
De komende twee maanden 
wordt er nog hard gewerkt, maar 
dan moet alles af zijn. Zonnepark 
’t Oerlegoed is dan een feit op 
de Wals bij Gendringen, waar 
de familie Masselink voorheen 
hun varkensboerderij had. Nadat 
deze de laatste jaren nog bestond 
naast hun wijngaard, zijn alle 
stallen nu afgebroken. Daarvoor 
in de plaats komen zo’n 6500 zon-
nepanelen, die stroom opwekken 
voor ongeveer 600 huishoudens. 
Leon en Magda Masselink zijn 
er dolblij mee: ”Het varkens-
bedrijf was een blok aan het 
been geworden.”

Van varkensboer naar wijnboer 
naar zonneboer, het is een hele 
metamorfose die Leon Masselink 
de afgelopen jaren heeft doorge-
maakt. Maar hij is tevreden, nu 
het project ’Zon op Erf’ bijna 
is afgerond. De varkensstallen 

(met hun asbestdaken) aan de 
Munsterweg 4 op de Wals zijn 
verdwenen, ook het huis van de 
familie Masselink ontkwam niet 
aan de sloophamer, maar deze 
maand wordt begonnen met 
het daadwerkelijk plaatsen van 
de zonnepanelen op het twee 
hectare grote terrein achter de 
wijngaarden. 

Netbeheerder Liander heeft 
inmiddels de kabels al getrok-
ken. Vanaf maandag 8 juni 
komen drie ploegen langs aan 
de Munsterweg, die ieder een 
week nodig zullen hebben voor 
hun werkzaamheden. ”De eer-
ste ploeg komt de palen erin 
rammen, de tweede zal daarop 
de stellage en de liggers beves-
tigen en de derde legt de pane-
len erop,” vertelt Masselink. 
Samen met partner AT Solar & 
Elektrotechniek uit Varsseveld 

kan hij zelf, als de derde ploeg 
begint, alvast van start met de 
installatie. ”Al met al zou het 
zo’n twee maanden moeten 
duren totdat alles functioneert. 
Half augustus willen we draaien.” 

Met het veld vol zonnepanelen 
wordt dan stroom opgewekt 
waarmee ongeveer 600 gezinnen 
kunnen worden voorzien. Ruim 
voldoende voor de buurtschap-
pen Wals, Wieken en Milt. ”En 
dan pakken we ook nog een 
stukje Gendringen mee,” zegt 
Masselink lachend. De voorma-
lig varkensboer heeft ook reden 
tot lachen, want het is voor hem 
en zijn gezin een grote opluchting 
dat de varkenshouderij tot het 
verleden behoort. Jaren geleden 
al besloot hij niet alles meer op 
dit bedrijf te zetten; Masselink 
werd wijnboer en combineerde 
dat werk met de varkens. Maar 

eigenlijk was vanaf dat moment 
ook al duidelijk dat het varkens-
bedrijf een aflopende zaak was. 

”Sindsdien zijn we min of meer 
aan het afbouwen geweest,” 
erkent Masselink. ”Om te ver-
breden, zijn we de wijnbouw           
ernaast gaan doen. Maar we 
wisten ook: als varkenshouderij 
moet je steeds maar blijven op-
schalen, anders kun je het brood 
er op een gegeven moment niet 
meer mee verdienen. En van-
wege onze wijnbouw stond het 
varkensbedrijf stil. Dan is het 
eigenlijk al gebeurd.”

Nadat een beoogde optie voor 
bouwkavels op het terrein niet 
door kon gaan, bood het Zon 
op Erf-project van de Achter-
hoekse Groene Energiemaat-
schappij Agem uitkomst: het 
stelt boerenbedrijven in staat om 
te stoppen en dan door te star-
ten als zonneboer. Een kans die 
Leon en Magda Masselink met 
beide handen aangrepen. ”Want 
we moesten een oplossing vinden 
voor het varkensbedrijf. Dat was 
echt een blok aan ons been ge-
worden, waar ook niet zomaar 
een alternatief voor te vinden 
was.”

