
In coronatijd gaan veel evene-
menten niet door. Dit geldt 
niet voor de Nationale Zwem-
vierdaagse, maar anders is het 
wel. Zo kunnen er dit jaar fors 
minder mensen meedoen en 
zijn de tijdvakken veranderd. 
Zwem- en waterpolovereniging 
’De Gendten’ uit Terborg, die de 
Zwemvierdaagse in de gemeente 
Oude IJsselstreek organiseert, 
heeft er haar handen vol aan. 

Van 11 tot en met 16 oktober 
wordt het evenement gehouden, 
in het sportcentrum Laco Oude 
IJsselstreek in Terborg. Je kunt 
elke dag een afstand zwem-
men, 250 meter of 500 meter 
per dag. De deelnemers krijgen 
op de laatste dag een medaille. 
Iedereen in bezit van zwem-
diploma A mag meedoen. De 
kosten zijn 7,50 euro per persoon.

Tot zover niets nieuws. Naast de 
geldende RIVM-richtlijnen, zijn 
er dit jaar natuurlijk extra regels 
om de veiligheid te waarborgen. 
Er lopen (buiten de reguliere 
vrijwilligers) twee extra vrijwil-
ligers rond om toe te zien op de 
RIVM maatregelen, deze zijn te 
herkennen aan de gele hesjes. 
Richtlijnen zijn uiteraard onder 
voorbehoud. De Gendten volgt 
altijd de richtlijnen zoals deze 
zijn opgelegd door het RIVM en 
de KNZB.

Geen ouder & kind zwemmen
Zo is er dit jaar geen gelegenheid 
voor ouder & kind zwemmen, 
omdat volwassenen anderhalve 
meter moeten houden tot de 
kinderen. 
Ook de tijdvakken zijn dit jaar 
anders en is er speling tussen de 
vakken, zodat de groepen elkaar 

niet teveel treffen. Op zondag 11 
oktober starten de deelnemers 
tot en met 12 jaar tussen 15.00 
en 15.30 uur. Van 15.45 tot 16.15 
uur zwemmen de kinderen tot 
en met 18 jaar. De volwassenen 
zwemmen van 16.30 tot 17.00 
uur. 

Op maandag, dinsdag en woens-
dag starten de jongste kinderen 
tussen 18.40 en 19.10 uur. De 
kinderen tussen 13 en 18 jaar be-
ginnen tussen 19.20 en 19.50 uur. 
Tussen 20.00 en 20.30 uur mogen 
de volwassenen het water in. 

Inhaaldag 16 oktober
De inhaaldag is op vrijdagavond 
16 oktober. Daar zwemmen alle 
kinderen tot en met 18 jaar (dus 
ook de jonge kinderen) tussen 
18.45 en 19.15 uur. Van 19.30 tot 
20.00 uur mogen dan de volwas-

senen het zwembad in. Starten 
kan tot uiterlijk 15 minuten voor 
de aangegeven eindtijd. 
Dit jaar mogen maar de helft van 
het normale aantal deelnemers 
meedoen. Ook geldt er een aan-
gepaste zwemroute, zodat zwem-
mers elkaar niet kruisen op de 
baan. De route wordt aangeduid. 
Alle deelnemers boven de 18 jaar 
zijn verplicht anderhalve me-
ter afstand te houden. Om deze   
reden is het maximum aan-
tal deelnemers van deze groep 
fors lager dan bij de jongere 
deelnemers.

In de zwemzaal geldt een af-
wijkende looproute, zodat deel-
nemers voldoende afstand kun-
nen houden van de vrijwilligers. 
Deelnemers moeten de zwem-
kleding al aan hebben als ze    
arriveren bij het zwembad, zo-
dat kleding in de zwemzaal uit-
getrokken kan worden.  Na het 
zwemmen kan men omkleden, 
maar niet douchen. Om afstand 
te bewaren is het niet moge-
lijk om kinderen te helpen met 
omkleden. 

Alleen digitaal inschrijven
Inschrijven alleen digitaal en kan 
vanaf 21 september. Dit gaat via 
www.zwemvierdaagse.nl, onder 
het kopje ’Ik doe mee’. Daar vind 
je onder de zoekterm ’Terborg’ 
de vereniging De Gendten.
Er is dit jaar geen na-inschrijving 
in het zwembad. Er is een be-
perkt aantal tafels beschikbaar 
in de kantine (hierbij is een con-
sumptie verplicht). De poort van 
het buitenbad is open, zodat men 
altijd via het buitenbad de zwem-
zaal in kan kijken om de zwem-
4daagse te volgen. Ook is er een 
partytent aanwezig. 

