-
man te missen: Martijn rijdt 
voorop en kletst alles aan elkaar, 
dus hij zorgt er wel voor dat het 
luid en duidelijk is dat de stoet 
eraan komt. Maar voor alle zeker-
heid raden we iedereen toch aan 
om de social media in de gaten te 
houden de komende tijd, vooral 
de Facebook-pagina van Ulft 
Compleet. 
Wat Martijn al heeft laten weten: 
de Pieten komen 
met lege zakken aan 
in Ulft. ”De Sint wil 
dat ze die gaan vul-
len bij de winkels in 
Ulft. Hij heeft ge-
hoord dat ze daar 
heel mooie cadeau-
tjes hebben voor de 
kinderen.”

Kleurplaat
Namens de goed-
heiligman heeft 
Martijn alvast een 
verzoek voor alle 
kinderen die hun 
best gaan doen op 
de kleurplaat die 
verderop in deze 
krant staat. 
”Sinterklaas wordt 
al wat ouder, dus 
soms heeft hij moei-
te om al die namen 
uit elkaar te hou-
den. Daarom heeft 
hij gevraagd of alle 
kinderen op de 
kleurplaat willen 
zetten of ze een   

jongen of een meisje zijn, hoe 
oud ze zijn en hoe ze heten!” 

Stempelactie
Vanaf donderdag 26 november 
maken consumenten in Ulft weer 
vier weken lang kans op geld-
prijzen tijdens de stempelactie 
van De Hanze; iedere besteding 
van vijf euro bij de deelnemende 
ondernemers (of tien euro bij de 
supermarkt) levert tot en met 
donderdag 24 december een 
stempel op. De spaarkaart is vol 
bij tien stempels en kan dan
worden ingeleverd bij de super-
markt en bij de overige deel-
nemers. 
Tijdens de trekkingen (donder-
dag 3, 10 en 17 december en tot 
slot op maandag 28 december) 
worden waardebonnen tussen de 
15 en 100 euro verloot. Tijdens 
de laatste trekking wordt boven-
dien de hoofdprijs van 450 euro 
uitgedeeld. 
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Sinterklaas in coronatijd

Het is weer zover, Sint komt 
op 14 november weer aan in 
Nederland na een verre reis 
vanuit Spanje. Het liefst had-
den alle kinderen uit heel 
Nederland hem graag een 
warm ontvangst bezorgd, maar 
dat kan in deze tijden even 
niet. Gelukkig zijn er wel de 
nodige cameramensen die zijn 
komst vastleggen zodat we dit 
gezellig thuis op de bank live 
op tv kunnen volgen, maar dit 
jaar zonder publiek en de      
zingende kinderen aan de kant. 
Het is even niet anders. Maar 
toch zal zijn komst menig     
kinderhartje sneller laten klop-
pen. Het blijft een spannende 
tijd, sint en zijn pieten zullen 
de mondkapjes echt wel      
meegenomen hebben, dus de 
schoen kan gezet worden en de 
liedjes kunnen uit volle borst 
worden ingezet. Ik ben ervan 
overtuigd dat de Sint de klein-
tjes onder ons echt niet zal 
vergeten.
Zeker zal het een ander sinter-
klaasfeest worden dan andere 
jaren. Pakjesavond met alleen 
het eigen gezin en voor veel 
families dan maar geen lootjes 
trekken en surpriseavond.
Misschien is een online gezelli-
ge avond een idee met wat   
online spelletjes, zelf voor     
pepernoten, speculaas en een 
chocoladeletter zorgen en dan 
toch wel wat gedichtjes voor 
elkaar. We moeten er samen 
maar wat van maken, met ge-
zelligheid op afstand. Het 
duurt nog even voordat de Sint 
jarig is maar tot december 
moeten we volhouden. En      
laten we alsjeblieft, als het 
weer een beetje beter gaat, niet 
te hard van stapel lopen zodat 
we niet in deze golf blijven 
hangen. We kijken toch         
stiekem ook al richting Kerst 
en Oud en Nieuw. Laten we 
hopen en  duimen dat we dan 
het coronavirus beter onder de 
duim hebben en deze dagen 
wel gezellig samen bij elkaar 
door kunnen brengen. Dat zou 
dit jaar dan extra speciaal zijn... 