Zonnepark ’t Oerlegoed zorgt er 
wel voor dat de familie tijdelijk 
in een noodwoning bivakkeert. 
”Om het rendabel te maken, 
hadden we ook de ruimte van ons 
huis nodig,” verklaart Masselink. 
Een nieuwe woning komt er, 
maar laat nog even op zich wach-
ten. ”Daar zijn we nog niet zo 
heel hard over aan het denken. 
Eerst moet het park draaien.” 
En dus mag van Masselink de 
zon volop gaan schijnen op ’t 
Oerlegoed. Al hoeft dat ook 
weer niet overdreven te worden: 
”Want té veel zon en té warm 
is voor de druiven weer niet zo 
goed.”
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Met vaderdag nog in het ver-
schiet en de pinksterdagen weer 
voorbij zijn lijkt de tijd van het 
normale ritme weer aan te bre-
ken. Zo langzamerhand komt 
de maatschappij weer wat op 
gang en kunnen we wat meer, 
tenminste als iedereen zich aan 
de regels houdt om zo de dalen-
de lijn van besmettingen door 
te zetten. Ook het feit dat de 
zomer eraan komt en we steeds 
meer buiten vertoeven maakt 
naar mijn mening de risicos 
zeker kleiner. Zit je toch nood-
gedwongen binnen dan is venti-
leren het devies, geen propel-
lertje om de lucht te verplaatsen 
en jezelf koel te houden, maar 
ramen en deuren open en laat 
het maar waaien. Ook daar kan 
ik me iets bij voorstellen. Zoals 
gezegd gaan we richting zomer 
en zomervakantie. Hoe die er 
dit jaar uitziet? Waar kunnen 
we en vooral ook willen we 
heen, wat zijn de risico’s, wat 
als je ergens strandt met klach-
ten en je niet zomaar weer naar 
huis kunt. Ik denk dan ook wel 
waarom zouden we het opzoe-
ken als je het thuis goed onder 
controle hebt. Misschien dan 
ook ons eigen Nederland maar 
eens verder verkennen, want 
eerlijkgezegd ben ik wel eens 
een keer een weekendje naar 
Maastricht geweest of zo, maar 
verder…? Terwijl er toch ook in 
ons land, met vooral de laatste 
jaren zo’n warme zomer, genoeg 
te beleven en te recreeren is. 
Neem nou eens de eilanden, ik 
ben er nog nooit geweest, maar 
wel twee of drie weken naar 
heel mooie vakantielanden als 
Frankrijk, Spanje, Oostenrijk, 
Tsjechie, Italie en noem maar 
op, ook Amerika prijkt op dat 
lijstje, maar Nederland…? En 
nu we er in deze tijden toch ook 
af en toe even uit wilt en je de 
fiets pakt, kom je in je directe 
omgeving toch veel verrassend 
mooie stukjes Nederland tegen,
dus wat let ons. Misschien moe-
ten we het dit jaar maar wat 
eenvoudiger houden, ik denk 
dat voor ons de voorlopige be-
stemming toch maar ’rund ums 
haus’ gaat worden.

Zijlijn
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Zon op ’t Oerlegoed mag 
volop gaan schijnen
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l Advies op maat 
l Donderdag open huis 
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Ondernemersfonds voor 
kerngebied Ulft
De gemeente heeft besloten om 
per 1 mei 2020 een ondernemers-
fonds in te voeren voor het kern-
gebied van Ulft. Dit gebeurt op 
verzoek van de Ulftse onderne-
mersvereniging De Hanze. 
Na het centrum van Varsseveld, 
Akkermansweide en het centrum
van Terborg is dit de vierde 
plaats in Oude IJsselstreek waar 
een ondernemersfonds wordt in-
gevoerd. 
Ondernemers betalen een be-
drag door middel van reclame-
belasting aan de gemeente. Dit 
bedrag wordt vervolgens over-
gemaakt naar het ondernemers-
fonds en zal gebruikt worden om 
te investeren in onder andere het 
aantrekkelijk(er) maken van het 
kerngebied van Ulft. Op verzoek 
van De Hanze zal het te betalen 
bedrag gekoppeld worden aan 
de WOZ-waarde van de onder-
neming. Dit in de veronderstel-
ling dat de grote ondernemers 
een grotere last kunnen dragen 
dan de kleinere ondernemers. 
Uit een draagvlakmeting onder 
de ondernemers kwam naar vo-
ren dat ruim 60 procent van de 
stemgerechtigde ondernemers 
voor invoering van een onderne-
mersfonds is. 
Het geld uit het ondernemers-
fonds kan door de ondernemers 
worden gebruikt om de uitstra-
ling en marketingactiviteiten van 
het kerngebied van Ulft te ver-

groten. Een aantal ideeën zijn er 
al. Zo wordt bijvoorbeeld nage-
dacht over aankleding van stra-
ten en uitbreiding van de sfeer-
verlichting en zijn er plannen om
diverse marketingactiviteiten 
uit te werken waaronder evene-
menten, promotie Ulft, branche-
gerichte acties en digitalisering. 
Deze initiatieven moeten leiden 
tot een grotere belevingswaarde, 
meer publiek en een gezond 
economische leefklimaat, zowel 
voor de ondernemer als voor de 
consumenten.

Kunst- en Cultuurprijzen 
Oude IJsselstreek 
Met ingang van dit jaar reikt de 
gemeente jaarlijks een Kunstprijs 
en een Cultuurprijs uit. De eerste 
uitreiking vindt plaats op 26 sep-
tember tijdens de opening van 
het Achterhoeks theaterseizoen. 
De uitreiking vindt plaats in de 
Conferentiezaal van het Portiers-
gebouw op het DRU Industrie-
park in Ulft. Wethouder Janine 
Kock: ”Met deze Kunstprijs en 
Cultuurprijs waardeert het col-
lege de kwaliteit en de prestaties 
van verenigingen, organisaties 
en kunstbeoefenaars. Zij leveren 
een belangrijke bijdrage aan 
onze samenleving.” Iedereen die 
in Oude IJsselstreek woont, kan 
een kandidaat voordragen. Meer 
info: www.oude-ijsselstreek.nl//
kunstencultuurprijs.