Er is dit jaar dus een hoop anders 
dan voorgaande jaren, maar de 
organisatie is blij het evenement 
in ieder geval door te laten gaan.
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Wegwerkzaamheden 
De N817, ons bekend als de 
Oude IJsselweg, ligt eruit. De 
rotonde bij de kruising met     
’t Goor en de Varsselderseweg 
is, als alles volgens planning 
verloopt, dit weekend afge-
rond, dus ga ik er vanuit dat 
dan het industrieterrein vanaf 
de stoplichten weer bereikbaar
is. Gelukkig maar. Voor veel 
mensen is de route door het 
dorp nu het richtste om naar 
het werk te komen. Grote 
vrachtwagens komen je op de 
Ariënsstraat tegemoet waarin 
een chauffeur zit met een 
groot vraagteken op z’n voor-
hoofd, zich verbazend waar 
hij nou weer beland is. En 
wat schetst mijn verbazing? 
Afgelopen week was het toch 
echt dringend nodig om op de 
Ettenseweg de belijning weer 
eens even bij te werken... Dan 
denk ik, hoe dan? Het meeste 
verkeer van de afgesloten 
Oude IJsselweg kiest voor de 
Ettenseweg, extra druk dus, 
naast de nodige vrachtwagens 
die bij de bedrijven aan de 
Ettenseweg moeten laden/
lossen en vaak 2 weghelften 
nodig hebben, waardoor ze 
de weg regelmatig blokkeren. 
Dus ja, dan staat alles ineens 
vast en zie je vooraan in de rij 
een oranje belijningswagentje 
met zwaailichten nog meer 
roet in het eten gooien. Bij de 
kruisingen weet niemand of 
het handig is de weg op te rij-
den of men staat om af te slaan 
net voor de kruising vast. Is 
dat een hapering in de commu-
nicatie en planning tussen pro-
vincie en gemeente of zitten de      
wegenbouwers elkaar dwars? 
Ik bedoel, wie plant dit zo. 
Zorg dat eerst het ene af is 
voordat je, juist de omleidings-
route, extra belast. Gelukkig is 
het bij dat moment gebleven 
en heb ik dat oranje karretje 
verder niet meer gezien. Fijn 
dat het eerste gedeelte van 
de weg klaar is, zo krijgen we 
hopelijk wat meer rust in de 
straat door het dorp, hopen we 
dan maar.
ulftsekrant@ijselstroom.nl

Zijlijn
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Zwemvierdaagse gaat door, 
maar anders

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

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

l Afspraak aan huis 
       ook mogelijk
nabij de watertoren in Ulft

Hoog in kwaliteit, scherp in prijs

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

Kijk voor 
onze acties 

in onze 
zorgkrant 

van week 40SUPER 

ACTIES!

V.l.n.r. Saskia, Jorian, Luuk en Anouk van de organisatie zwemvierdaagse

11 Dorpskiek’n,   
 Agenda,   

 Voedingstips,  
 Voetbal wedstrij- 
 denschema,  
 Rijwielhandel  
 Frazer   
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Try-out mobiele 
pumptrackbaan in Silvolde
De gemeente gaat subsidie aan-
vragen bij de Provincie voor het 
aanschaffen van een mobiele 
pumptrackbaan. Een pumptrack 
is een aaneengesloten circuit 
met bulten en kombochten, die 
elkaar ritmisch opvolgen. Het is 
een nieuwe uitdagende vorm van 
bewegen voor jong en oud en kan 
uitgevoerd worden met crossfiet-
sen, loopfietsjes, skates en zelfs 
rolstoelen. Alles op wielen kan 
via pompende bewegen gebruik 
maken van de pumptrackbaan. 
Het daagt inwoners uit om te 
bewegen.     
Met de mobiele pumptrackbaan 
kan de gemeente verschillende 
kernen, in een bepaalde periode
van het jaar, uitdagen tot bewe-
gen. Dit om te voorkomen dat 
pumptrack een kortstondige 
hype wordt.
Samen met de buurtsportcoaches, 
scholen en belangenverenigingen 
werkt de gemeente nu aan een 
activatieplan voor de verschillen-
de kernen. Na een jaar volgt een 
evaluatie waar het meest gebruik 
wordt gemaakt van de mobiele 
pumptrackbaan. Dit kan de inzet 

van het tweede jaar beïnvloeden. 
Een initiatiefgroep uit Silvolde 
samen met Silvolds Belang is al 
enige tijd met de gemeente in
gesprek over de realisatie van 
een crossbaan/pumptrackbaan. 
De initiatiefgroep organiseert in 
september 2020 een try-out voor 
het pumptrack. 

Campagne tegen drugslabs in 
buitengebied
Drugscriminelen hebben hun 
weg naar de Achterhoek gevon-
den. Ook in de gemeente Oude 
IJsselstreek zijn voorbeelden te 
noemen van hennepkwekerijen 
in woningen tot een drugslab in 
een bedrijfshal. In een aantal ge-
vallen was een anonieme tip bij 
Meld Misdaad Anoniem aanlei-
ding voor het oprollen van een 
kwekerij of drugslab. Daarom 
neemt de gemeente nu deel aan 
een campagne tegen druglabs in 
het buitengebied. 

Bij de politie-eenheid Oost-
Nederland kwamen in 2019 dank-
zij Meld Misdaad Anoniem in 
totaal 33 meldingen binnen over 
de productie van synthetische 
drugs. Dit is een stijging van 32% 
ten opzichte van het jaar ervoor. 
Vermoedelijk zijn er meer labs 
dan dat er worden opgespoord. 
Voorkomen moet worden dat 
verhuurders op verborgen 
locaties worden verleid met 

grote sommen geld. Dat eige-
naren door criminelen worden 
geïntimideerd en uitgebuit. 
Omdat iedereen elkaar kent in 
een kleine gemeenschap, gaat be-
paald gedrag opvallen: het af- en 
aanrijden met voertuigen, bouw- 
en sjouwactiviteiten op vreemde 
tijdstippen of een onverklaarbaar 
uitgavenpatroon. Bij de verhuur 
van een pand, de opbouw van 
een lab en het verduisteren van 
afval zijn veel partijen betrok-
ken en het zorgt voor activiteit 
rond een drugslab. De bewoners 
van het buitengebied zijn dan de 
ogen en oren van de politie. Ziet 
u verdachte situaties in uw omge-
ving? Meld dit dan bij de politie 
of bel anoniem met (0800) 7000. 

