
Het ziet er naar uit dat het 
Centrumfeest in Ulft weer 
net als voorgaande jaren een                   
gezellige zondagmiddag oplevert 
voor inwoners uit Ulft en om-
geving. Zondag 12 september 
zijn bijna alle winkels open, staan 
er kraampjes verspreid door het 
hele centrum en is er van alles te 
doen voor jong én oud.

”Helemaal coronaproof, volgens 
de RIVM regels,” benadrukt 
Jeroen Giezenaar, die namens 
de centrumfeestcommissie van 
de Ulftse ondernemersvereni-
ging De Hanze de organisatie 
van het evenement verzorgt. 
”Het Centrumfeest is aange-
merkt als doorstroomevenement. 
Een doorstroomevenement is 
een evenement waar bezoekers 
veelal geen vaste plek hebben 
tijdens hun bezoek, zoals bij

kermissen of braderieën.” Het 
hele centrum van Ulft, vanaf 
winkelcentrum  De Blenk tot aan 
schoenhandel Aalders op de F.B. 
Deurvorststraat biedt tijdens het 
Centrumfeest voldoende ruimte 
voor alle deelnemende lokale 
ondernemers, maar er zijn ook 
kramen te vinden waar stand-
houders ’van buiten’ hun produc-
ten en diensten aanbieden. 

”In de Kerkstraat is het hob-
byistenplein te vinden dat ook 
dit jaar weer goed gevuld is. 
Natuurlijk ontbreken ook de   
carrousel, de oliebollenkraam en 
de verschillende springkussens 
niet. Deze zijn te vinden op het 
Kennedyplein.” 

Om aan de RIVM regels te     
voldoen wordt er bij de spring-
kussens en carrousel een plek 

gecreëerd waar ouders even 
kunnen zitten terwijl hun kroost 
zich vermaakt. ”Ook hier geldt; 
alles volgens de regels en met 
voldoende onderlinge afstand,” 
benadrukt Giezenaar.

De organisator is blij dat het 
Centrumfeest door kan gaan. 
”Het is een hoop gedoe om alles
goed te organiseren, maar des 
te groter is de voldoening als 
dat dan lukt en de vergunning is    
afgegeven. Het betekent wel dat 
er tot kort voor het Centrumfeest 
nog verrassende activiteiten aan 
het programma worden toege-
voegd. Door alle coronaperike-
len en onzekerheid is het soms 
lastig om op dit moment een 
spectaculair randprogramma te 
maken. Sommige dingen, zoals 
vaste podia waar bandjes op-
treden, mogen niet. Er komt in 

elk geval een dweilorkest dat 
rondtrekt door het centrum. 
Daarnaast zijn we nog bezig met 
kleine acts die wel passen binnen 
de voorwaarden. Saai gaat het in 
elk geval niet worden.” 

Giezenaar is blij dat de onder-
nemers, na een, voor sommige, 
pittig jaar zich nu weer kunnen 
presenteren aan het publiek. 
”Het is een moeilijk jaar geweest 
tot nu toe. Nu er weer meer 
ruimte komt voor evenementen 
als het Centrumfeest krijgen de 
ondernemers de gelegenheid 
weer lekker uit te pakken. Ook 
voor de inwoners is het fijn dat 
dit door kan gaan en men weer 
lekker kan rondstruinen en 
genieten.”

De demonstratieruimte waar 
(sport)verenigingen zich kunnen 
presenteren is er dit jaar van-
wege de voorschriften niet. ”Heel 
jammer, maar het is niet anders. 
We hopen dat we volgend jaar 
ook hiermee weer groots uit kun-
nen pakken.”