Visie op dienstverlening
De nieuwe visie op dienstver-
lening van de gemeente is ge-
titeld ’Dichtbij en op maat’. 
Dienstverlening gaat om de
manier waarop inwoners en 
bedrijven contact hebben met de 

gemeente. Over de manier waar-
op ze hun vraag kunnen stellen 
of hun aanvraag kunnen doen 
via de balie, telefoon of website. 
Maar ook over de manier waarop 
hun vraag wordt afgehandeld. 

De nieuwe visie sluit aan op de 
veranderde vraag van inwoners, 
nieuwe (communicatie)technie-
ken maar ook een andere rol van 
de overheid. 

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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Woningbouwplannen in Silvolde en Ulft

De gemeente kreeg in april drie verzoeken voor de bouw van twee woningen op 3 verschillende locaties: 
Parkietstraat in Ulft, Korenweg Silvolde en Egginkstraat Silvolde. Het college heeft besloten mee te wer-
ken aan alle drie de bouwplannen voor in totaal 6 woningen. 
Op de Parkietstraat in Ulft gaat het om de nieuwbouw van 2 levensloop bestendige (senioren)woningen. 
Deze locatie ligt nu braak. De initiatiefnemer van de Korenweg 33 in Silvolde wil de huidige verouderde 
vrijstaande woning slopen en hier 2 levensloopbestendige (senioren)woningen bouwen. Op het perceel 
aan de Egginkstraat in Silvolde wil de aanvrager ook 2 woningen bouwen. Op deze locatie wordt de kas 
en de verpauperde woning aan de Berkenlaan 1 gesloopt. 
Voor alle drie plannen geldt dat een planologische procedure moet worden doorlopen. Het college stelt 
bij alle verzoeken een limiet aan de principe medewerking. De initiatiefnemers moeten binnen 3 jaar het 
plan verder uitwerken en de planologische procedure moet dan zijn afgerond. 

De coronacrisis heeft zijn weer-
slag op de hele samenleving. 
Langzaamaan mogen we steeds 
meer, maar we moeten nog steeds 
anderhalve meter afstand van    
elkaar houden. En niemand weet 
wanneer we weer volledig ’van 
het slot’ mogen. Over deze rare 
tijden maakte kunstenaar Arjan 
Kemperman diverse schilderijen.

”Deze crisis heeft een enorme 
impact,” zegt Arjan Kemperman. 
”Iedereen ondervindt er de nade-
len van. Ik ben zelf bijvoorbeeld 
mijn baan als logistiek medewer-
ker in ’s-Heerenberg verloren 
door de crisis. Optredens met 
mijn band Cosmic Debriz werden
uitgesteld of afgezegd. En dat 
geldt ook voor vier exposities. 
Gelukkig ben ik zelf gezond 
gebleven, evenals mijn directe 
omgeving. Maar impact heeft het 
zeker. Dat wilde ik vangen in een 
schilderij.”

Schets
Kemperman begint ieder schil-
derij eerst met een tekening, een 
schets. Zo ook met dit exemplaar. 
”Dit gezicht had ik al eerder 
klaar. Vervolgens heb ik het even 
laten rusten, richtte ik me even 
op andere werken. Er moest na-
tuurlijk nog wat bij. Toen kwam 
ik op het idee van een mondkap-
je, omdat dat een symbool is voor 
deze tijd. En rechts moest er nog 
wat bij komen. Dat zijn de virus-
sen zelf geworden.”

Dit is niet het enige schilderij 
over deze crisis van zijn hand. In 

zijn huis in Ulft heeft hij nog twee 
schilderijen hangen, ook gerela-
teerd aan het coronavirus. Maar 
geschilderd in een heel andere 
stijl. ”Het kiezen van een stijl is 
een momentopname. Ik gebruik 
verschillende stijlen, dat ontstaat 
op gevoel.”

Tekenen
Toch beheerst het coronavirus 
niet zijn werk. Op dit moment 
is hij bijvoorbeeld ook bezig 
met een schilderij over de band 
Rush en met een portret over 
Johan Cruijff. ”Ik heb een brede 
interesse.”

