
Het is dit jaar 75 jaar geleden dat 
de Tweede Wereldoorlog eindig-
de. Hiermee begon ook een tijd 
waarin we leven in vrijheid. Hier 
staan we natuurlijk ieder jaar bij 
stil op 4 en 5 mei, maar dit jaar 
wordt er in Sinderen, Netterden, 
Heelweg en Silvolde extra aan-
dacht aan besteed. 

Voorstelling ’FEBRUARI’
Vrijdag 20 en zaterdag 21 maart 
speelt toneelgroep ’t Buurtschap 
de voorstelling ’FEBRUARI’ in 
het Buurtschapshuis in Sinderen. 
Het is een volkstoneelstuk mét 
liedjes over de Februaristaking 
van 1941 in Amsterdam, waarbij 
de Amsterdamse arbeiders in 
opstand kwamen tegen de Duitse 
bezetter en de beginnende 
Jodenvervolging in Nederland. 

Het stuk speelt zich afwisselend 
af in het volkslogement van 
Tante Marie en Ome Toon, en 
het café van Dikke Bram. Het 
gaat over de machteloosheid van 
gewone mensen, die zich liever 
niet met de oorlog bemoeien, 

maar die ervaren dat die oorlog 
zich wel met hun gaat bemoei-
en. De schrijver noemt het ’een 
waardig document dat iedere 
vereniging een keer op het reper-
toire zou moeten nemen, opdat 
we die heroïsche strijd niet zullen 
vergeten’. 
De voorstellingen van 13 en 14 
maart waren al uitverkocht. De 
voorstellingen op 20 en 21 maart 
beginnen om 20.00 uur. Kaarten 
kosten 7,50 euro per volwassene 
en 5 euro per kind. 

75 jaar bevrijding Megchelen
bij ’De Moezeköttel”
De Moezeköttel besteed op zon-
dag 29 maart vanaf 14.00 uur 
aandacht aan ’75 jaar bevrijding 
van Megchelen’. Tevens is deze 
middag de opening van het nieu-
we seizoen. De vrijwilligers wil-
len samen met u een bijzonder 
moment teweegbrengen name-
lijk de bewustwording van onze 
gezamenlijke vrijheid. Dit gaan 
zij op een speciale manier doen. 
Binnenkort kunt u meer hierover 
op hun Facebookpagina lezen.

Expositie Tweede 
Wereldoorlog
De Oudheidkundige Vereniging 
Gemeente Gendringen houdt 
van 30 maart t/m 5 mei een           
expositie over de Tweede Wereld-
oorlog in deze streek in het 
kader van 75-jaar bevrijding 
in de Conferentiezaal en foyer 
van het Portiersgebouw van het 
DRU Industriepark in Ulft.

Netterden
Op maandag 30 maart is er 
een feestelijke bijeenkomst voor
inwoners uit Netterden en 
Emmerich om samen stil te staan
bij het verleden, vooruit te kijken 
en te vieren dat we in vrijheid 
leven. Kinderen staan centraal. 
Het is een tweetalige herden-
kingsbijeenkomst, die geheel vrij
toegankelijk is. 
Er wordt een krans gelegd bij de 
vrijheidsbank. Ook zullen daar 
een aantal toespraken te horen 
zijn. Na afloop kan er koffie 
worden gedronken en is er een 
gezamenlijke lunch voor de 
kinderen. 

Oudere kinderen kunnen in ge-
sprek met Monica, een dochter 
van Duits/Nederlandse ouders. 
’s Avonds wordt de film Angst 
en geduld getoond. Ook is er een 
lezing door Monica, met muzi-
kale ondersteuning (vrij toegan-
kelijk).

Historische Wandeling
Om 75 jaar vrijheid te vieren, zijn 
er in Silvolde op 4 april meer-
dere evenementen om hierbij stil 
te staan. Zo is er de Historische 
Wandeling Bevrijding Silvolde. 
De bevrijding van Silvolde startte 
bij Bontebrug, waar een belang-
rijk treffen plaats vond tussen de 
Engelse en Canadeze militairen. 
Gezamenlijk trok men op naar 
Silvolde. Tijdens de wandeling, 
die start om 17.00 uur op het 
plein van de Bontebrugschool, 
wordt deze route nagelopen en 
staan de wandelaars stil bij de ge-
beurtenissen die 75 jaar geleden 
hebben plaatsgevonden. 

Voor mensen die niet in staat 
zijn om zo ver te wandelen, zijn 
er vele historische voertuigen 
waarin kan worden meege-
reden. De tocht eindigt bij Isala, 
waar de muziekverenigingen 
St. Radboud en Excelsior een 
concert geven. Diverse stukken 
worden gespeeld die gelinkt zijn 
met de tijd van toen. Uiteraard 
zullen de beide orkesten ook sa-
men enkele nummers ten gehore 
brengen. Dit concert begint om 
20.00 uur. 

In het centrum van Silvolde     
zullen diverse authentieke leger-
voertuigen aanwezig zijn. Onder 
het  genot van een kopje kof-
fie worden de wandelaars ver-
welkomt vanuit de Bontebrug 
die meegedaan hebben aan de
Historische Wandeling en zo 
de route van de Engelse en 
Canadezen militairen hebben 
nagelopen. 
Ook is er een manifestatie voor 
jongeren. Daarnaast komt er 
een expositie met materiaal uit 
particuliere verzamelingen en 
de collectie van oudheidkundige 
vereniging Old Sillevold. 
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Carnavalsoptocht
Wat een teleurstelling voor al 
die carnavalsverenigingen die 
uren, dagen en maanden had-
den gestoken in het bouwen 
van een mooie wagen voor 
de optochten. De stormen die
elke keer in het weekend langs 
kwamen waaien maakten het
onverantwoord om met die 
creatieve uitspattingen de weg 
op te gaan. Er is heel wat denk- 
en knutselwerk aan vooraf ge-
gaan om zoiets moois te kun-
nen maken en wat was het een 
domper dat dit dan niet aan 
het grote publiek geshowd kon 
worden. Gelukkig hadden ze 
in Iseldonk wel meteen aan-
gegeven te willen zoeken naar 
een alternatieve datum om als-
nog de carnavalsoptocht door 
Ulft te laten trekken.
En dat is gelukt, 22 maart 
vertrekken de carnavalisten 
alsnog vanaf het Zwarte Plein. 
Een goed initiatief lijkt me, 
dan is toch al dat werk niet 
voor niks geweest zoals in 
verschillende andere plaatsen, 
waar de wagenbouwers onver-
richter zake hun wagens weer 
af konden breken. We zitten 
dan wel midden in de vasten-
tijd en de carnavalssfeer ligt 
alweer ver achter ons, maar 
zoals in andere plaatsen wel 
een half-vastenoptocht wordt 
georganiseerd, doen wij in 
Iseldonk het carnaval nog een 
dagje over. Moet kunnen lijkt 
me. Hopelijk gooit dan niet 
opnieuw het weer roet in het 
eten en toveren de deelnemers 
van de optocht nog even een 
carnavaleske glimlach op de 
gezichten van iedereen in Ulft 
en omgeving. Een fijne uitge-
stelde carnavalszondagmiddag 
gewenst.