Uitreiking gemeentelijke 
Kunstprijs en Cultuurprijs
De gemeente reikt met ingang 
van 2020 jaarlijks een Kunstprijs 
en een Cultuurprijs uit. De eer-
ste uitreiking van de Kunstprijs 
en Cultuurprijs vindt plaats op 
26 september 2020 tijdens de 
opening van het Achterhoeks 
theaterseizoen. 
De prijzen worden toegekend 
aan een persoon of organisatie 
die op het gebied van kunst en 
cultuur een waardevolle bijdrage 
heeft geleverd aan de beleving 
van kunst en cultuur in Oude 
IJsselstreek. De drie genomi-
neerden voor de Kunstprijs zijn:

dichter en woordkunstenaar
Hans Mellendijk, regisseur en
tekstschrijver Theo Soontiëns 
en schilder en kunstenaar Rick 
Kup. Voor de Cultuurprijs zijn 
genomineerd: Chr. Muziekver-
eniging Jubal uit Varsseveld, 

Theaterfabriek Gekkoo uit 
Silvolde en Jeugd- en Kinderkoor 
De Ulftse Nachtegalen. In ver-
band met de huidige coronamaat-
regelen is de uitreiking alleen 
toegankelijk voor genodigden. 

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

’n minuutje

Paerelskruutje

Brandweervrijwilligers gezocht

Door natuurlijke afvloeiing zijn de brandweerposten in Oude 
IJsselstreek op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Heb je interesse 
dan kun je geheel vrijblijvend een kijkje komen nemen tijdens een             
oefenavond in Silvolde, Gendringen of Varsseveld. Wel graag vooraf 
even een mailtje sturen als je wilt komen, in verband met de huidige 
coronarichtlijnen: brandweerpostgendringen@vnog.nl, brandweer 
postsilvolde@vnog.nl of brandweerpostvarsseveld@vnog.nl.

Als een bedrijf een boodschap 
naar zijn of haar doelgroep heeft, 
is de meest voor de hand liggende 
manier het drukken van een fol-
der. Maar dit is niet genoeg voor 
Arc en Ciel. Het bedrijf voor 
oplossingen om mensen langer 
en comfortabeler thuis te laten 
wonen, maakt al jaren een eigen 
zorgkrant.

”Dit jaar gaan we ons vijfde jaar 
in,” vertelt Robert van Aalst. 
”De krant bevat zeker niet al-
leen maar productaanbiedingen. 
Het zit vol met redactionele 
verhalen over organisaties die                   

passen bij onze doelgroep. Zoals 
ergotherapeuten, mantelzorgers, 
makelaars, het kan van alles zijn. 
En er is ook behoefte aan die 
verhalen, want de krant is weer 
dikker geworden dan voorgaan-
de jaren.”

De krant wordt eind september
verspreid in 170.000 huis-aan-
huisbladen, in de gehele Achter-
hoek en een stukje van Liemers. 
De inhoudelijke expertise heeft 
Arc en Ciel zelf in huis, maar 
voor het maken van de krant 
heeft het een professioneel team 
om zich heen verzameld, met een 

vaste tekstschrijver, vaste foto-
graaf en andere mensen die krant 
realiseren. ”Een krant past meer 
bij ons, omdat wij een compleet 
verhaal te vertellen hebben. Als 
je ergens een oplossing voor 
biedt, kan het zijn dat ergens 
anders een probleem ontstaat. 
Wij denken mee in dat complete 
plaatje.” 

Themadagen
Deze krant zou eigenlijk in mei al 
verschijnen, maar corona gooide 
roet in het eten. 
”We besloten om dat project 
even stil te zetten,” zegt van 

Aalst. ”Evenals de Senioren 
Aktief Beurs, die we dit jaar 
voor oktober hadden gepland. 
Ook die gaat niet door vanwege 
de coronacrisis. Nu hopen we die 
in februari of maart volgend jaar 
te organiseren. Ondertussen heb-
ben we voor dit jaar gekozen om 
oktober om te dopen tot ’woon-
maand’ en hebben we de beurs 
gesplitst in acht themadagen in 
deze maand.”

Zo zijn er op 1 en 2 oktober de 
slaapkameradviesdagen, onder 
het mom van ’gezond slapen en 
uitgerust opstaan’. De week erop, 
op 8 en 9 oktober, gaat het over 
’problemen bij zitten en opstaan’. 
Op 15 en 16 oktober staat ’mo-
biel zijn en blijven’ centraal en in 
de laatste twee themadagen, op 
20 en 21 oktober, is het tijd voor 
de huis- en trapliftdagen. Daarbij 
is een huis- en traplift aanwezig, 
die uitgeprobeerd kan worden. 

Ook zijn er professionals op de 
specifieke gebieden aanwezig, 
die extra advies kunnen geven.
”Door deze themadagen hopen 
we de belangstelling een beetje te 
kunnen spreiden, zodat we toch 
iedereen kunnen ontvangen, met 
goede ventilatie en voldoende 
ruimte om op anderhalve meter 
van elkaar te blijven. Ook blijft 
het mogelijk om op afspraak 
langs te komen, zoals alle andere 
dagen, als mensen dat prettig vin-
den. Maar voor de themadagen 
hoeft niemand zich van tevoren 
aan te melden.”

Arc en Ciel is gevestigd aan de 
Voorstsestraat 1 in Ulft, bij de 
watertoren.

Arc en Ciel:

Al vijf jaar een eigen zorgkrant
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38e Grenswandeltocht Voorst
Zaterdag 3 en zondag 4 oktober
vindt de jaarlijkse Grenswandel-
tocht plaats. Wandelaars kunnen 
kiezen uit maar liefst drie uit-
gepijlde routes, te weten 10 , 15 of 
20 km. Het vertrek- en eindpunt 
voor de drie routes is bij restau-
rant Van Hal aan de Grensweg 
13 in Voorst. De wandelaars kun-
nen tussen 9.00 en 13.00 uur star-
ten. Het inschrijfgeld bedraagt 
€ 3,50 voor niet-leden en € 2,50 
voor leden van de wandelbond. 
Bij de start krijgen deelnemers 
een wandelrouteboekje mee. De
route is aangegeven met bordjes.