Met het schilderen is hij zo’n drie 
jaar geleden begonnen, maar 
kunst maakte Kemperman altijd 
al. ”Als kind tekende ik altijd al. 
Dat vond ik prachtig om te doen 
en dat doe ik nu nog steeds. Maar 
om mezelf iets meer uit te dagen, 
ben ik begonnen met schilderen. 
Ik heb het mezelf aangeleerd, 
door gewoon veel te doen. En 
dat ging eigenlijk heel erg goed. 
Ook andere mensen vonden het 
mooi. Sindsdien maak ik steeds 
meer schilderijen. En sinds 2018 
exposeer ik er mee. Mijn werk is 
te koop en te huur, bijvoorbeeld 
voor evenementen. En ik werk 

ook in opdracht. Naast vele klei-
ne opdrachtjes heb ik een grote 
muurschildering gemaakt van 
een brandweerwagen in Silvolde. 
Daar ben ik wel negen maanden 
mee bezig geweest, maar het is 
ook een visitekaartje van mij 
geworden. Het begon als hobby, 
maar het begint nu wel steeds 
meer op werk te lijken. In de 
goede zin van het woord. Eerder 
schilderde ik één dag per week, 
nu zit dat al op drie à vier dagen 
per week. Dus ondanks deze    
crisis verveel ik me nooit.”

Corona gevangen op het doek
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Sociale Hoekje
Vanwege de coronamaatregelen 
is het Sociale Hoekje in Ulft nog 
steeds gesloten. Om toch te zor-
gen dat mensen elkaar kunnen 
ontmoeten en een praatje kun-
nen maken, willen we graag in 
kleine groepen gaan videobellen 
met belangstellenden. Hierdoor 
kunnen inwoners toch een praat-
je maken, hun verhaal kwijt en 
nieuwe contacten opdoen. Wilt 
u meedoen? Stuur een mail naar 
sofie@sociaalwerk-oij.nl en dan 
nemen wij contact met u op.

Belmaatje
We hebben gemerkt dat door 
de corona crisis maar ook door 
de eenzaamheidsproblematiek,
mensen met een beperkt net-
werk, behoefte hebben aan 
contact. Even een praatje ma-
ken, even een lichtpuntje op de 
dag, een online spelletje of even 
videobellen.
Een belmaatje kan een oplos-
sing bieden door contact met een 
inwoner te zoeken en een luiste-
rend oor te bieden. Wij matchen 
tussen vraag en aanbod.
Ben jij iemand die graag gebeld 
zou willen door een belmaatje? 
Of ben jij het belmaatje dat een 
luisterend oor wil bieden en even 
een klein momentje van de dag 
hiervoor wil reserveren?

Meld je dan aan! Een kleine 
moeite en een groot plezier!
Aanmelden kan door te bellen 
met Sandra Teeuwsen op het     
telefoonnummer: 06-83708411.

Het nieuwe IJslokaal op 
DRU Industriepark is open!
In samenwerking met ijsboerde-
rij de Steenoven uit Hummelo 
wordt een kleine zeecontainer 
ingericht als ijssalon, vlakbij de 
waterspeelplaats en het terras. 
Een prima plek om (met gepaste 
afstand) te genieten van een 
heerlijk schepijsje, met keuze uit 
13 verschillende smaken.
Daarnaast bieden wij 7 dagen per 
week van 10.00 uur - 15.00 uur 
Koffie & broodjes to go aan!
Openingstijden IJslokaal: maan-
dag t/m zondag: 12.00 - 20.00 uur.
Openingstijden Koffie & brood-
jes to go: maandag t/m zondag: 
10.00 - 15.00 uur.

Kringloop Aktief Gendringen
De winkel van Kringloop Aktief 
is het eindstation van een heel 
bijzonder traject. De producten 
die in de winkels liggen waren 
voor een ander overtollige huis-
raad. Onze medewerkers, die op 
deze manier opnieuw worden 
voorbereid op een plek op de ar-
beidsmarkt, beoordelen de staat 
van de producten en zorgen er 
met een reparatie of opfrisbeurt 
voor dat de producten een twee-
de leven krijgen. En doordat jij 
deze producten een tweede leven 
gunt, maak je deze prachtige cir-
kel rond. Held!
Wil je goederen komen brengen? 
Bekijk hier de openingstijden 
van brengpunt Gendringen;
Maandag t/m vrijdag: 
10.00 - 18.00 uur
Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur
Zondag Gesloten.

Kleur en knip uit. Geef deze fleurige plaat aan papa of opa (eventueel in de brievenbus) en maak er een mooie dag van.

De officiele oprichting van 
Wielerclub ”De Wildt” is al-
weer 40 jaar geleden, 1 juni 
1980. Dus zeker hebben ze wat 
te vieren, maar ze hadden zich 
deze dag zeker heel anders 
voorgesteld. Nu in deze tijd 
geen feestelijkheden zoals ge-
pland waren, maar zoals bij veel 
evenementen heeft corona hier 
een streep door gezet.

40 jaar RTC ”De Wildt”, be-
gonnen als een klein fietsclubje 
met zo’n 20 leden die zich voor 
de trainingen verzamelden bij 
café De Mulderije. In de be-
ginjaren (toen nog met een 
wedstrijdafdeling) werd er een 
jaarlijkse wielerwedstrijd geor-
ganiseerd, de Ronde van Ulft, 
waar zelfs prominenten als Joop 
Zoetemelk en wijlen Gerrie 
Knetemann als gasten bij aan-
wezig waren. Door nieuwe 
regels van de KNWU begin jaren
negentig verdween het wed-
strijdgebeuren naar de achter-
grond en maakte de wedstrijd 
plaats voor een toertocht, de 
Oude IJsseltocht. Een prachtige 
toertocht die nog steeds op de 
kalender prijkt en jaarlijks vele 
honderden deelnemers trekt. 
Dit jaar op 3 mei zou de 33e 
editie plaatsvinden maar helaas.