Zijlijn

7 25-jarig jubileum Bruil  
 vastGoedonderhoud,   
 20-jarig jubileum Erna’s  

 Boutique, Bolwerk   
 Advokaten, Achter-  
 hoekse modelspoorclub

Genieten van 75 jaar vrijheid

11 Olde Dorpskiek’n,  
 Agenda, Toneel-
voorstelling SIOS,   

 Voedingstips Hetty  
 Schouten

Vijf jaar geleden legden kinderen een krans tijdens de onthulling van het monument bij de vrijheidsbank in 
Netterden.

Noteer de demonstratiedag 
alvast in uw agenda:
Do.  19 maart  Rollator advies
Do. 26 maart Zitten
Do. 2 april  Slapen
Do. 9 april  Mobiliteit

nabij de watertoren in Ulft

Hoog in kwaliteit, scherp in prijs

donderdag open dag - 
daarnaast advies en 
demo op afspraak

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

ELKE 
DONDERDAG
OPEN DAG
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Minimaregelingen nu ook 
online aan te vragen
De minimaregelingen van de ge-
meente zijn nu ook online aan 
te vragen. Via www.oude-ijssel 
streek.nl/minimaregelingen vult 
u op één formulier uw gegevens 
in. Door middel van het doorlo-
pen van de stappen ziet u meteen 
op welke regelingen u wel of 
geen recht heeft.
Voor het aanvragen van mi-
nimaregelingen zoals bijzon-
dere bijstand, kwijtschelding 
gemeentelijke belasting en de 
Meedoenregeling hoeft u het on-
line formulier slechts eenmalig 
in te vullen. Dit kan door in te 
loggen met uw DigiD. Na invul-
ling ziet u direct waar u wel of 
geen recht op heeft. Mensen die 
moeite hebben met het invullen 
van formulieren kunnen bel-
len met de gemeente (0315) 292 
292 of een afspraak maken met 
Formulierenhulp via (06) 55 46 
41 20. Zij vullen het dan samen 
met u in.

Plan voor bouw van twee 
woningen Bongersstraat 78
in Ulft
De eigenaar van de woning 
en omliggende kavel aan de 
Bongersstraat 78 in Ulft wil op 
deze plek graag twee woningen 
bouwen. Om hiervoor ruimte 
te maken, wordt de bestaande 
woning uit 1900 gesloopt. Op 25 
februari 2020 heeft het college 
van burgemeester en wethouders 

haar principemedewerking toe-
gezegd voor dit conceptplan. De 
eigenaar heeft een ontwerpschets 
bij de gemeente ingediend. De 
beoogde bebouwing bestaat uit 
twee vrijstaande woningen die 
levensloopbestendig zijn. Aan dit 
type woningen is de komende ja-
ren behoefte. De twee woningen 
komen wat verder naar achteren 
op de kavel te staan. Hiermee 
komt de voorgevel in lijn met de 
overige bebouwing in de straat en 
past het beter in het straatbeeld.
De eigenaar werkt het concept-
plan de komende tijd verder uit. 
Vervolgens wordt de benodigde 
planologische procedure door-
lopen. Daarna start de eigenaar 
met de sloop van de bestaande 
woning en volgt de nieuwbouw.

Inzet groepen vrijwilligers 
voor kwetsbare inwoners
Het college van B&W geeft een 
impuls aan de groepsgewijze 
inzet van vrijwilligers. Hierbij 
gaat het om groepen vrijwilligers 
die (eenmalig) een klus uitvoe-
ren voor een inwoner die dat 
vanwege een sociale, fysieke of 
geestelijke beperking niet kan 
en het ook niet zelf kan betalen. 
Bijvoorbeeld het toegankelijk 
maken van een tuin voor een 
hulpbehoevende inwoner, door 
te helpen bij noodgedwongen 
verhuizing of een uitstapje met 
dementerende ouderen. 
Sociaal Werk Oude IJsselstreek 
(SWOIJ) gaat dit project uitvoe-
ren. Het college van B&W is de 
eerste ’groep’ die vrijwillig een 
klus gaat oppakken. 
SWOIJ is de samenwerkings-
partner van de gemeente als het 
gaat om opbouwwerk en vrijwil-
ligerswerk. De inzet van groepen 

vrijwilligers voor klussen sluit 
goed aan bij de lopende projec-
ten in de gemeente, zoals ’Oude 
IJsselstreek Doet’. 
SWOIJ gaat organisaties, teams 
en groepen werven en stimuleren 

om eenmalig kortdurende klus-
sen te klaren voor een kwetsbare 
doelgroep. Waarmee het mes aan 
twee kanten snijdt. Deze aanpak 
sluit beter aan bij de moderne 
(potentiële) vrijwilliger. 

Deelnemers doen positieve erva-
ring op met vrijwilligerswerk. En 
voor inwoners die hulp kunnen 
gebruiken voorkomt het dat pro-
blemen groter worden.

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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Plan voor herontwikkeling van het voormalige 
café de Paasberg

Om het voormalige café de Paasberg in Terborg te herontwikkelen heeft een initiatiefnemer een concept-
plan ingediend. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor op 11 februari haar principe-
medewerking toegezegd. Het conceptplan van de initiatiefnemer gaat uit van het verbouwen van het 
bestaande pand. Het bebouwde en versteende oppervlak wordt niet vergroot, waardoor het groene 
karakter van de Paasberg behouden blijft. Ook blijft de karakteristieke uitstraling van het pand in stand. 
Een kleinschalige groepsaccommodatie met een beperkt aantal overnachtingsplaatsen past binnen het 
gemeentelijk beleid voor toerisme en recreatie. De locatie leent zich voor een dergelijke ontwikkeling. 
Het college staat positief tegenover het conceptplan. Er wordt een passende invulling gegeven aan een 
leegstaand pand. De komende tijd zal de initiatiefnemer zijn plan verder uitwerken en kan de benodigde 
planologische procedure en het vergunningstraject doorlopen worden.

Hoveniersbedrijf Edwin Jansen 
doet al 25 jaar aan aanleg en on-
derhoud van tuinen, ’in de breed-
ste zin van het woord’. Hoewel 
Jansen, op 1 maart 1995 begon-
nen als eenmanszaak, inmiddels 
een aardig team aan medewer-
kers in dienst heeft, is hij ook zelf 
nog altijd liever in de tuin dan op 
kantoor bezig. ”Het liefst loop ik 
er hele dagen tussen. Ik ben een 
echte hovenier in hart en nieren.”

De tijdgeest zit Edwin Jansen   
behoorlijk mee: waar duurzaam-
heid een actueel thema is dat de 
komende jaren waarschijnlijk 
alleen nog maar belangrijker 
wordt, was zijn overtuiging al 
25 jaar om zo groen mogelijk 
te werken. ”Dat is misschien 
wel een van de grootste veran-
deringen ten opzichte van de 
tijd dat ik begon,” zegt Jansen. 
”We hebben de trends mee, het 
wordt allemaal steeds groener en 
steeds duurzamer.”