Zijlijn

5 Vernemstok,    
 Kleurplaat,    
 Voedingstips

Ondernemersvereniging De Hanze 
heet Sinterklaas welkom in Ulft

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

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

● Afspraak aan huis 
       ook mogelijk
nabij de watertoren in Ulft

Hoog in kwaliteit, scherp in prijs

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

ELKE 
DONDERDAG
OPEN DAG

ELKE ELKE 

7 Olde Dorpskiek’n,  
 Ondernemers- 
 vereniging  

  Gendringen,   
  DRU Galerie,  
  Agenda,   
  Restaurants in  
  Coronatijd

Sint blijft met de Ulftse Krant op de hoogte van het nieuws in Ulft

De route van 
Sinterklaas op 

15 november
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Ontwerpbestemmingsplan 
Het VIP ligt ter inzage
’Een nieuw bedrijventerrein van 
25 hectare met hoge ambities’. 
Zo wordt het Varsseveldse be-
drijventerrein, dat tot nu toe de 
naam ’Hofskamp-Oost III’ 
droeg, omschreven door ge-
meente Oude IJsselstreek. Het 
gebied maakt deel uit van het 
bestemmingsplan ’Buitengebied 
Oude IJsselstreek 2017.’ 
De huidige bestemming van de 
grond is op dit moment vooral 
agrarisch en wonen. Om een 
nieuw bedrijventerrein te realise-
ren moet er een volledig nieuw 
bestemmingsplan komen. Dat 
plan ligt vanaf 15 oktober ter     
inzage, zodat iedereen van de 
plannen kennis kan nemen en 
kan reageren. De planning is dat 
het ontwerpbestemmingsplan op 
21 januari 2021 in de raadsver-
gadering aan bod komt. 

Geen carnavalsactiviteiten in 
Oude IJsselstreek
De gezamenlijke carnavalsver-
enigingen in Oude IJsselstreek 
en de gemeente hebben samen 
besloten het carnaval in 2021 niet 
door te laten gaan. 

Afgevaardigden van de vereni-
gingen en de burgemeester heb-
ben er uitgebreid over gesproken 
met elkaar. De voorbereidingen 
voor carnaval beginnen al vroeg 
en dus moest er op tijd een be-
sluit genomen worden. ”Het is 
een vervelend en lastig besluit,” 
vindt burgemeester Otwin van 
Dijk. ”We hebben hierin samen 
onze verantwoordelijkheid geno-
men. Ik begrijp dat het een grote 
teleurstelling is voor alle inwo-
ners die bij het carnaval betrok-
ken zijn, op welke manier dan 
ook. Maar vanwege corona kan 
het nu echt niet.”

Mocht de situatie rond het coro-
navirus begin 2021 verbeterd 
zijn, dan gaan de gemeente en 
de carnavalsverenigingen samen 
bekijken of er nog alternatieve 
activiteiten binnen de dan gel-
dende maatregelen, mogelijk 
zijn.

Burgemeester Otwin van Dijk 
schrijft brief aan inwoners
Naar aanleiding van de gedeelte-
lijke lockdown die op 16 oktober 
is afgekondigd heeft burgemees-
ter Van Dijk een brief geschre-
ven aan alle inwoners van Oude 
IJsselstreek. Hier volgt een be-
knopte samenvatting uit deze 
brief. De volledige brief is te vin-
den op de website van de 
gemeente.