De Wildt is in de loop der tijd 
uitgegroeid tot een bloeiende, 
actieve vereniging. Na het 
onderkomen bij sporthal De 
IJsselweide verhuisden ze ruim 
vier jaar geleden naar het club-
gebouw aan het Zwarte Plein in 
Oer. Ze hebben veel nieuwe    le-
den mogen verwelkomen maar 

ook afscheid moeten nemen
van een aantal trouwe leden, 
helaas. Op dit moment bestaat 
de club uit bijna 100 leden. Veel 
is er in deze 40 jaar georgani-
seerd, voor en door de leden, 
zoals clubweekenden, monster-
tochten, oliebollenacties en tal 
van andere activiteiten. De club 
kenmerkt zich als een sociale 
vereniging met een grote mate 
van saamhorigheid, mede door-
dat er in het clubhuis na de 
trainingen altijd ruimte is voor 
een praatje onder het genot van 
een kop koffie of een biertje. 
Gezelligheid staat hoog in het 
vaandel.

Dit jubileumjaar verloopt dan 
gepland. Een week na de ope-
ningsrit in maart nam Corona 
ons in z’n macht. Nederland ging 
op slot en alle clubactiviteiten 
moesten met onmiddellijke in-
gang stoppen. Begrijpelijk want 
onze gezondheid gaat boven 
alles. Het clubgebouw mocht 
niet meer open en het fietsen 
in groepen maakte plaats voor 
solofietsen. 

Inmiddels mag er weer in kleine 
groepjes tot maximaal 4 man 
gefietst worden maar het club-
gebouw blijft voorlopig nog
dicht. Het is heel fijn dat ieder-
een gehoor heeft gegeven aan 
deze restricties en zo zijn of 
haar kilometers blijft maken, 
lang leve Strava. 

Hopelijk mag het clubgebouw 
binnenkort weer openen en 
kunnen de reguliere groepen 
de trainingen hervatten. Eerst 
werd gesproken over 1 septem-
ber, nu is kan dit misschien 1 juli 
weer. De clubkampioenschap-
pen staan vooralsnog gepland 
op zondag 6 september maar 
of deze door kunnen gaan en in 
welke vorm zal mede afhangen 
van wat de overheid besluit. 
Nog even afwachten dus.

Maar wat in het vat zit verzuurt 
niet en er zal zeker nog ruim-
schoots aandacht besteed wor-
den aan het 40-jarig jubileum. 
Is het niet dit jaar, dan volgend 
jaar! Het credo is: Blijf veilig 
fietsen, blijf gezond.

40 jaar Wielerclub ”De Wildt”



PAGINA 6  DE ULFTSE KRANT

Na zes mooie jaren houden Wim 
Kappert en Brigitte Adriaansen 
het voor gezien bij eetcafé Zum 
Schnackert in Anholt. Hun op-
volgers zijn bekende gezichten 
voor de bezoekers: de medewer-
kers Luca Bergervoet en Carlijn 
Schmitz nemen het stokje per 
1 juli over. 

Het huidige Zum Schnackert is 
met dank aan Wim en Brigitte 
bijna onherkenbaar veranderd 
in de afgelopen jaren; wat eerst 
bekendstond als café en schnit-
zelhuis, is sinds hun komst in 
2014 uitgegroeid tot een gezel-
lig eetcafé met een uitgebreide 
menukaart. Ook is door de jaren 
heen veel aangepast aan het 
authentieke pand in Anholt en 

het terras. Maar ’de tijd is geko-
men voor nieuwe tijden’, laten 
Wim en Brigitte weten. ”Daarom 
geven we de zaak, met een gerust 
hart, over aan Luca en Carlijn.” 

Hun opvolging hebben Wim en 
Brigitte zelf voorbereid. ”Carlijn 
en ik zijn ongeveer 1,5 jaar gele-
den bij Zum Schnackert komen 
werken,” vertelt Luca. ”Al snel 
kwam toen ter sprake dat ze er 
op een gegeven moment mee 
wilden stoppen. ’Lijkt het jou 
wat?’ vroeg Wim toen.” Het ant-
woord was ja en nadat Luca zijn 
opleiding tot accountmanager 
had voltooid, kon de overname 
worden rondgemaakt. Die studie 
heeft Luca trouwens niet voor 
niets afgerond: hij combineert 

zijn werk bij Zum Schnackert 
op dit moment met een baan bij 
Alliance Makelaars en hij blijft 
het Ulftse makelaarskantoor, 
voor één dag in de week, trouw. 
”Het is goed te combineren en 
een leuke afwisseling. Ik ben als 
stagiair bij Alliance terechtgeko-
men en het beviel me daar heel 
erg, dus ik ben blij dat ik er kan 
blijven.”