Dat past precies in het straatje 
van zijn hoveniersbedrijf (www.
edwinjansen.nl). ”We hebben 
hier zonnepanelen op het dak, 
zelf rijd ik in een elektrische 
auto, we werken met duurzaam 
Douglas-hout en gebruiken      
eigenlijk helemaal geen bestrij-
dingsmiddelen meer. En waar 
mogelijk hebben we accugereed-
schap.” 25 Jaar geleden was dat 
wel anders, toen bijvoorbeeld 
spoorbielzen populair waren in 
tuinen. ”Terwijl dat eigenlijk 
chemisch afval was, zo veel rot-
zooi zat daarin. Hetzelfde geldt 

voor geïmpregneerd vurenhout, 
dat destijds veel gebruikt werd.”

Bovendien zoekt Jansen het waar 
mogelijk dicht bij zijn uitvals-
basis op ’t Goor 27 in Ulft; zowel 
zijn klanten als zijn zakenpart-
ners. ”Heel veel leveranciers zit-
ten hier om de hoek: houthandel 
Het Anker in Ulft, Venhorstplant 
in Megchelen. En op enkele 
Duitse klanten na werken we 
vooral in de gemeentes Oude 
IJsselstreek en Doetinchem, dat
scheelt geweldig veel kilometers
rijden. Het past ook bij ons, 
we zijn als bedrijf echt in de 
Achterhoek geworteld.”

Gelukkig zijn er in de regio ge-
noeg klanten die van de diensten 
van Hoveniersbedrijf Edwin 
Jansen gebruikmaken. ”We ver-
zorgen aanleg en onderhoud van 
tuinen, in de breedste zin van het 
woord,” vertelt Jansen. Dat be-
tekent naast vaste onderhouds-
adressen (in het seizoen, van 
maart tot oktober) en losse klus-
sen als een voor- of najaarsbeurt 
ook veel overkappingen, vijvers, 
tuinverlichting, ’eigenlijk alles in 
de tuin’. ”En ook als er een stuk-
je gemetseld of getimmerd moet 
worden, pakken we dat op.”
Vier ploegjes van twee medewer-
kers gaan dagelijks namens het 

Ulftse hoveniersbedrijf op pad; 
twee duo’s voor het onderhoud, 
de andere twee doen de aanleg. 
Jansen zelf maakt altijd deel uit 
van een ’aanlegploegje’. ”Dat 
vind ik het mooiste. Maandag is 
mijn kantoordag, dat hoort erbij, 
maar het liefst loop ik er hele da-
gen tussen. Ik doe het nog steeds 
met heel veel plezier.”
Of een door Edwin Jansen 
ontworpen tuin herkenbaar is, 
voorzien van zijn eigen ’handte-
kening’? ”Dat hoop ik niet. Wat 
we maken, moet passen bij de 
mensen. We gaan voor kwaliteit. 
En ik denk dat je na 25 jaar wel 
mag zeggen dat dat gelukt is.”

25 Jaar Hoveniersbedrijf Edwin Jansen:

Steeds groener en geworteld in de Achterhoek
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Instuifmiddag KBO/SBU
KBO/SBU organiseert op maan-
dag 16 maart een instuifmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur in zaal
’t Hemeltje te Ulft. Er wordt een 
kaartje gelegd (o.a. solokaarten, 
jokeren, 3/15), rummikub ge-
speeld en gesjoeld; ook andere 
spelen zijn welkom. De entree is 
gratis en men hoeft geen lid te 
zijn! De koffie kost slechts €1,- 
en er is ruimte voor zo’n 80 deel-
nemers, dus breng partner, buren 
en vrienden mee. 

Woonwensonderzoek Etten
Welke woonbehoefte is er de 
komende jaren in Etten en het 
buitengebied? Zijn er voldoende 
betaalbare woningen voor jonge-
ren en ouderen? Moeten er nieu-
we woningen gebouwd worden? 
Waar kunnen deze woningen dan 
gebouwd worden?
Dit zijn allemaal vragen die in het 
Woonwensenonderzoek aan de 
orde kunnen komen. Uiteindelijk 
leidt het onderzoek tot een plan 
waarmee zo concreet mogelijk de 
woonbehoefte van Etten wordt 
ingevuld. Het onderzoek start 
met een informatieve bewoners-
avond in Zaal Köster op dinsdag 
17 maart om 20.00 uur met in-
loop vanaf 19.30 uur. Daarnaast 
worden op 19 en 26 maart en 2 en 
9 april individuele vertrouwelijke 
woonwensgesprekken gehouden.

Fit en Slank start 17 maart in 
Silvolde, doe je mee?
Wil jij nog een aantal kilo’s kwijt 
voor de zomer begint? Samen 
met de hulp van Fit & Slank en 
je medecursisten gaat het je ze-
ker lukken. Fit & Slank is een 
unieke methode om een gezond 
eetpatroon aan te leren. Om af 
te vallen geven we de regel van 3 
en de 7 afspraken. Dit is gemak-
kelijk toe te passen en eten zon-
der honger gevoel. In de cursus  
besteden we aandacht aan ge-
zonde voeding maar ook aan het 

omgaan met verleidingen en ge-
woontes en voldoende bewegen. 
De cursus Fit & Slank is een 
groepscursus  (in kleine groepjes) 
8 weken lang gedurende 1 uur, 
deze wordt gehouden in Silvolde. 
De cursus start dinsdag 17 maart 
om 19.30 uur. Wil je meer infor-
matie over de cursus of weten of 
je de cursus vergoed krijgt van je 
ziektekostenverzekering? Fit & 
Slank, Terborgseweg 45 Silvolde, 
www.fitenslank.nl/hetty-schouten 
tel: 06-49860394.
 
Collectieve Invuldagen
Het komt er weer aan: de ge-
meentelijke belastingen. In som-
mige gevallen is het mogelijk 
kwijtschelding aan te vragen. Dit 
jaar werkt de gemeente met een 
digitaal formulier voor alle mini-
maregelingen. (Kwijtschelding, 
Bijzondere bijstand, Computer-
regeling, Individuele inkomens-
toeslag, Kindpakket (4 t/m 17 
jaar), Meedoenregeling vanaf 
18 jaar. Wij vullen alle formulie-
ren samen met u in één keer in! 
Zorg dat u een DigiD heeft.  De 
Collectieve Invuldagen zijn dins-
dag 17, woensdag 18, dinsdag 24 
en woensdag 25 maart in kantoor 
Sociaal Werk, Terborgseweg 
19A te Silvolde. Aanmelden kan 
via: www.sociaalwerk-oij.nl.
Voor vragen kunt u bellen met 
Michael Mulder, 06 55 46 41 20.