Beste inwoners,
Ook in de Achterhoek slaat         
corona ongenadig hard toe. De 
gedeeltelijke lockdown die is af-
gekondigd, is stevig. Niet leuk. 
Wel nodig.
Het is een flinke domper dat      
ondanks alle inspanningen van 
onze lokale ondernemers, sport-
verenigingen, onderwijs, horeca, 
werkgevers, theaters, geloofs- en 
zorginstellingen, kortom van ons 
allemaal, het niet is gelukt om het 
virus eronder te krijgen. Dat is 
frustrerend. 
Toch is er maar één manier om zo 
snel mogelijk van dit virus af te 
komen, namelijk door je aan de 
maatregelen te houden. Dus niet 
de grenzen opzoeken van de      
coronaregels. Ook niet het virus 
ontkennen of bagatelliseren als 
’zomaar een griepje’. 
De maatregelen hebben enorme 
gevolgen. Eenzaamheid en soci-
aal isolement liggen op de loer. 
Help elkaar en let een beetje op 
elkaar. Dat konden we aan het 
begin van deze coronacrisis ook. 
Onze zorgverleners rekenen op 
ons. We rekenen op elkaar. Ik    
reken op u.

Een maand gemeente Oude IJsselstreek

Colofon
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bezorgd in Ulft en omgeving. 
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Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

’n minuutje

Paerelskruutje

Concept Landschapsvisie 
loopt vertraging op

De Landschapsvisie die onlangs is gepresenteerd heeft veel stof doen 
opwaaien. Boze boeren protesteerden bij het gemeentehuis en ook 
andere inwoners zijn met bezwaren gekomen. Reden voor wethou-
der Ankersmit om meer tijd te nemen voor het vaststellen van de 
definitieve visie en met betrokkenen in gesprek te gaan. De visie is 
breed en gaat over het landschap, de natuur én de woonkernen en 
raakt dus in feite iedereen. De gemeente gaat nu aan de slag met de 
reacties en over het aanpassen van het concept moeten goed afge-
wogen beslissingen genomen worden die recht doen aan alle diverse 
standpunten. ”Het was mooier geweest als de bezwaarmakers al bij 
de start van het conceptplan hun stem hadden laten horen. Voor ons 
is het een leermoment om nog zichtbaarder te maken dat de moge-
lijkheid tot meedenken er altijd is, vanaf het begin,” aldus wethouder 
Ria Ankersmit.

Het Ulftse filiaal van Blokker 
heeft een compleet nieuw              
interieur  gekregen. De winkel is 
in een tijdsbestek van een kleine 
drie weken omgetoverd tot       
een zaak die aan alle moderne 
eisen voldoet. Franchisenemer 
Jacco Rietman is blij met het 
eindresultaat. 

Eigenlijk stond de grote verbou-
wing van de Blokker in het      
centrum van Ulft gepland in 
het voorjaar. Door de corona-
pandemie werd het uitgesteld. 
De winkel sloot haar deuren    
halverwege september. Na een 
intensieve verbouwing werd op   

9 oktober de oranje loper uitge-
legd voor de heropening. Aan-
vankelijk zag Rietman het niet 
zitten om zijn winkel te laten
verbouwen. ”In eerste instantie 
niet, omdat we hele zware tijden 
hebben gehad. We hadden last 
van slechte belevering en daar-
naast was ook de toekomst van 
Blokker onzeker. Dat weegt al-
lemaal mee. We hadden eigenlijk 
zoiets van; even de rem erop.”

Landelijk één uitstraling
Voor Rietman zat er echter niets 
anders op dan de schouders       
eronder te zetten, legt hij uit. 
”Blokker wil landelijk één uit-

straling hebben. De eigen filialen 
van Blokker waren al omge-
bouwd tot dit concept. Dat is een 
verplichting vanuit het hoofd-
kantoor.” Inmiddels is de ver-
nieuwde winkel alweer enige tijd 
in gebruik. De scepsis van voor 
de verbouwing heeft plaats ge-
maakt voor tevredenheid bij de 
winkelier. ”Al met al, als je het 
eindresultaat ziet, dan ben ik wel 
positief. Er zit een nieuwe vloer 
in, die is makkelijker te onder-
houden. Het is overzichtelijker 
en daarnaast zijn de entree-
deuren vervangen. Dat zijn nu 
schuifdeuren. Dat is ook posi-
tief.” Het pand is ook van het gas 

af en beschikt over een nieuwe 
airco. Daarmee voldoet de ver-
nieuwde Blokker aan de voor-
waarden om weer tig jaren voor-
uit te kunnen. 