Vanaf 1 juli zijn Luca en Carlijn 
de trotse nieuwe eigenaren van 
Zum Schnackert. ”Er zullen klei-
ne veranderingen zijn, maar we 
gaan op dezelfde voet verder.” 
De Hollandse avonden en de 
Oktoberfeesten blijven bijvoor-
beeld, net als kok Bennie Arends. 
Ook de tapasavond komt zeker 
terug. Daarnaast worden er 
nieuwe activiteiten zoals een 
steakavond en een cocktailavond 
georganiseerd, komt er een 
koffiebar met verse bonenkoffie 
en wordt er hard gewerkt aan 
een nieuwe menukaart.

Het afscheidsfeest van Wim en 
Brigitte op zaterdag 27 juni kan 
ondanks de coronacrisis door-
gaan, mét Raymond van Osch: 
hij zingt dan van vijf tot negen 
op het terras van het eetcafé aan 
de Steinweg 5 in Anholt. Luca 
en Carlijn maken zo snel moge-
lijk op Facebook (facebook.
com/ZumSchnackert) bekend of 
hun openingsfeest met Michel 
Wolsink op zaterdag 4 juli ook 
mogelijk is. ”Als we dan honderd 
man mogen ontvangen, gaat het 
door.”

Zum Schnackert in nieuwe, 
maar vertrouwde handen

OPENLUCHT
THEATER
ENGBERGEN

Ook najaarsprogramma 
Openluchttheater 
Engbergen naar 2021

Nieuw bedrijfsverzamelgebouw 
op De Hogenkamp

Op bedrijventerrein de Hogenkamp in 
Ulft, gelegen langs de N317, verrijst een
gloednieuw bedrijfsverzamelgebouw.
Het pand wordt opgedeeld in 9 bedrijfs-
units en 7 opslagunits variërend van 65 
tot 175 vierkante meter. De units zijn 
ongeveer acht meter hoog en krijgen 
allemaal een eigen entree en worden 
tevens voorzien van een verdieping, 
hierdoor kunnen kopers of huurders de 
oppervlakte veel effectiever gebruiken, 
zowel voor kantoor als opslag.

De prijzen beginnen bij 62.500 euro. De 
multifunctionele ruimtes zijn ideaal voor 
zelfstandige ondernemers, dan moet je 
onder andere denken aan aannemers, 
elektriciens, schilders of mensen die een 
werkplaats of extra opslag nodig hebben. 
Maar ook voor particulieren die een 
caravan/boot of camper willen stallen 
zijn deze opslagunits uitermate geschikt.
De units zijn deze week in de verkoop 
gegaan en in de eerste week zijn al een 

paar units verkocht. De bouw kan bin-
nen drie maanden van start en zal zo’n 
vier maanden gaan duren.

De ontwikkelingen op bedrijvenpark De 
Hogenkamp volgen elkaar vlot op. In 
de afgelopen jaren zijn er al veel mooie 
bedrijfspanden gerealiseerd. Mede van-
wege de goede locatie, de bedrijvigheid 
en de aangebrachte voorzieningen. Met 
de realisatie van dit bedrijfsverzamelge-
bouw is bedrijventerrein De Hogenkamp 
opnieuw een aanwinst rijker!
Ondernemers met de ambitie om een 
bedrijfspand te kopen of huren kunnen 
contact opnemen met Leander Heutinck 
van Heutinck makelaardij, 0315-270500, 
op dit moment is er nog, zij het beperkt, 
aanbod aan bedrijfsruimte beschikbaar. 
Het bedrijfsverzamelgebouw zal onder 
de naam Ulft Business Center op de 
markt komen. 
Verdere info: 
info@heutinckmakelaardij.nl

Het gebeurt met frisse tegenzin, 
maar er is geen andere mogelijk-
heid: het bestuur van openlucht-
theater Engbergen heeft beslo-
ten ook het najaarsprogramma 
van dit jaar te verplaatsen naar 
2021. Op die manier wordt zeker-
heid geboden aan artiesten én 
bezoekers.

Nadat eerder al de in mei en 
juni geplande activiteiten een 
jaar werden verschoven, geldt 
dat nu ook voor het programma 
voor dit najaar. In the name of... 
(U2-tribute) gaat naar 11 sep-
tember 2021, Calling Elvis (Elvis
Presley-tribute) wordt verplaatst
naar 18 september 2021. 

Met de Deep Purple-tribute  band 
Purpendicular (die 5 september 
van dit jaar zou komen) wordt 
nog gesproken. Maar van uitstel 
komt dus nog steeds geen afstel. 
”Wel vinden we het als bestuur 
heel vervelend. Maar zolang we 
anderhalve meter afstand moe-
ten houden, is het ook voor ons 
niet te doen,” vertelt bestuurslid 
Peter Rulof.  
Bijna alles schuift zodoende een 

jaar op; alleen voor ’Diamanten 
der Volksmusik’, de show voor 
liefhebbers van Duitstalige 
muziek, wordt een uitzondering 
gemaakt: die was gepland op
6 september en gaat nu naar    
zondagmiddag 16 mei 2021. 
Bovendien wordt er binnenkort 
gekeken of er in september 
alsnog wat georganiseerd kan 
worden.