Open repetitie Con Brio
Word je ook zo blij van zingen? 
Wij zéker! De vrouwen van Con 
Brio uit Etten. Een enthousiaste 
groep van 40 vrouwen die graag 
samen zingen en plezier hebben. 
Misschien is het wel wat voor 
jou? Kom dan op woensdag 25 
maart naar de Open repetitie in 
zaal Köster in Etten. We zingen 
van 19.45 - 22.00 uur.
Con Brio treedt regelmatig op en 
werkt de komende periode naar 
een concert in Sixties/Seventies 
stijl toe. Bij dat concert op 24 
oktober zijn enkele nummers 
geschikt om als gastzanger mee 
te zingen. Zangervaring is niet 
vereist en elk nieuw lid krijgt een 
vast maatje in het koor om je op 
weg te helpen. Dus een mooi mo-
ment om tijdens de open repetitie 
de sfeer van ons koor te proeven. 
Misschien kom je binnenkort 
meezingen en sta je in oktober 
samen met ons te stralen. Meer 
informatie: www.conbrioetten.nl 

KOM ES KIEKEN speelt
komedie De Roddeltante 
Spelers en regisseur Richard 
Klompenhouwer zijn afgelopen 
september gestart met de voor-
bereidingen voor de komedie in 
vier bedrijven met de titel De 
Roddeltante. (auteur Jens Exler)
Een vrolijk en luchtig spel, waar-
aan zowel de regisseur, spelers 
en het publiek gegarandeerd 
heel veel plezier zullen beleven. 
De voorstellingen zullen zoals 
gewoonlijk plaatsvinden in Het 
Dorpshuus in Varsselder op      
zaterdag 28 maart en zondag-
middag- en avond 29 maart. Kom 
ook dit joar weer es kieken....
doar kriej gin spiet van!

Heelweg
Ook op de Heelweg wordt stil-
gestaan bij 75 jaar vrijheid. Op
vrijdag 3 april is er in het Buurt-
schapshuus een gevarieerd pro-
gramma over dit thema. Er wordt 
een video van het toneelstuk ’De 
Trein’ van Toneelgroep Heelweg 
vertoond en er zijn diverse optre-
dens. Aanvang 19.30 uur. Kaart-
jes kosten €5,-, kinderen tot en 
met twaalf jaar mogen gratis 
naar binnen. Een dag later is er 
in het Buurtschapshuus ook nog 
een vrijheidsbrunch. Ook daar 
is de tentoonstelling nog te zien, 
evenals een tentoonstelling over 
de voertuigen uit de oorlogstijd. 
Kinderen mogen hun eigen vrij-
heidsvlieger maken en oplaten. 
De brunch begint om 11.00 uur. 
Kaartjes hiervoor kosten €10,-, 
kinderen tot en met twaalf jaar 
betalen maar €2,50.

Concert fanfare St. Gregorius
Op zaterdagavond 4 april  geeft
Fanfare St. Gregorius uit Varssel-
der-Veldhunten een bijzonder 
concert. De tweeluik bestaat 
enerzijds uit muziek die verwijst 
naar de 75 jarige herdenking 
van de vrijheid. Aan de andere 
kant blikt de muziekvereniging 
vooruit naar het populaire Music 
Together deel 5 concert, in no-
vember a.s. Onder leiding van 
Gerjo Seesink neemt het orkest 
het publiek mee op een muzikale  
gevarieerde reis. Na afloop van 
het concert kan men, onder het 

genot van een drankje,  gezellig 
napraten.  Om 20.00 uur begint 
het concert in ’t Dorpshuus in 
Varsselder. De toegang is gratis.

Open Dag Engbergen
Op zondag 5 april is er van 
11.00 tot 16.00 uur Open Dag in 
Engbergen. De ondernemers en 
vrijwilligers van Engbergen slaan 
wederom de handen ineen en or-
ganiseren een gezamenlijke open 
dag! Naast dat alles geopend is
deze dag zijn er tal van extra 
activiteiten, zoals verschillende 
sportieve meerkampactiviteiten, 
leuk voor het hele gezin! Houd 
de berichten op de facebook-
pagina van Engbergen Veelzijdig 
in de gaten voor alle activiteiten 
op deze dag. De Open Dag wordt 
georganiseerd door Engbergen 
Veelzijdig, Familie Kip, Alpaca
Ranch d’n Achterhoek, Open-
luchttheater Engbergen en Paar-
densportcentrum Diekshuus

Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 6 april haar maan-
delijkse bingo voor leden in 
’t Hemeltje te Ulft. De aanvangs-
tijd is veranderd van 14.30 uur 
naar 14.00 uur. Nieuwe leden zijn 
welkom en kunnen zich op deze 
middag aanmelden.

Rijbewijskeuringen in Ulft
Automobilisten kunnen zich via 
Regelzorg Rijbewijskeuringen op 
6 april in de Mulderije in Ulft 
medisch laten keuren voor de 
verlenging van hun rijbewijs. 
Een afspraak maken met de 
arts kan via Regelzorg Rijbewijs-
keurigen. Tel.: 088 2323300.  
Zelf een datum plannen:
www.regelzorg.nl

Garagesale in Gendringen
Je kent dat wel: Het is voorjaar 
en wilt eens flink opruimen. En 
dat doe je elk jaar. De spullen 
gaan naar de zolder of in het 
schuurtje en in de loop der jaren 
bouwt zich een stevige voor-
raad op met goede spullen die 
je zelf niet meer gebruikt, maar 
waar anderen wellicht nog goed 
gebruik van kunnen maken. Je 

kunt het op marktplaats zetten 
maar je kunt het ook, vanuit je 
eigen garage of oprit te koop 
aanbieden tijdens een garage-
sale. In Gendringen wordt er 
een garagesale georganiseerd op 
zaterdag 16 mei aanstaande. Wil 
je meedoen? Vanaf 1 maart kun 
je je aanmelden. Dit kan door 
een mail met daarin je naam en 
adres te sturen naar: garagesale 
gendringen@gmail.com
Ook voor vragen kunt je terecht 
op dit mailadres. Bezoekers van 
de sale kunnen vanaf 14 mei de 
lijst met de deelnemende adres-
sen downloaden of afhalen bij 
de Coop in Gendringen. Houdt 
hiervoor de Facebookpagina van 
garagesale Gendringen en de 
huis aan huis bladen in de gaten.

Après-Ski op de Boerderie

Op zaterdag 21 maart vindt ’Après-Ski op de Boerderie’ plaats bij ’t Kempke in Etten. Bezoekers             
kunnen zich op dit feest in après-ski sferen wanen tijdens de tweede editie van dit evenement. De loods 
van ’t Kempke in Etten wordt dit jaar weer omgetoverd tot echte Après-Ski-hut. De band Freeline Music 
en Feest DJ Martin zullen zorgen voor de Après-Ski hits. Nieuw dit jaar is de Piratenhut. Hier draait 
een DJ fijne piratenplaatjes. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Samen met vrijwilligers wordt er 
weer wat moois neergezet, waaronder de houten skihut. Waar dit feestje ook om bekend staat is dat de 
bezoekers de hele avond onbeperkt kunnen genieten van friet en snacks. Daarnaast zijn shotjes volop 
verkrijgbaar bij het shotjesrad en de mooie dames die door de zaal lopen. Kaarten voor Après-Ski op de 
Boerderie kosten 15 euro (exclusief servicekosten) en verkrijgbaar via: www.apresskiopdeboerderie.nl. 
Het evenement begint 20.30 en duurt tot 2.00 uur. Kijk voor meer informatie op de website of 
Facebookpagina ApresSkiopdeBoerderie. De foto is van Après-Ski op de Boerderie 2019 en gemaakt 
door Bastiaan Reusink.