Rigoureuze verbouwing
Sinds de opening van de winkel 
in 1993 aan de Kerkstraat zijn er 
door de jaren heen wel aanpas-
singen gedaan, maar niet zo        
rigoureus als deze verbouwing. 
De klanten reageren enthousiast 
op de hernieuwde indeling. 
Producten die al jaren te koop 
zijn, staan nu meer in de schijn-
werpers, merkt Rietman. ”Ze 
vinden het ruimtelijk en over-
zichtelijk ogen. Ze zeggen alle-
maal dat ik veel nieuwe artikelen 
en producten heb terwijl ik die in 
de ’oude’ winkel ook had, alleen 
vielen die daar niet zo op. De 
nieuwe vorm van presentatie 
trekt het oog toch de andere kant 
op.” 

Ondanks het dalende consumen-
tenvertrouwen als gevolg van de 
maatregelen om het coronavirus 
in te dammen, blijft de toestroom 
van klanten stabiel. ”Aan het    
begin van de coronacrisis werden 
er minder folders verstuurd. De 
fysieke folder werd slechts een 
keer per maand verstuurd om    
de klantenstroom te reduceren. 
Maar ik mag sinds de corona-
crisis niet klagen. Het is niet zo 
dat de omzet drastisch naar       
beneden kelderde. Dat hebben 
we gelukkig stabiel kunnen hou-
den. Als er een koffiezetapparaat 
of strijkijzer stukgaat, dan heb-
ben mensen toch een nieuwe   
nodig. Het gros wil toch gewoon           
persoonlijk geholpen worden. 
Dat is wel een pluspunt,” aldus 
Rietman.

Blokker in een nieuw jasje gestoken
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Praktische tips zelfredzaam-
heid tijdens virtuele Lekker 
Wonen Beurs op 7 november
Voor de derde keer op rij orga-
niseren initiatiefnemers Rabo-
bank, de Gemeente Doetinchem 
en Agem samen met hun part-
ners Kruiswerk Achterhoek en 
Liemers, Zlimthuis, gemeente 
Oude IJsselstreek en gemeente 
Montferland, de Lekker Wonen 
Beurs. Dit jaar net even iets an-
ders, want op 7 november is de 
allereerste online editie van de 
Lekker Wonen Beurs. Gewoon 
vanuit huis te volgen. Lekker 
vanaf je eigen bank of vanuit de 
eetkamer. Een volledig overzicht 
van de webinars vind je op www.
lekkerwonenbeurs.nl/webinars. 
Kijk voor meer informatie op 
www.lekkerwonenbeurs.nl 
en meld je aan! Deelname is ge-
heel gratis.

VluchtelingenWerk Oude IJssel-
streek zoekt vrijwilligers 
Stel je voor dat je in een vreemd 
land terecht komt, waar je de taal 
niet spreekt en de weg niet kent. 
Waar de regels anders zijn en het 
openbaar vervoer of de gezond-
heidszorg niet zo werkt als je ge-
wend bent. VluchtelingenWerk 
zoekt op korte termijn drie 
maatschappelijk begeleiders die 
vluchtelingen begeleiden in de
eerste periode in Oude IJssel-
streek, waar zoveel voor hen 

nieuw is. Als maatschappelijk 
begeleider help je bij het regelen 
van allerlei praktische zaken en 
het op weg helpen in een voor 
hen onbekende gemeente. Wij 
zoeken vrijwilligers, mensen die 
op donderdag beschikbaar zijn. 
Wij werken coronaproof. 
Interesse? Mail naar teamleider
Tanja Dijenborgh, tdijenborgh@
vluchtelingenwerk.nl