Gratis cursus Politiek Actief 
Na twee eerdere succesvolle
cursusreeksen organiseert de 
gemeenteraad van Oude IJssel-
streek in november en december 
weer de gratis cursus Politiek 
Actief. De cursus biedt inwoners 
de gelegenheid om een kijkje te 
nemen achter de schermen van 
de lokale politiek.  Burgemeester 
Otwin van Dijk: ”Met deze cursus 
hopen we inwoners enthousiast 
te maken voor het raadswerk en 
te laten zien dat de lokale poli-
tiek ontzettend leuk én spannend 
is.” De cursus Politiek Actief is 
bedoeld voor iedereen die erover 

nadenkt politiek actief te worden, 
maar nog niet precies weet wat 
de mogelijkheden zijn. Ook voor 
inwoners die willen weten hoe zij 
meer invloed kunnen uitoefenen 
op de lokale besluitvorming is de 
cursus zeer geschikt. 
De cursus bestaat uit vijf bijeen-
komsten. Theorie wordt afge-
wisseld met praktische opdrach-
ten. (Gast)docenten zijn o.a. 
burgemeester Otwin van Dijk, 
griffier Marco Looman en ver-
schillende raadsleden. De cur-
sus start woensdag 4 november 
en vindt plaats in de avond op 
het DRU industriepark in Ulft. 
De bijeenkomsten voldoen aan
de dan geldende Covid-19 maat-
regelen. U kunt zich aanmelden 
tot 16 oktober bij de griffie van 
de gemeenteraad via griffie@  
oude-ijsselstreek.nl of 0315-292 
460. Er kunnen i.v.m. Covid-19 
maximaal 25 inwoners meedoen. 
Plaatsing gebeurt op basis van 
aanmelding. Meer informatie op 
raad.oude-ijsselstreek.nl 

DRU Industriepark Nieuws
Let’s make comedy
Lachen om herkenbare humor, 
verwonderen om originele in-
teressante invalshoeken, ge-
nieten van nieuw talent: dat 
is ’Let’s Make Comedy’. De 
Vereniging Gelderse Podia geeft 
met dit nieuwe festival talent de 
kans om dicht bij huis op een 
open podium vlieguren te ma-
ken. Professionele en ervaren co-
medians presenteren als Master 
of Ceremony alle avonden van 
het Let’s Make Comedy festival. 
Het publiek stemt samen met de 
deskundigen wie er doorgaan 
naar de finale. 

De jury is samengesteld uit vak-
experts op het gebied van theater 
en comedy. De halve finale van 
Let’s Make Comedy is vrijdag 25 
september in het Portiersgebouw 
op het DRU Industriepark. 
De avond begint om 20.00 uur. 
Tickets kosten € 15,75. 

Irene van der Aart
Irene van der Aar is een caba-
retière uit Amsterdam. In 2003, 
lang voordat ’Boer Zoekt Vrouw’ 
voor het eerst op televisie te zien 
was, liep ze in Cuba een boer 
tegen het lijf. Een Achterhoekse 
boer met koeien. Sinds die tijd 
reist ze heen en weer tussen 
Amsterdam, haar werk als caba-
retière en theatermaker en de 
boerderij. 
’De Boer Op’ gaat over de ver-
schillen tussen het leven in de stad 
en op een boerderij. Over tradi-
ties, koeienvangen, gemoedelijk-
heid en rust op het platteland en 
de verleidingen van de stad. Over 
het beste van twee werelden. 
Met gratis tips voor stadse vrou-
wen die erover denken om ver-
kering te zoeken met een boer. 
De voorstelling is op zaterdag 26 
september in de theaterzaal op 
het DRU Industriepark, aanvang 
20.00 uur. Tickets kosten € 17,50 . 

Om iedereen op een veilige 
manier te laten genieten van 
de evenementen, zijn maximaal 
100 zitplaatsen beschikbaar en 
is reserveren verplicht. Kaarten 
(maximaal twee per persoon, 
tenzij telefonisch overleg over 
de mogelijkheden) zijn te koop 
in het DRU Inspiratiepunt, te-
lefonisch via 0315-200150 of via 
www.dru-industriepark.nl

Aan de Hofstraat 16 te Ulft is
per 15 september Beauty Salon
Puur by Hedwig te vinden, hier-
voor gevestigd in Gendringen.

In een compleet verbouwde    
salon met een luxueuze, warme 
uitstraling kunt u terecht voor 
ontspanning en huidverbete-
ring. Nu ruim vier jaar in het 
vak werkzaam en sinds oktober 
2019 als zelfstandige.
Bij salon Puur is het puur 
Hedwig zoals ze is: eerlijk, open, 
geen nonsens. De producten die 
tijdens uw behandeling worden 
gebruikt zijn samengesteld van-
uit natuurlijke ingrediënten. 
Bij Puur krijgt u pure persoon-
lijke aandacht waarbij u com-
pleet verzorgd & relaxed de 
salon verlaat.
”Voor mij is het fijn en belang-
rijk om mensen ontspanning te 
geven, een moment van aan-
dacht en rust te creëren tijdens 
de behandeling of massage,” 
vertelt Hedwig. Er is een ruim 
aanbod bij salon Puur, zoals 