In verband met de weersomstandigheden en ’Storm Ellen’ heeft de ge-
plande Iseldonkse carnavalsoptocht op zondag 23 februari jl. helaas 
niet kunnen plaatsvinden. De Iseldonkse optochtcommissie heeft in 
samenwerking met de Gemeente Oude IJsselstreek besloten om de 
carnavalsoptocht alsnog te laten plaatsvinden op zondag 22 maart. 
Stadsprins Berto den Eerste en Jeugdprins Thijn den Eerste nodi-
gen alle trouwe deelnemers, Iseldonkers en overige carnavalisten uit 
om aan deze optocht deel te nemen! We vertrouwen erop dat onze 
Iseldonkse toeschouwers in grote getale aanwezig zullen zijn om de 
deelnemende wagens, loopgroepen en Stadspins en Jeugdprins 2020 
langs de route aan te moedigen! De Iseldonkse carnavalsoptocht zal, 
zoals gebruikelijk,  starten om 13.11 uur vanaf het Zwarte Plein in 
Ulft. De route zal zijn zoals voorgaande jaren.

Herkansing carnavalsoptocht 
Iseldonk op zondag 22 maart

Wedstrijden van de 
komende weken
15 maart:  
Ajax B - Den Dam 
NVC Netterden - 
SV Babberich 
SDOUC - SV Spero 
Silvolde - UDI ‘19 
SVGG - SV Kilder 
Ulftse Boys - GWVV 
VV Terborg - VV Etten

22 maart
VV Etten - Keijenburgse Boys
VV Gendringen - AD ‘69
VV Terborg - FC Bergh

29 maart
NVC Netterden - SV Halle
SDOUC - VV Union
SVGG - SV Gelders Eiland
Ulftse Boys - VV Terborg

5 april
Ajax B - SVGG
Silvolde - VV Baronie
VV Etten - FC Bergh
VV Gendringen - GWVV
VV Terborg - AD ’69 
Sportverenigingen, geef
uw wedstrijden door, 
dan weten uw supporteers
wanneer ze u kunnen
komen aanmoedigen!

ulftsekrant@ijselstroom.nl

Iseldonkse carnavalsoptocht 2019.
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• 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

Keukens koopt je waar ze gemaakt worden

Misschien is het niet uw eerste 
ingeving om voor een nieuwe 
keuken over de grens te gaan 
shoppen, maar toch is dat echt 
wel de moeite waar0d.
Direct over de grens in Isselburg 
is namelijk het familiebedrijf 
Willing gevestigd. Een gespecia-
liseerd bedrijf voor alle soorten 
keukens en allemaal gemaakt in 
hun eigen werkplaats, èn dat ook 
nog voor een betaalbare prijs. 

In hun uitgebreide showroom 
kunt u alvast proeven van de 
vele stijlen en mogelijkheden. 
Uw wensen worden verder uit-
gewerkt in een ontwerp voor uw 
keuken en ze nemen alle moge-
lijkheden met u door. Alle keu-
kens worden in eigen werkplaats 
volledig op maat gemaakt, dus 
ook uw eigen ideeën kunnen 
hierin verwerkt worden.
Vaak merkt u dat standaard-   
maten net niet passen in uw  
plannen. Doordat Willing alle 
keukens op maat maakt, wordt 
ook alle ruimte in uw keuken  
optimaal benut. Daarnaast zijn er 
legio mogelijkheden in de uit-
straling die u voor uw keuken 
voor ogen heeft. Ook over de 
verlichting van uw werkplek en 
de optimale plaatsing van de    

apparatuur wordt met u van      
gedachte gewisseld om tot een zo 
logische mogelijke opstelling te 
komen.
U leest het al, door de jarenlange 
ervaring van dit bedrijf kunt u  
rekenen op het beste advies. 
Daarnaast wordt de keuken     
geplaatst door de eigen monteurs 
van het bedrijf, waardoor de      
lijnen kort zijn. 

Renovatie
Ook voor keukenrenovatie bent 
u hier aan het goede adres. Aan-
gezien alles in eigen huis wordt 
vervaardigd is het aanpassen van 
uw bestaande keuken dus ook 
geen probleem. Alles wordt ter 
plekke ingemeten en u krijgt een 
duidelijke planning.

Niet alleen keukens
Naast de conventionele hout-   
bewerkingsmachines die ook nog 
volop in gebruik zijn beschikt 
Willing over het modernste     
machinepark, aangestuurd door 
een team van goed opgeleide 
vaklieden, met een hoog eigen 
verantwoordelijkheidsgevoel. 
Hiermee blijft het niet alleen bij       
keukens die vanuit de werkplaats 
geleverd worden. 

Badkamermeubels, slaapkamer-
meubels, kasten en dressoirs,     
inbouwkasten, bureaus, praktijk-
inrichtingen, schuifdeursystemen 
en nog veel meer, van de hoogste  
kwaliteit, worden hiermee voor u 
gemaakt.

Van begin tot eind wordt alles 
in eigen huis vervaardigd, tot en 
met het afwerken en lakken van 
de meubels en kasten aan toe. 

Aan de Dreibömerweg 10 be-
vindt zich ook de showroom waar 
u de nieuwste trends, uitvoerin-
gen, materialen, kleuren en tech-
nieken kunt bekijken voor zowel 
keuken- als badkamerinrichting.

Jarenlange ervaring
U kunt er vrijblijvend terecht 
voor advies, voor zowel ontwerp 
als plaatsing. Al in 1701 is dit    
familiebedrijf opgericht en door 
de jaren heen heeft het zich    
ontwikkeld tot een moderne 
meubelfabrikant, waarvan de nu 
4e generatie Willing, Daniel in 

2006 zijn vakdiploma behaalde.
Al 300 jaar vakmanschap van  
vader op zoon, met daarnaast de 
keuken- en badkamershowroom, 
is iets waar de familie trots op is. 

De sleutel tot dit succes is een 
gemotiveerd team met goed       
opgeleide vakmensen die uw     
creatieve ideeën kunnen vertalen 
naar unieke inrichtingen en   
meubels. 

Willing is uw partner voor een 
eenvoudige tafel tot de planning 
en uitvoering van een complete 
woninginrichting.