Het coronavirus zet dus een streep 
door het volledige theaterseizoen 
van 2020, maar een geheel verlo-
ren jaar is het niet op Engbergen. 
De foyer, waar de bezoekers  van 
het openluchttheater normaliter 
hun koffie drinken, is de afge-
lopen maanden grondig opge-
knapt. Daarnaast is de website 
onder handen genomen: www.
openluchttheater-engbergen.nl is 
geheel vernieuwd. 

Rulof: ”Marc Tangelder van 
Integrity Design heeft zich daar 
belangeloos voor beschikbaar 
gesteld, de site is nu een stuk dui-
delijker en ziet er geweldig uit!”

• Keukens
• Badkamermeubels
• Keukenrenovatie
• Meubels
• Slaapkamermeubels
    (Bovenstaande ook als pakketprijs mogelijk)

Keukenapparatuur van Neff, 
Miele, Siemens en Atag
Alle apparaten inclusief montage 
voor een vaste lage prijs

Elke keuken op maat gemaakt 

Willing
Tel. 0049 2874 94 27 94

Keukens koop je 

waar ze gemaakt worden
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De fotograaf komt, de kinderen 
in de beste kleren en dan een 
kiekje. De kinderen moeten 
wel stil blijven staan. Wat lang 
niet altijd lukt. 
Toch heeft hier de fotograaf een 
goede truck bedacht. Alhoewel. 
Er is hier wel iets verschrikke-
lijks gebeurd. Verschrikt kijken 
ze naar de fotograaf. Welke 
familie het is weten we niet. 
Hopelijk kan iemand ons dit 
vertellen. De foto moet om-

streeks 1935 zijn gemaakt en is 
waarschijnlijk in Megchelen.  

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

Grote kans dat je in de afgelopen tien jaar 
al wel eens een kopje koffie van Robin’s 
Koffiewereld hebt gehad. Het koffiebe-
drijf van Robin Bussink levert koffie door 
de hele Achterhoek en was jarenlang ge-
vestigd in Gendringen, maar zetelt sinds 
kort in Silvolde. Bussink legt uit waarom 
hij met zijn bedrijf is verhuisd.  

De ruimte in Gendringen begon wat aan 
de kleine kant te worden. Een pand aan 
de Lichtenbergseweg in Silvolde bood 
uitkomst. Toen Bussink daar op gewezen 
werd, was hij meteen verkocht. Zodoende 
vertrok Bussink naar Silvolde. ”De opslag, 
showroom en de werkplaats is twee keer 
zo groot geworden. Het kantoor blijft in 
Ulft,” legt de ondernemer uit, die nu ook 
beschikt over ontvangstruimte. 

De showroom leent zich uitstekend om 
klanten te ontvangen, maar wel op af-
spraak, benadrukt Bussink. ”Daar stel ik 
de koffiemachines op en kunnen mensen 
op afspraak de machinens bekijken. Ik 

heb geen winkelfunctie daar. Ze kunnen 
bellen of een mailtje sturen, als ze langs 
willen komen.” In het pand is een aparte 
werkplaats ingericht, waar de koffie-
machines gerepareerd worden, wanneer 
deze door omstandigheden niet op locatie 
gemaakt kunnen worden. 

Al sinds 2006 levert Bussink met Robin’s 
Koffiewereld alles wat met koffie te ma-
ken heeft aan bedrijven. De verhuizing 
naar Silvolde is een grote verbetering voor 
het bedrijf van Bussink in alle opzich-
ten. Door de stap wordt bijvoorbeeld de       
koffie sneller bij de klant bezorgd. ”Het 
magazijn is verdubbeld ten opzichte van 
de oude situatie. Alles is ruimer opge-
zet. De klant kan nu nog beter en sneller 
bevoorraad worden van de lekkerste 
koffie”, aldus Bussink. 

De nieuwe locatie van Robin’s Koffie-
wereld vind je aan de Lichtenbergse-
weg 30a in Silvolde.

Robin’s kopje koffie staat 
nu klaar in Silvolde

Dit zijn de basis regels: Als je al 
gezellig met z’n allen bij elkaar 
zit en de bbq moet nog goed 
warm worden kun je een kop 
soep eten. Een eigengemaakte 
soep met groente is lekker tij-
dens het wachten en voorkomt 
dat je anders te veel stokbrood 
met allerlei calorierijke smeer-
sels eet. 

-  Kies voor mager vlees,  
vis of gevogelte

 De keuze die je maakt bij het 
inkopen van vlees is heel

 belangrijk. Magere soorten 
zijn bijvoorbeeld varkens-
fricandeau, varkenshaas, bief-
stuk, entrecote, runderlapjes, 
kipfilet en kalkoenfilet. Dus 
liever geen speklap, hambur-
ger of worstje. Hamburgers 
kun je wel zelf maken van ma-
ger rundergehakt. 