diverse (lichaams) massages en 
huid verbeterende gezichts-
behandelingen. De producten 
waarmee gewerkt wordt maakt 
het mogelijk om de behandelin-
gen specifiek af te stemmen op 
de wensen en het huidtype van 
de client.
Zo zijn er ook gezichtsbehan-
delingen voor de mannen en 
de jeugd. ”Iedere behandeling 
of massage is anders, maar juist 
persoonlijk voor elke klant. 
Door te luisteren naar de wen-
sen, te kijken naar wat passend 
is per persoon,” vertelt Hedwig.
Op maandag, dinsdag en vrij-
dag is de salon aan de Hofstraat 
16 te Ulft op afspraak geopend, 
tevens is de salon ook in de 
avond-uren geopend. 
Een afspraak maken kan online:
www.puurbyhedwig.nl of 
telefonisch via 06 40761772.
Hedwig Vermeulen

Puur by Hedwig
”A moment of beauty is yours 
for a life time”

Beauty en Massagesalon 
Puur in Ulft

100 Jaar. Zo lang geleden begon 
opa Rosier met het verzeke-
ringskantoor. Hij was een dui-
zendpoot, handelde in lelijke 
eendjes, 2cv had een verfwinkel 
en een drogisterij, vandaar zijn 
motto destijds ”veel meer dan 
alleen drogist” 

In 1973 werd Henk Sloetjes ge-
vraagd om hem bij te staan om-
dat de tuin verwilderd was en 
ging naar hem toe om de rozen
te snoeien. Echter die rozen 
zijn nooit door Henk gesnoeid 
omdat hij direct aan de bak kon 
op het verzekeringskantoor. In 
1976 heeft Henk het kantoor 
overgenomen. 
In 1995 was Henk bij ons op     
bezoek voor een verzekerings-
controle en gaf aan een opvol-
ger te zoeken voor het kantoor, 
met het gevolg dat ik een jaar 
later bij hem ben begonnen en 
in 2001 samen met Evelyn het 

kantoor heb overgenomen. 
Inmiddels is het 2020, 100 jaar 
later en is ons kantoor uitge-
groeid naar een snel simpel, 
doe maar normaal kantoor 
zonder stropdas, met als speci-
alisatie particulieren en zzp ers 
in de regio. En als 2e speciali-
satie ontstaan in 1995 na een 
brand op camping Slootermeer 
het verzekeren  van vakantie-
woningen, chalets en stacara-
vans in Nederland, Belgie en 
Duitsland. Waar we ondertus-
sen al op meer dan 1100 vakan-
tieparken etc. te vinden zijn. 
Onder het motto ”Veel meer 
dan alleen verzekeren,” verzor-
gen we vanuit Gendringen al je 
verzekeringswensen, al vanaf 
1920 gewoon goed en simpel. 
Rosier verzekeringen en advies, 
de combinatie advieskantoor en 
internetverzekeren
www.stacaravanverzekering.nl/
jevindonsoveral.html

Emiel Schuurman mag zich         
inmiddels alweer tien jaar               
eigenaar noemen van zijn eigen 
bedrijf Schuurman Financieel 
Advies. Hij bereikte deze mijl-
paal al in het voorjaar, maar door 
de wereldwijde uitbraak van het 
coronavirus ontbrak het feeste-
lijke randje. Volgend jaar hoopt 
Schuurman er toch nog enige 
ruchtbaarheid aan te geven. 

Zijn financieel adviesbureau tot 
wat het nu is, gevestigd in een 
pand aan de Walstraat in Terborg, 
bouwde Schuurman zorgvuldig 
op. Een samenloop van omstan-
digheden zette Schuurman er 
in 2010 toe om op eigen benen 
te gaan staan. Hij begon met 
zijn bedrijf vanuit huis met een 
klantenbestand dat hij van een 
collega uit het werkgebied over 
kon nemen. Schuurman kreeg er in
de loop der jaren steeds meer 
klanten bij, bestaande uit parti-
culieren en zzp’ers. Het bedrijf
groeide uit zijn jasje en Schuur-
man nam iemand aan voor het 
administratieve werk. Het thuis-
kantoor werd ingeruild voor een 
bedrijfsruimte in hartje Terborg. 

Met zijn adviesbureau sprong 
Schuurman in het gat dat de 
banken achterlieten, die hun 
diensten steeds meer afstootten. 
Schuurman geeft onafhankelijk 
financieel advies aan zijn klanten. 
”Wij geven advies over alles wat 
komt bij kijken bij een kopen van 
een woning. Dat zijn de hypo-
theken, het verzekeringspakket, 
maar dat kan ook arbeidsonge-
schiktheidsverzekering zijn of 
advies over het pensioen. De 
financiële hele situatie kunnen 
wij in kaart brengen.”

Meegroeien met de klant
”Het mooiste van mijn vak vind 
ik, dat ik meegroei met mijn 
klanten. Die kopen vaak een 
huis. Ik bezoek hen periodiek. Ik 
zie het gezin groeien en ben de 
sparringpartner voor het financi-
ele gedeelte. Stel dat een kind 18 
wordt, dan moet er een nieuwe 
zorgverzekering komen. Op die 
momenten kan ik dan helpen,” 
vertelt Schuurman. ”Of ze willen 
hun huis verbouwen, dan moet 
de hypotheek worden aangepast. 
Het leukste is om zo’n gezin te 
zien groeien.” 