Kom vrijblijvend langs
U bent van harte welkom, de 
koffie staat klaar. En ook aan die 
kant van de grens wordt u in het 
Nederlands aangesproken.
Voor meer informatie: 
www.willing-tischlerei.de

Vakwerk vanuit jarenlange traditie

Willing, voor een keuken op maat 
uit eigen fabriek

De vakmannen van team Willing vlnr Christian ter Horst, Josef Willing, Daniel Willing en Markus Alstede

Alles wordt in eigen fabriek op maat gemaakt en gemonteerd

Bezoek onze open dag

op zondag 15 maart 2020

van 11.00 tot 17.00 uur

en kom kijken hoe uw keuken 

of badkamer wordt gemaakt
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Deze maand bestaat Erna’s 
Boutique alweer 20 jaar en dat 
moet natuurlijk gevierd worden.
Als Erna zelf terug kijkt op de 
afgelopen 20 jaar zegt ze het vol-
gende: ”Als ik terug kijk wat we, 
ja we, want ik doe en kan het 
natuurlijk niet alleen, samen heb-
ben opgebouwd met mijn vaste 
en trouwe team Milly, Wendy 
en Marjolein mag ik wel zeggen 
dat ik daar erg trots op ben. Ik 
beschouw mijn werk nog steeds 
als hobby en als ik daar dan van 
kan leven is dat helemaal mooi.”

Begonnen op het J.F. Kennedy-
plein met 80 vierkante meter, 
daarna samen met Wouter een
sportzaak (nu Mecking’s Sport-
shop) overgenomen en nu alweer 
9 jaar aan de Kerkstraat dat 
160 vierkante meter telt. Ook 
ondanks de roerige crisisjaren, 
het on-line gebeuren wat erbij 
gekomen is (en wat de afgelopen 
jaren al de nodige winkels de kop 
heeft gekost), heeft Erna altijd 
volop doorgedraaid met veel  

passie en liefde voor de winkel 
en haar klanten. De kracht van 
Erna’s Boutique is de bijna weke-
lijkse wisselende leuke, aparte en 
betaalbare collectie, voor zowel 
jong als oud, in grote en kleine 
maten. 
Inmiddels heeft ze een vaste klan-
tenkring opgebouwd van meer 
dan 5000 vaste klanten. Hierbij 
geeft Erna aan dat in deze tijden 
persoonlijke aandacht, sfeer, 
beleving en gezelligheid (ook 
voor de meegekomen mannen!) 
in de winkel een grote rol spelen.
”We kennen bijna 80% van de 
klanten bij de voornaam, hoe 
leuk is dat!!!”
Om het 20-jarig bestaan te vieren 
volgen er de komen weken en 
maanden verschillende acties op 
facebook, een ouderenmiddag
met modeshow, acties voor goede 
doelen en nog veel meer activi-
teiten voor en met klanten van 
Erna’s Boutique. ”Tot slot,” zegt 
Erna; ”Gaan we vol enthou-
siasme door en op naar de 25 jaar 
zullen we maar zeggen.”

Erna’s Boutique 20 jaar

Hoeveel meter precies hij bij 
elkaar heeft geschilderd, durft 
Gerrie Bruil niet te zeggen. 
Maar dat het er heel wat zijn, dat
is zeker. De Ulftenaar begon 
25 jaar geleden voor zichzelf en 
werkt tegenwoordig samen met 
zoon Giel. Een uitdaging gaan ze 
nooit uit de weg bij Bruil vast-
Goedonderhoud. ”En we vinden 
het gewoon mooi: er is in Ulft 
al 25 jaar lang schilderwerk van 
Bruil.”

Op 1 maart 1995 ging Gerrie 
Bruil voor zichzelf aan de slag. 
”Dat was een heel moeilijke tijd,” 
zegt de jubilerende Ulftenaar nu. 
”Maar gelukkig kwam al heel 
snel de woningbouwvereniging 
als klant, het huidige Wonion. 
Daar werken we nu nog altijd 

voor. Dat we daar al 25 jaar     
naar tevredenheid werkzaam-
heden voor verrichten, zegt denk 
ik wel genoeg.” 

Gerrie heeft al die jaren met 
de kwast in de hand rondgelo-
pen, maar benadrukt dat hij het 
zonder hulp van het thuisfront 
niet had gered. ”Mijn vrouw 
Annemieke is mijn steun en 
toeverlaat geweest. Zeker in het 
begin, toen we weken van wel   
70 uur maakten. Zij deed de 
administratie en dan zat ze ook
nog met drie kleine blagen thuis.”
Een van die drie blagen is Giel, 
die Bruil vastGoedonderhoud 
vijf jaar geleden overnam van 
vader Gerrie. Sindsdien gaan 
vader en zoon Bruil regelmatig 
samen op pad. 

Bij alleen schilderwerk is het 
nooit gebleven, voor zowel 
Gerrie, Giel als hun personeel 
geldt dat nieuwe technieken en 
uitdagingen het werk juist leuk 
houden. Zo is Giel gecertificeerd 
houtrenovatiespecialist en draait 
Bruil vastGoedonderhoud de 
hand niet om voor specialistische 
klussen als vloercoatings verzor-
gen, glas zandstralen of binnen-
spuiten, waarbij verf verwarmd 
wordt gespoten; dat gaat niet 
alleen razendsnel, het geeft ook 
een schitterende, strakke laag  
lak zie ook: 
www.bruilvastgoedonderhoud.nl

Een bijzonder project was ook 
het plaatsen van de giganti-
sche glasplaat in het stadhuis 
van Doetinchem, van 5,5 bij 2,5 
meter. ”De grootste ruit die we 
ooit hebben gezet. Bijna 800 kilo, 
met een hoogwerker moest-ie 
erin. En het paste tot op de milli-     
meter,” zegt Giel glunderend. 

Het tekent Bruil vastGoedonder-
houd: altijd enthousiast om iets 
nieuws te proberen. ”Waar ande-
ren liever de vingers van afhou-
den, vinden wij het juist mooi om 
’lastige’ klussen te doen. ’Die van 
Bruil, die pakken dat wel aan,’ 
krijgen klanten dan te horen.” 
Nog anderhalf jaar, dan gaat 
Gerrie echt wat nieuws doen: ”Ik 
ben aangenomen op de fluister-
boot. Maar ik blijf Giel helpen 
hoor. Want ik vind het werk nog 
veel te leuk.”

”Die van Bruil’ houden al 
25 jaar van aanpakken

Met de verhuizing van model-
spoorclub ”De Achterhoek” 
heeft Ulft eindelijk de beschik-
king over meerdere treinstations.
Twee keer per week komt er 
een groep treinenliefhebbers bij 
elkaar in het pand van Hendriksen 
aan de Oerseweg in Ulft om hun 
geliefde hobby uit te voeren. 

De modelspoorclub trok al de 
hele Achterhoek door. Na een 
verhuizing van Zelhem naar 
Gaanderen zijn de hobbyisten 
begin dit jaar neergestreken in 
Ulft. De ruimte in Gaanderen 
was wat aan de kleine kant. Er 
deed zich een mooie kans voor 
om een deel van het pand van 
Henku Kozijnen te betrekken en 
daar is de club nu enkele maan-
den gevestigd. 