 
 Vis kan in zijn geheel op de 

barbecue maar ook kun je een 
pakketje maken van alumini-
umfolie met daarin een stuk 
vis met kruiden en of groentes. 

 Neem niet te grote stukken 
vlees, maak eventueel spiesen 
met kleinere stukken vlees of 
kip.

-  Laat het stokbrood staan 
of eet het met mate

 Kruidenboter kun je vervan-
gen door een ander smeersel 
met minder vet. Bv een krui-
denkaas light smeersel.  

- Laat witte sausen op basis 
van room of mayonaise 
staan en maak ze zelf op 
basis van yoghurt

 Dit knoflooksausje maak je 
zelf heel makkelijk op basis 
van yoghurt. 1dl yoghurt, twee 
eetlepels kwark, teentje knof-
look, bieslook en peper naar 
smaak en je hebt al een heer-
lijk verantwoord sausje. Rode 
sausen, zoals curry of barbe-
cuesaus bevatten minder vet. 

- Vergeet ook de aardappel 
niet 

 Voorgekookte krieltjes aan 
een spiesje prikken en be-
smeren met een klein beetje 
gekruide olie en dan bakken 
op de bbq. Ook partjes aard-
appel met rozemarijn op een 
barbecueschaal of een voor-
gekookte aardappel in alumi-
niumfolie wikkelen en laten 
poffen op de barbecue is erg 
lekker.

- Eet ook groenten tijdens 
het barbecueën

 Groente kun je grillen op de 
barbecue zoals aubergine, 
courgette, paprika en mais. 

 Ook kun je een salade maken 
van allerlei groenten warm 
of koud. Je kunt ook spiesjes 
maken van champignons of 
paprika en die op de barbecue 
leggen. Op www.fitenslank.nl 

 staan heerlijke en gezonde 
recepten.

- Fruit is heerlijk als 
 afsluiting van de bbq
 Fruitsalade gemaakt van vers 

fruit zoals meloen stukjes met 
aardbei en druiven, of verse 
ananas en watermeloenschij-
ven dit is een heerlijke dessert 
voor na de barbecue en veel 
minder calorieën dan ijs.

- Drink niet alleen bier, wijn 
of frisdrank maar ook 
water 

 Maak eventueel water met een 
smaakje zoals een takje munt 
en citroen erin. Zet het in de 
koelkast of doe er ijsklontjes 
in zo heb je en heerlijk koel 
drankje.

Hetty Schouten,
Fit & Slank coach, 
gewichtsconsulente Silvolde

Voedingstips

Tips voor een slanke barbecue!

Alsof-ie net gloednieuw uit de showroom 
gereden wordt. Zo komt een auto tevoor-
schijn uit de vernieuwde wasstraat bij 
BP Tankstation en Carwash Heuthorst 
Gendringen, die begin april geopend werd. 
Wie de proef op de som wil nemen, kan 
dat nog de hele maand juni voor minder 
dan de helft van het geld komen proberen 
aan de Industrieweg 29 in Gendringen.

De hele hal bij BP Heuthorst is gereno-
veerd. Nieuwe vloeren, nieuwe wanden en 
vooral: nieuwe technieken. Een al te tech-
nisch verhaal wil eigenaar Mark Heuthorst 
er niet van maken, maar het is duidelijk 
waar hij en zijn klanten zo enthousiast van 
worden. Een ritje door de nieuwe was-
straat zorgt voor een auto die eruitziet als 
nieuw: glanzend en streeploos. Daarnaast 
zijn de wasboxen eveneens vernieuwd en 
kan daar voortaan met de bankpas worden 
betaald. Het autowassen wordt bovendien 
een spectaculaire ervaring, met dank aan 

FoamSensation: dat legt een schuimdeken 
over de gehele auto en dat ook nog eens in 
een prachtige oplichtende kleur. ”Het oog 
wil ook wat,” merkt Heuthorst lachend op. 
”Het is een mooie show. Maar het geeft 
ook echt een aanzienlijk beter resultaat. 
Een perfect plaatje. Klanten zijn er heel 
erg enthousiast over.”

Omdat de wasstraat is verbreed (naar 2.80 
meter), kunnen ook uit de kluiten gewas-
sen voertuigen nu bij BP Heuthorst terecht. 
”Van bedrijfsbussen tot van die grote 
Amerikaanse cruisers. Op een vrachtwa-
gen na past eigenlijk alles erdoor.” 

Om kennis te maken, is er de rest van de 
maand een actie, met kortingsbonnen van 
10, 30 en 50 euro. Het beste wasprogram-
ma kost dan geen 17,50 maar nog slechts 
7,50 euro, drie keer wassen voor 22,50 in 
plaats van 52,50 euro of een wastegoed 
van 100 euro, is nu voor 50 euro te koop.

Perfect plaatje nieuwe 
wasstraat BP Heuthorst

Voedingstips