Het bouwen en onderhouden 
van zijn relaties doet Schuurman 
nu al tien jaar onder zijn eigen 
naam. Reden voor een feestje 
dus, zou je zeggen. De plannen 
voor een receptie waren al ge-
smeed. Schuurman was er klaar 
voor om zijn klanten te verwel-
komen in zijn vernieuwde pand, 
maar zoals bij tal van andere 

activiteiten en feestelijkheden 
gooide het coronavirus roet in 
het eten. ”Het was de bedoeling 
om een open huis te houden. Dat 
wordt volgend jaar.” 

Eigen app
”We gaan voor de klant aan een 
stukje gemak werken. We heb-
ben nu al een portaal voor de 
klanten, maar daar zal ook een 
app bij komen. Het moet op die 
manier makkelijker worden om 
bijvoorbeeld schade te melden. 
Op dat gebied gaan we zeker nog 
stappen zetten,” laat Schuurman 
weten, het contact met zijn klant 
zal altijd op één blijven staan. 
Dat zal de technologische ont-
wikkelingen niet gaan vervan-
gen, verzekert hij. 
”Uiteindelijk willen de mensen 
gewoon aan tafel zitten met een 
kop koffie en erover praten. Dat 
zijn beslissingen die je samen 
neemt.” 

Schuurman Financieel Advies, al tien 
jaar lang een betrouwbare partner

Honderd jaar Rosier

Foto Robin Margriet

V.l.n.r. Sandra Lubbers, Erie Liebrand en Emiel Schuurman



Wat begon als een bedrijf dat zich specialiseerde in 

het bouwen van interieurs voor winkels en kroegen 

is inmiddels uitgegroeid tot een productiebedrijf 

voor meubels waar de mogelijkheden grenzeloos 

zijn. Inter Primeur is al sinds 1993 gevestigd op 

Industrieterrein De Rieze in Ulft en opende vorig 

jaar een showroom, waar het maatwerk tentoon 

wordt gesteld. 

”Het openen van een eigen showroom geeft Inter Primeur de mogelijkheid  om hun zelf 
geproduceerde meubels aan een groter publiek te tonen. Nu kunnen particulieren de 
meubels zien en inspiratie opdoen,” legt mede-eigenaar Gerard Koster uit, die samen 
met Gerwin Sessink het bedrijf runt. ”We kregen steeds vaker het verzoek of wij kasten, 
tafels en stoelen op maat kunnen bouwen. We hebben nooit een mooie plek gehad om 
dat allemaal te laten zien. Meestal stonden we met de klant gewoon in de werkplaats te 
overleggen. Dat bleek niet meer te voldoen. Toen hebben we besloten een showroom 
in te richten om de meubels te verkopen.”

Zodoende werd vorig jaar een showroom ter grootte van 500m2      

geopend in het pand. ”Het is een heel goede beslissing geweest. 
Steeds meer mensen willen hun huis volledig ingericht hebben. Ze 
komen met hun ideëen naar ons toe en kopen een bank, maar ook 
een stoel en tafel zodat alles bij elkaar past. Wij kunnen eigenlijk het 
hele interieur leveren.  Maar ook voor een enkel meubelstuk kunt u 
bij ons terecht, die vervolgens kosteloos aan huis wordt afgeleverd.”

Achterhoekse service
Naast het maatwerk onderscheidt Inter Primeur zich van anderen 
door de service die geboden wordt, stelt Koster. ”Wij zorgen, dat 
wanneer het project gerealiseerd is, de klant 100% tevreden is.  Dat 
is waarom de klanten de weg naar ons bedrijf vinden.  Dat merken 
we zowel bij de projecten als bij de particulieren.”  
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Doe volop wooninspiratie op in onze showroom of maak een afspraak voor een persoonlijk advies

Hoekbank Carina
vanaf €2495,-

Barkruk Jenny
vanaf €340,-

1)

3)

2) Salontafel
vanaf €240,-

1)  Hoekbank Carina

2)  Salontafel

3)  Barkruk Jenny

Inter Primeur levert het complete interieur voor iedereen

www.interprimeur.nlOerseweg 4, 7071 PP Ulft        0315 - 640 166

Openingstijden Showroom:

9)  Hoekbank Fenna

1) Fauteuil Pebbles

2)  Eetkamertafel Ovaal

7)  Armstoel Hudson

3)  Armstoel Java

Fauteuil Pebbles
vanaf €610,-

1)

2)

3)

4)Eetkamertafel Ovaal
vanaf €1730,-

Armstoel Java
vanaf €225,-

Kast
maatwerk

Bank Tesse
vanaf €1285,-

5)

6)

7)

8)

9)

Salontafel Set van 2
vanaf €295,-

Eetkamertafel A-poot
vanaf €945,-

Hoekbank Fenna
vanaf €2280,-

Armstoel Hudson
vanaf €200,-

4)  Kast

8)  Eetkamertafel A-poot

5)  Bank Tesse

6)  Salontafel

De meubelen 
worden gemaakt 

in onze eigen fabriek. 
Hierdoor zijn de 
mogelijkheden

 eindeloos.

Bij Inter Primeur 
Uniek Wonen kunt u 

terecht voor een com-
pleet interieur. Van kasten 
tot tafels, van stoelen tot 

(lounge) banken, alles 
is mogelijk.

ma t/m vrij:
zaterdag:

09.00 - 17.00 uur
10.00 - 15.00 uur



Wanneer er onverhoopt nog aanvullende wensen zijn, dan kan Inter Primeur daar         
direct op inspelen door het aanwezige vakmanschap. ”Het is een groot voordeel dat we 
bijna alles zelf kunnen. We kunnen bijvoorbeeld zelf spuiten en meubels stofferen. We 
plaatsen in heel Nederland en overal zijn ze gecharmeerd van de Achterhoekers. Doen 
wat je belooft en zorgen dat het af komt.”