De club bestaat uit liefhebbers 
die helemaal gek zijn van treinen. 
Sommige leden ontdekken nu 
pas wat voor een mooie hobby 
het kan zijn, maar bij de mees-
ten is het bouwen van treintjes 
er met de paplepel ingegoten. 
”Bijna iedereen had vroeger wat 
treintjes thuis. Maar dat verstofte 
een beetje doordat men bijvoor-
beeld kinderen kreeg,” vertelt 
voorzitter van de modelspoor-
club, Jos Verbeek, in het pand 
aan de Oerseweg. 

De vereniging, die inmiddels 
alweer bijna 40 jaar bestaat, 
bood de ’treinengekken’ de 
kans hun oude liefde weer op te 
pakken. Achterhoekers uit alle 
windstreken weten hun weg te 
vinden naar het industrieterrein 
in Ulft. Hobbyisten uit Azewijn, 

Zelhem, Gaanderen en Lochem 
komen iedere dinsdag- en don-
derdagavond samen om even 
gezellig te keuvelen en daarna 
een aantal uurtjes met de treinen 
in de weer te gaan. ”We doen dit 
puur op basis van liefhebberij. Je 
leert een hoop van samen treinen 
bouwen. Door het te doen leer 
je er ook van,” weet Verbeek, 
die de nadruk legt op de vrijblij-
vendheid van het lidmaatschap. 
”Je hoeft niets te kunnen om lid 
te worden. We hebben leden die 
wat minder met treinen hebben, 
maar bijvoorbeeld het wel heel 
leuk vinden om landschappen te 
bouwen.” 
Landelijk vallen er steeds 
meer modelspoorclubs weg. De 
Achterhoekse club kan echter 

leunen op een stabiel ledenbe-
stand van om en nabij 15 leden, 
waarin nog wel wat ruimte zit 
voor groei. Komen er nieuwe 
leden bij, dan geeft dat de ver-
eniging de kans om bijvoorbeeld 
weer nieuwe spullen aan te 
schaffen. 
”Iemand die belangstelling heeft 
kan gewoon aanbellen. Men kan 
eerst een paar keer op ’proef’ 
komen om te kijken of het wat 
is,” aldus Verbeek. 

Lidmaatschap
Een lidmaatschap van model-
spoorclub ”De Achterhoek” kost 
tweehonderd euro op jaarbasis. 
De clubavonden zijn op dinsdag- 
en donderdagavond van 19.30 tot 
22.00 uur. 

Door komst Achterhoekse modelspoorclub 
eindelijk treinstation Ulft

Giel, Annemieke en Gerrie Bruil.

Laagdrempelig, persoonlijk en 
praktisch. ”We zijn niet de     
standaard advocaten in mantel-
pakjes,” zegt Wendy Boland van 
Bolwerk Advocaten & mediators.
”Een persoonlijke aanpak, snel 
bereikbaar en duidelijk advies, 
dat is wat ons kenmerkt.” Daar-
voor kunnen cliënten niet alleen
op het hoofdkantoor in Zutphen 
terecht, maar ook op de spreek-
locatie in Gendringen. 

Aan de Nijverheidsweg 28A ont-
vangt Boland sinds ruim een jaar 
op afspraak haar klanten. Die 
bezoeklocatie is niet toevallig 
gekozen; Boland is Gendringse. 
”Maar ook hebben we verschil-
lende klanten uit bijvoorbeeld 
de regio’s ’s-Heerenberg en 
Winterswijk, voor hen is het wel 
zo handig om in Gendringen 
langs te komen. Want daar kun-
nen mensen terecht voor alles 
wat we ook in Zutphen doen.”  
En dat is voornamelijk arbeids-
recht, familierecht, mediation 
(bemiddeling) en sociale zeker-
heid, voor wie bijvoorbeeld pro-
blemen met een bijstands- of 

WIA-uitkering heeft. Het laag-
drempelige van het advocaten-
kantoor blijkt eveneens uit het 
gratis inloopspreekuur, iedere 
maandag tussen 17.00 en 18.00 
uur in Zutphen (Burgemeester 
Dijckmeesterweg 5). 
”Daar is iedereen welkom met 
alle vragen. We geven dan advies 
en als we ergens niet mee kun-
nen helpen, verwijzen we door. 
Verder kunnen mensen ons 
natuurlijk altijd bellen.”

Bolwerk Advocaten levert juridi-
sche hulp bij zaken als ontslag-
recht, zowel voor werknemers als 
voor bedrijven, echtscheidingen, 
erfenissen en omgangsregelingen. 
Boland en haar collega Fanny 
van Nisselrooij zijn twee gedre-
ven en ervaren specialisten. 
”Wij hebben passie voor ons 
vak, maar zijn ook in staat om 
voorbij het juridische te kijken.” 
Dat doen ze ook letterlijk: waar 
mogelijk wordt aan mediation 
de voorkeur gegeven boven een 
juridische procedure. ”Want het 
is altijd beter om er in onderling 
overleg uit te komen.”

Bolwerk Advocaten kijkt ook in 
Gendringen voorbij het juridische
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De volgende Ulftse Krant verschijnt 6 april. Voor suggesties en/of 
opgaves van evenementen kunt u terecht bij Drukkerij IJselstroom 
aan ’t Goor 55A te Ulft, ulftsekrant@ijselstroom.nl Bellen mag ook: 
0315 - 681373, (vragen naar Patricia)

13,14 maart: Tuinwerkdag inwoners gemeente Oude IJsselstreek
13,14 maart: Voorstelling ’Februari’ Buurtschapshuis Sinderen
14 maart: Halfvastenoptocht Netterden
14 maart: Kennismaking Schietsport, St. Hubertus Ulft
15 maart: Hen & Weerum Wandeltocht, Varsselder
15 maart: Open Dag Willing Keukens, Isselburg
I6 maart: Instuifmiddag KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
17 maart: Woonwensonderzoek-informatieavond, Köster, Etten
17 maart: Start cursus Fit en Slank, Hetty Schouten, Silvolde
17/18 maart: Collectieve invuldagen, Sociaal Werk, Silvolde
18 maart: Jeugdfilm ’Dumbo’, Filmhuis DRU Industriepark
18 maart: Film ’Parasite’, Filmhuis DRU Industriepark
19 maart: Themadag Rollator advies, Arc en Ciel, Ulft
19 maart: ’Let’s Make Comedy’, Ketelhuis, DRU Industriepark
20 maart: Cabaretgroep Op Sterk Water, DRU Industriepark
tot 21 mrt.: Expositie Sabine Wolters, DRU Galerie, Ulft
21 maart: 3 optredens Gelders Goed, DRU Industriepark
21 maart: Après Ski op de Boerderie, ’t Kempke, Etten
22 maart: Carnavalsoptocht Iseldonk, Ulft
24/25 maart: Collectieve invuldagen, Sociaal Werk, Silvolde
25 maart: Open Repetitie Con Brio, Etten
26 maart: Themadag zitten, Arc en Ciel, Ulft
29 maart: 75 jaar bevrijding Megchelen, Moezeköttel
28/29 maart: Voorstelling ’Kom es Kieken’, Dorpshuus Varsselder
30 mrt/5 mei:Expositie 2e Wereldoorlog, DRU Industriepark
1 april: Film ’Sorry we missed you’, Filmhuis DRU   
 Industriepark
2 april: Themadag slapen, Arc en Ciel, Ulft
4 april: Concert Fanfare St. Gregorius, Dorpshuus Varsselder
5 april: Open Dag Engbergen
6 april: Bingo KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
6 april: Rijbewijskeuringen de Mulderije, Ulft
9 april: Themadag mobiliteit, Arc en Ciel, Ulft

Het kerkplein te Gendringen is 
op de schop. Het klooster, laatst 
gebruikt als zorgcentrum, is af-
gebroken. Hier een plaatje van 
het klooster uit 1926. 