Rijbewijskeuringen CBR Ulft 
Automobilisten kunnen zich via 
Regelzorg Rijbewijskeuringen 
1 keer per maand bij Zaal ”De 
Mulderije” medisch laten keuren
voor de verlenging van hun rij-
bewijs. Automobilisten van 75 

jaar en ouder betalen €45,-. Voor 
houders van rijbewijs C/D/E tot 
75 jaar is het tarief €65,-.
De Procedure: De eerste stap is 
dat u een Gezondheidsverklaring 
koopt. Deze vragenlijst over uw 
eigen gezondheid moet u eerst 
zelf invullen en opsturen naar het 
CBR. Als antwoord krijgt u van 
het CBR het Verslag (soms meer 
dan één), die de keuringsarts 
moet invullen. Op dat moment 
kunt u pas een afspraak maken 
voor de keuring. 
Afspraak maken en meer infor-
matie: het landelijke afspraken-
bureau 088 23 23 300 of via de 
site: www.regelzorg.nl

Vet is een bron van energie. 
Behalve dat vet een brandstof  
is voor ons lichaam is het ook 
een bron van de vet oplosbare 
vitamines zoals vitamine A, 
vitamine D, vitamine E en        
essentiële vetzuren. Er bestaat 
onverzadigd en verzadigd vet. 
Vet in voedingsmiddelen be-
staat altijd uit een combinatie 
van beide. Misschien vind je 
het moeilijk om de verschil-
len te onthouden maar ik geef 
je een eenvoudig ezelsbrugge-
tje. Onverzadigd vet is Oke en     
verzadigd vet is verkeerd. Voor 
je gezondheid is het van belang 
om weinig verzadigde vetten     
te eten omdat verzadigd vet 
ongunstig is voor je LDL-
cholesterol en geeft meer kans 
op hart en vaatziekten. 
Verzadigde vetten zitten in 
dierlijke producten zoals vlees, 
kaas, boter en kokosvet. Dit 
lijkt niet zo veel maar in heel 
veel producten zit boter zoals
koekjes, taart en snacks. 
Onverzadigde vetten zitten in 
olie zoals olijfolie, zonnebloem-
olie en noten en zaden.
Wat is het verschil tussen een 
pakje margarine of een fles 
vloeibare margarine?
Het pakje harde margarine 
bevat meer verzadigde vetten 
dan de vloeibare variant. Bij 
de vloeibare margarine zijn 
de verzadigde vetten vervan-
gen door onverzadigde vetten. 

Het is gezonder om vloeibare 
margarine te gebruiken bij het 
bereiden van de maaltijd. Je 
kunt ook een olie gebruiken die 
bevat ook veel onverzadigd vet. 
Margarine bevat vitamine A en 
D en olie vitamine E.
Wat is het verschil tussen mar-
garine, roomboter en halvarine?
Beide bevatten evenveel vet; 
namelijk 80% vet en 20% water,
maar de samenstelling van vet-
ten is wel anders. Roomboter 
bevat meer verzadigde vetten 
dan margarine. Roomboter 
bevat wel vitamine A, D en E 
maar de hoeveelheid vitamine 
D is veel minder dan in mar-
garine of halvarine. Halvarine 
wordt aanbevolen op brood, het 
bevat vitamine A, D en E en 
maar 40% vet.
Zoals ik hierboven al vermelde 
is er 1 uitzondering wat be-
treft verzadigd vet. Buiten dat 
dierlijke producten verzadigd 
vet bevatten bevat ook kokos 
veel verzadigd vet. Bakken en       
braden in kokosvet wordt ook 
niet aangeraden. Het bevat te 
veel verzadigd vet, zelfs nog 
meer dan in roomboter. Dit 
geldt ook voor kokosmelk en 
kokosbrood. Eén boterham met 
kokosbrood bevat ongeveer 
evenveel verzadigde vetten als 
een boterham met volvette 
kaas. Dat verwacht je misschien 
niet bij het eten van een boter-
ham met zoet beleg.