Unieke meubels
Inter Primeur neemt bij de klant alle zorgen uit handen voor het inrichten van een 
nieuwe ruimte. Van heinde en ver komen klanten voor een op maat gemaakte bank 
of stoel. ”Het maatwerk gaat heel ver. Het zijn hoogwaardige producten. Alle wensen 
zijn mogelijk. We laten de mensen in de showroom ideeën opdoen en daarna gaan we 
in gesprek over de voorkeuren, waarna het wordt uitgetekend door onze ontwerpster.  
Als het aan alle wensen van de klant voldoet, gaan we het meubel realiseren in onze 
werkplaats.” 

Toekomstplannen
Het Ulftse bedrijf blijft aan de weg timmeren. In de komende jaren wordt de showroom 
verder uitgebreid. ”We krijgen nog een aparte studio voor kasten: schuifdeurkasten, 
draaideurkasten, linnenkasten. Volgend jaar willen we ook beginnen met de productie 
van outdoor living meubels. Mensen die bijvoorbeeld een loungeset willen kopen kun-
nen die naar wens op maat laat maken. Ook kunnen we die zelf stofferen. We merken 
nu al dat daar vraag naar is.” 

Doe volop wooninspiratie op in onze showroom of maak een afspraak voor een persoonlijk advies

Hoekbank Carina
vanaf €2495,-

Barkruk Jenny
vanaf €340,-

1)

3)

2) Salontafel
vanaf €240,-

1)  Hoekbank Carina

2)  Salontafel

3)  Barkruk Jenny

Inter Primeur levert het complete interieur voor iedereen
Advertorial PAGINA 7 

Openingstijden:

ma t/m vrij:
09.00 - 17.00 uur

za: 10.00 - 15.00 uur

www.interprimeur.nlOerseweg 4, 7071 PP Ulft        0315 - 640 166

6)  Salontafel

5)  Bank Gideon

Openingstijden:

7)  Eetkamertafel 8)  Armstoel Hudson

4)  Fauteuil Zanzibar

Fauteuil Zanzibar
vanaf €520,-

Eetkamertafel
vanaf €795,-

Salontafel
vanaf €690,-

4)

7)

6)

5)

8)

Bank Gideon
vanaf €1125,-

Armstoel Hudson
vanaf €199,-
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Correctie van de foto van de 
vorige keer. Daarin vermelde 
ik dat het huis 1907 is gebouwd. 
Dit moet zijn na 1914 het nieuwe 
huis is namelijk in 1914 afge-
brand. Daarna weer opgebouwd 
op dezelfde plaats. 

Deze keer een foto waar we uw 
hulp voor vragen. We zien een 
dansgroep, waarschijnlijk uit 
Ulft. Wie kan ons daar meer 
over vertellen. 

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

Voedsel heeft een enorme      
impact op het milieu. Maar 
liefst 20 tot 35% van de milieu-
belasting en CO2-uitstoot komt 
van voedsel. Wil je duurzamer 
eten? Dat kan eenvoudig door 
andere keuzes te maken. Door 
meer plantaardige producten 
zoals groente, peulvruchten 
en granen te eten en minder 
dierlijke producten zoals vlees,     
zuivel en kaas. 

Wat kun je nog meer doen?
Verspil zo min mogelijk voedsel
Koop niet te veel! Een bood-
schappenlijstje en een week-
menu maken, helpen je om slim 
inkopen te doen. Door voedsel 
op de juiste plek te bewaren 
blijft het langer goed.

Een THT datum (ten minste 
houdbaar tot) staat op produc-
ten die niet zo snel bederven, je 
kunt dan zelf beoordelen door 
kijken, ruiken, proeven of het 
na die datum nog gegeten kan 
worden.
Een TGT datum (te gebruiken
tot) staat op producten die 
snel bederven zoals vlees, vis 
en voorgesneden groenten. Na 
deze datum kunnen er name-
lijk ziekteverwekkers, zoals 
bacteriën gaan groeien. Deze 
kun je vaak niet zien, ruiken of 
proeven, maar je kunt er wel 
ziek van worden. Na de TGT-
datum moet je het product dus 
weggooien. 
Kook niet te veel. Op maat 
koken gaat makkelijk met een 
keukenweegschaal of maat-
beker. Houd je toch eten over 
kun je het bewaren in de koel-
kast of vriezer. Laat kliekjes 
eerst afkoelen voordat je ze 
in de koelkast of vriezer zet. 

Gebruik binnen 2 dagen het 
kliekje uit de koelkast. Kies bij 
voorkeur groente en fruit van 
het seizoen en uit de regio.  
Let bij het kopen van groente 
en fruit op de herkomst ervan. 
Kijk op een seizoenskalender 
om te kijken welke groente en 
fruit volop verkrijgbaar zijn en 
maak daaruit een keuze. Dat 
bespaart energie. Energie die 
anders zou gaan naar het ver-
voer van groenten, het stoken 
van kassen en het aandrijven 
van koeling. Zo wordt de CO 2  
uitstoot verminderd.
Groenten die het hele jaar een 
lage milieudruk hebben zijn: 
broccoli, rode kool, prei, rode 
biet, ui, wortelen, witlof en 
bleekselderij. Benieuwd welke 
groente en fruit er in september 
op de seizoenkalender staan? 
Er is keuze genoeg:  
aardappel andijvie
artisjok aubergine
bleekselderij bloemkool
broccoli chinese kool
courgette groene selderij
knolselderij komkommer
koolrabi kropsla
mais paddenstoelen
paksoi paprika
pompoen prei
prinsessenboon raapsteel
radijs rammanas
rode biet rode kool
savooikool snijboon
spinazie spitskool
tomaat ui
venkel waterkers
witte kool wortel
appel braam
druif framboos
kiwibes meloen
nectarine peer
perzik pruim
vijg

Hetty Schouten,
Fit & Slank coach, 
gewichtsconsulente Silvolde

Hoe kun je duurzamer eten?