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

Na maandenlang instuderen en 
repeteren ging begin deze maand 
de voorstelling ’Het roer om!’ in 
première. Volgende week zater-
dag, 28 maart, speelt toneelver-
eniging Sios uit Dinxperlo het 
stuk op het DRU Industriepark. 
Een thuiswedstrijd voor Ulfte-
naar Theo Wensing, die als boer 
op leeftijd een voorname rol 
speelt.

”Het is een blijspel, over een 
oude boer die zijn boerderij ver-
kocht heeft aan stadse mensen,” 
vertelt Wensing. De door hem 
vertolkte boer blijkt na de ver-
koop echter nog in een bedstee 
in de boerderij te verblijven. 
”En zoals dat dan gaat loopt het 
eerst uit de hand, maar komt 
uiteindelijk alles op z’n pootjes 
terecht. En het is een blijspel, 
dus we zorgen voor een avond 
onbezorgd lachen.” De leden van 
toneelvereniging Sios – Spelen Is 

Ons Streven – hebben bijna een 
half jaar de tijd gehad om zich 
voor te bereiden. Wensing: ”In 
een maand of vier, vijf moet het 
stuk er wel in zitten. Het begint 
in september met de leescom-
missie, die kijken naar welke 
voorstellingen leuk zijn en hou-
den ook rekening met hoeveel 
mannen en vrouwen er beschik-
baar zijn om mee te spelen. Als 
de rolverdeling gedaan is, gaat 
iedereen zijn of haar tekst lezen. 
Al gauw kennen we het stuk dan 
uit het hoofd.” 
Negen Sios-leden nemen de rol-
len voor hun rekening in het door 
Henk Roede geschreven blijspel 
in drie bedrijven, waarin het        
dialect en ’beschaafd’ Nederlands 
elkaar afwisselen. ”Ik speel de 
boer,” zegt Wensing. ”Een mooi 
typetje, daar ben ik wel voor 
in. En het dialect is echt onder-
deel van het verhaal: die stadse 
mensen die de boerderij hebben 

gekocht, hebben nog nooit van 
een ’schoap’ gehoord. Terwijl ik 
als boer zo plat als een dubbeltje 
praat. Dat zorgt natuurlijk voor 
nogal wat misverstanden.”
Ondertussen zijn nieuwe leden 
van harte welkom bij Sios. ”We 
zitten te springen om zowel man-
nen als vrouwen. Wat verjonging 
kan geen kwaad, zelf ben ik net 
70 geworden. Al is de boer die ik 
speel 80 jaar oud, dus ik kan nog 
wel even,” stelt Wensing lachend.

Op zaterdag 7 maart beet Sios 
het spits af in het Kulturhus 
Dinxperlo, op 28 maart wordt 
”Het roer om!’ door Wensing 
en zijn collega’s gespeeld in zijn 
woonplaats. De Ulftenaar heeft 
er zin in. ”In principe is elk op-
treden even mooi. Maar we mer-
ken wel dat mensen wachten tot 
we naar de DRU komen. Dat is 
toch het mooiste toneel dat we in 
de Achterhoek hebben.”

Sios laat DRU een avond onbezorgd 
lachen met ’Het roer om!’

Etiketten lezen
Het etiket van een voedings-
middel kan bepalend zijn welke 
keuze je maakt. Als je echter 
alleen het plaatje bekijkt met 
claims die alleen de voordelen
van het product benaderen kan 
het verstandig zijn om ook die 
achterkant te lezen. 
Bijvoorbeeld een vruchten-
kwark met aardbeien, het plaat-
je laat veel verse aardbeien zien 
en daarbij staat dat het 0% vet 
bevat. Bekijk je ook de achter-
kant dan blijkt er maar 3,9% 
aardbei in te zitten en dat het 
13 gram suiker per 100 gram be-
vat. Door producten met elkaar 
te vergelijken kun je een goede 
keuze maken.
Als je bij voedingsmiddelen op 
het etiket kijkt zie je dat er heel 
veel op staat. Zoveel dat je niet 
de moeite neemt om dat alle-
maal te lezen. Dit komt omdat 
er veel regels zijn over wat er 
op een etiket van voedingsmid-
delen moet staan.

Wat moet er op een etiket 
staan?
Naam van het product, de naam 
en adres van de producent, de 
ingrediënten, inhoud, houd-
baarheidsdatum en productie-
code, een voedingswaardetabel 
en de eventuele voedingclaims 
(zoals light). Herkomst van het 
voedsel bij dierlijke producten, 
eventuele keurmerken, biolo-
gisch en allergenen.

Wanneer is het handig om 
toch het etiket te lezen?
1. Als je 2 producten wilt ver-

gelijken om een gezondere 
keuze te maken

2. Als je wilt weten wat er in 
een product zit

3. Als je wilt weten waar het 
product vandaan komt

4. Als je wilt weten waar je het 
product moet bewaren

5. Als je wilt weten of een pro-
duct duurzaam is 

6. Als je een voedselallergie 
hebt

Je hoeft niet alles te lezen wat 
er op een etiket staat, alleen 
wat jij belangrijk vindt. Wil je 
2 producten vergelijken kijk 
dan op de voedingswaarde
tabel, waarop altijd de voe-
dingswaarde ook per 100 gram 
staat, hiermee kun je gemak-
kelijk vergelijken welk product 
bijvoorbeeld meer suiker bevat.

Wil je weten wat er in zit? 
Kijk dan op de ingrediënten-
lijst. Deze opsomming begint 
met het bestanddeel wat er het 
meeste in zit. Tevens zijn ingre-
diënten waarvoor mensen aller-
gisch kunnen zijn dikgedrukt. 

Wil je graag weten of 
een product duurzaam of 
biologisch is? 
Het Europees biologisch keur-
merk maakt duidelijk dat het 
product voldoet aan de EU-
regels voor biologische land-
bouw. Dit is te herkennen aan 
een groen logo met een vorm 
van een blad gemaakt met ster-
ren. Voor dierlijke producten 
heb je het beter leven keur-
merk. Voor eerlijke handel 
een fairtrade keurmerk. Wil 
je weten of de vis duurzaam is 
gevangen let dan op het MSC 
keurmerk.

Hetty Schouten,
Fit & Slank coach, 
gewichtsconsulente Silvolde
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