Hetty Schouten,
Fit & Slank coach, 
gewichtsconsulente Silvolde

Meer weten over 
vetten in de voeding?
Voedingstips
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Op zondag 22 november wordt om 15.00 uur in de Rabobankzaal 
van DRU Industriepark kindervoorstelling De Rattenvanger (6+) 
opgevoerd door Ida van Dril en Michiel Schreuders. De Ratten-
vanger van Hamelen wordt verteld door schoonmaakster Adelien 
en is een spannend en muzikaal sprookje over moed en verleiding. 
Tickets à 13,75 zijn te koop aan de receptie, telefonisch 0315-714 358 
of via de website.

Kindervoorstelling De Rattenvanger 
in DRU Industriepark
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Hier zien we het dorpshart 
van Gendringen. We staan in 
de Raadhuisstraat, mevrouw 
Knaven van de bakker is nog 
bezig om voor de foto de stoep 
te vegen. 

We schrijven omstreeks 1970 
en kijken op de Grotestraat. 
Links de kruidenierszaak, bak-
kerij van Cerar Dickmann en 
rechts de eerste supermarkt 
van Heinst - Terhorst, De Heto. 
Van het kerkpad verhuisde de 
winkel naar de Grotestraat. 

Nog een klein stukje is zichtbaar 
van Hotel Knaven. De Heto 
ging verder richting Wieken en 
hier kwam de Rabobank. 

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

Waar veel horeca ondernemers 
bang voor waren, is op 13 okto-
ber werkelijkheid geworden. 
Opnieuw moeten de deuren 
dicht, in elk geval tot 20 decem-
ber. Opnieuw wordt er een        
beroep gedaan op creativiteit van 
ondernemers en medewerkers 
om manieren te vinden waarmee 
’de tent aan het draaien kan    
blijven.’ Hoe een aantal van die 
bedrijven dat doen is hieronder 
te lezen.

Restaurant van Hal, Voorst
Het restaurant is gesloten. Wel is 
het mogelijk om gerechten af te 
halen of te laten bezorgen. Op de 
website staat onder het kopje 
Restaurant Spijskaart een over-
zicht van gerechten. Men pro-
beert deze lijst regelmatig te    
vernieuwen en aan te passen 
want ook het wildseizoen is     
aangebroken. Wie op safe wil 
spelen doet er goed aan om op 
tijd te bestellen. Alle informatie 
over bestellen, afhalen en bezor-
gen is te vinden op de website 
www.vanhal.nu

Café-Restaurant Koenders, 
Breedenbroek
Ook bij Koenders in Breeden-
broek is men de komende weken 
alleen geopend voor het afhalen 
van gerechten. Op de website is 
een link: https://www.koenders-
zalencentrum.nl/afhalen naar het 
afhaalmenu. Deze gerechten zijn 
te bestellen op vrijdag, zaterdag 
en zondag door te bellen naar 

0315 - 651304 of 06 - 51329200. 
Om iedereen zo goed mogelijk te 
kunnen helpen de bestelling het 
liefst voor 16.30 uur doorgeven. 
De gerechten kunnen tussen 
16.30 en 19.30 uur afgehaald wor-
den via de ingang van het café.

Restaurant Engbergen, Voorst 
Voor zover bij de redactie be-
kend is dit restaurant gesloten.

Roode Leeuw in Terborg
Het restaurant is gesloten maar 
het is mogelijk om thuis te genie-
ten van al het lekkers dat De 
Roode Leeuw te bieden heeft. Er 
is een nieuw afhaalmenu samen-
gesteld met heerlijke gerechten 
die passen bij het seizoen. Deze 
zijn dagelijks telefonisch te be-
stellen via 0315 - 397139 tussen 
10.00 uur en 14.00. Afhalen kan 

tussen 16.00 uur en 18.00 uur. De 
geplande wildproeverijen gaan 
niet door. Deze worden moge-
lijk op een later tijdstip alsnog 
georganiseerd. Meer informatie 
over bestellen is te vinden op 
www.deroodeleeuw.com 

Il Caminetto in Anholt
Net over de grens, in Anholt, is 
Italiaans restaurant Il Caminetto 
gewoon open, maar zijn er wel de 
bekende coronaregels van toe-
passing en is het aantal zitplaat-
sen beperkt. Een mondmasker is 
verplicht wanneer men niet aan 
tafel zit en de gasten moeten zich 
registreren.