Voedingstips

De volgende Ulftse Krant ver-
schijnt 12 oktober. 
Voor suggesties en/of opgaves 
van evenementen kunt u te-
recht bij Drukkerij IJselstroom 
aan ’t Goor 55A te Ulft, ulftse-
krant@ijselstroom.nl 
Bellen mag ook: 0315 - 681373, 
(vragen naar Patricia)

23 sept.: Kinderfilm ’Juf Roos is 
jarig’, DRU Industriepark, Ulft

25 sept.: Let’s Make Comedy, 
DRU Industriepark, Ulft

26 sept.: Irene van der Aart, 
DRU Industriepark, Ulft

26 sept. Ilse DeLange tribute, 
Openluchttheater Engbergen

1, 2 okt.: Slaapdagen, Arc en 
Ciel, Ulft

3, 4 okt.: Grenswandeltocht, 
vanaf Restaurant van Hal in 
Voorst

8, 9 okt: Stoelendagen, Arc en 
Ciel, Ulft

11-16 okt.: Zwemvierdaagse, 
Sportcentrum Laco Oude 
IJsselstreek, Terborg

15, 16 okt: Mobiliteitsdagen, 
Arc en Ciel, Ulft

20, 21 okt: Huis- en traplift-
dagen, Arc en Ciel, Ulft

Ellen van Wessel werd blij ver-
rast door een telefoontje van 
Rijwielhandel Frazer. De Ulftse 
won namelijk de prijsvraag op 
een fietsbeurs, waardoor ze het
volledige aankoopbedrag van 
haar splinternieuwe e-bike terug-
kreeg. 

De fiets van het merk Dutch ID 
werd aangeschaft op een beurs 
eerder dit jaar. Mevrouw Van 
Wessel besloot samen met haar 
man de elektrische fietsen te ko-
pen na een proefrit. Het echtpaar 
was op slag verliefd op hun nieu-
we tweewielers. Na de aanschaf 
vulden ze nietsvermoedend een 
voucher in voor de prijsvraag van 
Dutch ID in samenwerking met 
BikeTotaal. Zodoende dongen 
ze mee naar de prijs, die het      
totale aankoopbedrag van een 
fiets vertegenwoordigde, € 3.799.

Van de 250 mensen die meede-
den werd mevrouw Van Wessel 
uiteindelijk de gelukkige. Ze was 
al dolblij met haar nieuwe fiets, 
maar dit maakt haar bezoek aan 
de beurs helemaal onvergetelijk. 
Toen Hans Bulten, eigenaar van 
Rijwielhandel Frazer, haar het 
mooie nieuws mocht vertellen 
kon ze het nauwelijks geloven. 
”Echt ongelooflijk. Wat een      
bedrag,” vertelt ze met een brede
glimlach. Plannen voor een uit-
stapje naar Haarlem waren al 
gemaakt, dus dit is een welkom 
cadeautje. ”En niet alles opma-
ken hè?” grapt haar man. 

”De riem is onderhoudsvrij. 
Het is echt een top product. In 
stilstand kun je de versnelling 
lichter zetten en kun je zo weg-
fietsen. Helemaal geweldig. Dit 
is waar we naar op zoek waren,” 

zegt Van Wessel over het model 
van Dutch ID. Na een proefritje 
op de beurs wisten zij en haar 
man genoeg. ”We kwamen met 
een big smile van de fiets af. Het 
is de Mercedes onder de fietsen 
en beschikt over een krachtige 
motor.” 

Rijwielhandel Frazer is één van 
de weinige Dutch ID-dealers in 
de regio. De overhandiging van 
de prijs vond daarom plaats bij 
de rijwielhandel. Het was puur 
toeval dat de winnares uit Ulft 
kwam. Ze kon haar prijs met de 
fiets ophalen.
”Fantastisch dat ’ie hier gevallen 
is. Ik vind het hartstikke leuk. 
Normaal vallen de prijzen nooit 
hier in de buurt. In het westen 
zitten veel meer fietsenmakers,” 
aldus Bulten.  

Ulftse Van Wessel wint aankoopbedrag 
e-bike terug: ”Helemaal geweldig”

Wedstrijden van de 
komende weken
20 september   
Ajax B - Keijenburgse Boys
AD ’69 - GWVV
SV G. Eiland - NVC Netterden 
VV VIOD D’chem - SDOUC
SVGG - SC EDS
Ulftse Boys - VV MEC  
VV Etten - SC Meddo
VVG ’25 - SC Varsseveld  
    
27 september  
FC Dinxperlo - Ajax B  
GWVV - KSV Vragender
NVC Netterden - SVGG 
SDOUC - SV Spero  
FC Bergh - Ulftse Boys
Boys - VV Etten  
WSV - VVG ’25 Keijenburgse
   
4 oktober
Ajax B - FC Bergh
GWVV - SC Meddo
NVC Netterden - SDZZ
VV Union - SDOUC
SVGG - SC Rijnland
HMC ’17 - Ulftse Boys
VV Etten - VV MEC
VVG ’25 - VV Vorden 
  
11 oktober
Ulftse Boys - Ajax B  
SV Kilder - GWVV
SC Rijnland - NVC Netterden      
SDOUC - Quick 1888
VV SHE - SVGG  
FC Bergh - VV Etten
Concordia W - VVG ’25   

Ulftsekrant@ijselstroom.nl