Ter Voert in Megchelen
Het restaurant is gesloten. De 
geplande wildavonden en Piep-
kesavond gaan niet door.

Zo komen de deelnemers van onze Restaurant 
Puzzel door de lockdown

Het centrum van Gendringen 
heeft afgelopen maand in één 
klap een heel andere invulling 
gekregen. Deels gaat het om 
ontwikkelingen die binnenkort 
gerealiseerd worden, zoals het 
pand van de Rabobank waar-
voor kantoorruimte en apparte-
menten in de plaats komen. 
Voor een deel is er ook direct al 
resultaat te zien: zo zitten 
Trendenzmode en Schaap & Co 
sinds eind oktober samen met 
hun pop-upstore in het voor-
malige RegioBank-pand.

En daar bleef het niet bij: ook 
werd vorige maand bekend dat 
Sander Schepers zijn koffie-
belevingswinkel vestigt op de 
plaats waar in het verleden  
Dora Putman haar winkel had 
(naast supermarkt Coop) en 
dat Dimitri Katrisiotis gaat be-
ginnen met antiek en vintage-
artikelen in de oude smederij 
van Blumer (achter Mekers  
fietsen). ’Supermooie ontwikke-
lingen’, meldde de Onder-
nemersvereniging Gendringen 
over de nieuwe bedrijvigheid in 
de Grotestraat. En bovendien 
de bevestiging dat hun geduld 
beloond wordt.

”Soms heeft alles z’n tijd            
nodig,” zegt OVG-voorzitter 
Bart Bresser. ”We hebben ons-

zelf  altijd voorgehouden: als je 
goede plannen hebt, dan gaan 
andere ondernemers ook kan-
sen zien. Dat is nu dus het        
geval.” Zo komt geboren Gend-
ringenaar Schepers op de plek 
waar vroeger ’Doortje’ Putman 
zat met zijn koffiebelevings-
winkel. ”Daar kun je niet alleen 
koffiezetapparaten kopen, maar 
ook koffie drinken en proeven.” 
Katrisiotis breidt zijn online 
handel in antiek en vintage uit 
met een fysieke winkel, in de 
voormalige Blumer-smederij. 
”Dat wordt een fantastische 
plek, het is een prachtig, sfeer-
vol pand.”

Dat moet ook het beeldbepa-
lende gebouw worden waar de 
Rabobank in hartje Gendringen 
zat. ”Daar is een investeerder 
voor gevonden,” vertelt Bre 
sser, ”En daar komen nu op de          
bovenverdieping appartemen-
ten, op de begane grond zal er 
kantoorruimte worden gereali-
seerd. Een goede oplossing, 
want aan leegstand heeft nie-
mand wat. Nu komt er woon-
ruimte bij en krijgen we met de 
kantoren meer levendigheid in 
de Grotestraat. Denk alleen al 
aan de mensen die daar werken 
en op vrijdag tegenover even 
een visje halen, dat brengt sowie-
so al gezelligheid in het dorp.”

Een blijvende oplossing waar de 
Ondernemersvereniging Gend-
ringen ’ontzettend blij mee is’. 
Maar net zo enthousiast wordt 
Bresser van de pop-upstore van 
Marije en Saskia, die in ieder 
geval de komende zes maanden 
in het voormalige RegioBank-
pand gevestigd zal zijn. Marije 
verkoopt er kleding met 
’Trendenzmode en meer’, 
Saskia heeft met Schaap & Co 
onder meer vachten, huiden, 
sloffen en sokken in de aanbie-
ding. ”Het is een mooie bevesti-
ging: deze dames komen niet uit 
het dorp, maar hebben dus wel 
voor Gendringen gekozen om 
iets te beginnen. Dat is toch bij-
zonder: ze zien blijkbaar moge-
lijkheden. Dat geeft de burger 
moed. Laten we hopen dat het 
een succes wordt en dat ze over 
een half jaar gewoon blijven 
zitten!”

Opgaves voor de agenda:
ulftsekrant@ijselstroom.nl of tel.   
0315-681373, (Patricia)

5 nov.: Relax/sta-op stoelen   
 demo, Arc en Ciel, Ulft
7 nov.: Virtuele Lekker   
 Wonen Beurs
12 nov.: Slaapadviesdag, Arc en  
 Ciel, Ulft
19 nov.: Mobiliteitdag, Arc en   
 Ciel, Ulft 

22 nov.: De Rattenvanger,   
 DRU Industriepark
26 nov.: Trap/huis lift advies  
 dag, Arc en Ciel, Ulft
30 nov.-10 jan.: Expositie   
 Valantina Gal in DRU  
 Galerie, Ulft

’Mooi dat ondernemers dus kansen 
zien in Gendringen’

Toch de pannen op het vuur in de restaurants.

Van 30 november tot 10 januari
exposeert Valentina Gal uit 
Silvolde in de DRU Galerie. We 
leven in een tijd dat de corona-
maatregelen ieder moment de 
voortgang een expositie onmoge-
lijk kunnen maken. 

Binnen deze sfeer passen de in-
stallaties en objecten van Gal 
wonderwel. Haar werk appel-
leert aan onwezenlijke werkelijk-
heden, hetgeen haar werk uiterst
actueel maakt. Momenteel neemt 
de samenleving onnatuurlijke 
vormen aan. Bij haar werk dringt 
de vraag op ’Wat is er aan de 
hand?’ De kunstenares stort ons 
in een wereld, waarin echt en    
onecht samengaan. Het werk van 
Valentina is divers zowel in      
materialen als in stijlen. Zij com-
bineert video en sculpturen met 
elkaar.
Ook maakt zij gebruik van kunst-
bont, beddengoed, verlichting, 
geur en audiomiddelen. In haar 
visie dienen alle zintuigen aange-
sproken te worden om daardoor 
haar werk te verheffen tot een 
sensuele realiteit.
Hyperrealistische, klassiek aan-
doende beelden worden afgewis-
seld door eigentijdse objecten, 
waarin ook gebruik van audio-
en videomiddelen passen. 

Zij is geïnteresseerd in de mens. 
Al observerend is zij zich er      
bewust van geworden, dat er   
momenteel sprake is van een  
wereld van gestoorde en gemani-
puleerde werkelijkheden. 
Dagelijks worden we overladen 
met fake news. In haar werk 
opent zij onze ogen voor dit ver-
schijnsel. Wij zijn vervreemd van 
de eigenlijke realiteit, omdat die 
verdrongen wordt door dwin-
gend nepnieuws. We zijn zelfs   
zo ver afgedwaald, dat we echte 
werkelijkheden zijn gaan wan-
trouwen. 

Werkelijkheden en onwerkelijk-
heden lopen in haar werk door 
elkaar. Naar haar werk kijkend 
rijst de vraag in welke werkelijk-
heid zijn wij beland? Ze verdiep-
te zich onder andere in de wereld 
van hondenshows. Honden wor-
den daar ’geboetseerd’ naar het 
beeld, zoals de mens deze wil 
zien. De hond is een sculptuur, 
een gekunstelde werkelijkheid 
geworden. Het dier is gedegra-
deerd tot een fantasie-object met 
menselijke eigenschappen en is 
daardoor ver afgedwaald van zijn 
natuurlijke oorsprong. In die zin 
voert Gal ons dankzij haar werk 
in de hedendaagse wereld, die 
helaas de onze is geworden.

Valentina Gal in DRU Galerie