Het Centrumfeest vindt plaats 
op zondag 12 september tussen 
12.00 en 17.00 uur. Er kan rond-
om het centrum gratis gepar-
keerd worden en het evenement 
is te bezoeken zonder aanmelden 
of registratie vooraf. 
”Natuurlijk gaan we er met        
elkaar voor  zorgen dat iedereen 
zich op zijn of haar gemak kan 
voelen en kan genieten. Daarom 
houden we rekening met elkaar, 
houden we zoveel mogelijk 1,5 
meter afstand, scholen we niet   
samen en geven elkaar de 
ruimte.”
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De vakantie en dus ook de 
bouwvak is weer voorbij. En 
daar gaan we dan, de rand van 
Ulft staat helemaal op z’n kop. 
Sleuven graven en weer dicht-
gooien, gelukkig wel eerst een 
leiding erin anders is het ook 
jammer werk. Allemaal rich-
ting Netterden naar de wind-
molens die daar in opbouw 
zijn. Alleen die dingen daar te 
krijgen is al een hele tour. 
Borden gaan uit de grond en 
worden tijdelijk vervangen 
door verplaatsbare exempla-
ren. Vanwege de lengte van de 
wieken worden er struiken ge-
snoeid, rotondes afgegraven en 
sloten dichtgegooid. Je kunt nu 
van de snelweg zo ongeveer in 
één streep rechtdoor tot de ro-
tonde Vredegoor, waar ze een 
haakse bocht gaan maken, 
waarbij het transport groten-
deels boven de hoek van de 
wei zweeft. Het bosje bij de 
stoplichten is ook flink inge-
kort zodat het achterste ge-
deelte van de vrachtwagen niet 
door rood hoeft te rijden. 
Scheelt weer een bekeuring ge-
lukkig, dat drukt dan de kosten 
nog een beetje. Het is een heel 
spektakel op zich. Dan moeten 
al die dingen nog aangesloten 
op het elektriciteitsnet en aan-
gezien die nogal wat stroom op 
moeten leveren zijn daar wel 
extra kabels voor nodig, zo te 
zien voor elke molen één. Dus  
daar zijn al die sleuven voor. 
Maar de vraag naar stroom 
voor de bedrijven wordt ook 
steeds groter, dus moeten er 
extra aansluitingen komen en 
een stuk van het netwerk ver-
zwaard worden. Logischerwijs 
graaf je daarvoor aan de ande-
re kant van de weg een sleuf en 
leg je die kabels niet, zoals     
gedacht, kortjes bij dichtjes in 
die diepe sleuf die er al voor   
de kabels van de windmolen-      
kabels ligt. Dat is net zo mak-
kelijk blijkbaar. Het blijft ver-
bazingwekkend, maar een 
mooi schouwspel om na de     
vakantie weer op gang te 
komen.
ulftsekrant@ijselstroom.nl
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Centrumfeest Ulft gewoon 
ouderwets gezellig

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

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

● Afspraak aan huis 
       ook mogelijk
nabij de watertoren in Ulft

Hoog in kwaliteit, scherp in prijs

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

ELKE 
DONDERDAG
OPEN DAG

ELKE ELKE 

Essentiële 
winkel 

 Frank Daamenstraat 45 | Ulft | 0315 27 05 00 | heutinckmakelaardij.nl

Verkoopplannen? Neem contact op met
Lars, Dennis of Leander

11 Dorpskiek, Agenda,   
 Struikelstenen,   

  Voedingstips, Galerie  
  bij de Boeken

Ook dit jaar staan er op het Centrumfeest weer springkussens voor de kinderen.             (Archieffoto 2020)



Hoe kunnen we de jeugd interes-
seren voor het maken van          
muziek en er vervolgens voor 
zorgen dat ze dat ook blijven 
doen? Voor dat vraagstuk  
stonden alle vijf muziekvereni-
gingen in Ulft: Harmonie Ulft, 
fanfare Kunst Na Arbeid (KNA) 
en de korpsen van de drie schut-
terijen Sint Joris, Sint Hubertus 
en de Eendracht. Dus besloten ze 
de handen ineen te slaan, wat 
heeft geleid tot een unieke
samenwerking.

Komende zaterdag, op 11 sep-
tember, vindt de eerste (maande-
lijkse) repetitie plaats van de 
verzamelde jeugd van de vijf 
Ulftse muziekverenigingen, met 
om te beginnen dertig kinderen. 
Dat moet volgend jaar als ’Jeugd-
orkest Ulft’ (JOU) leiden tot 
een gezamenlijk optreden. Maar 
vooral, benadrukt voorzitter 
Marloes Leijzer van Harmonie 

Ulft tot jongeren die plezier      
halen uit het samen muziek 
maken. 

Een perfect voorbeeld van wat 
de vijf verenigingen hiermee be-
ogen, was er deze zomer tijdens 
de eerste bijeenkomst.
”In juni was er een kennis-
makingssessie, voor alle jeugd-
leden die mee willen doen,” ver-
telt Leijzer. ”Er was er eentje die 
nog twijfelde, maar toen die 
hoorde dat zijn buurjongen die 
bij Sint Joris zit ook meedeed, 
wilde hij ook. Dat is dus precies 
wat we zoeken! De jongeren 
moeten het met elkaar naar         
de zin hebben. Samen muziek        
maken is ook samen vrienden 
maken bij een club.”

Op die manier hopen Harmonie 
Ulft, KNA, de Eendracht, Sint 
Hubertus en Sint Joris de brood-
nodige aanwas van jeugdleden 

een handje te helpen. En dus was 
elke vereniging zonder aarzelen 
bereid direct verder te kijken dan 
alleen het eigenbelang. Leijzer: 
”Vanaf de eerste vergadering 
was er één gemeenschappelijk 
doel: muziek voor de jeugd voor 
Ulft behouden. Bij welke club 
dat dan gebeurt, is nog steeds 
best belangrijk, maar eigenlijk 
doet het niet ter zake. Waar het 
om gaat is dat de jongeren nu    
samen een groot orkest kunnen 
vormen. Dat is leuker dan altijd 
alleen bij je eigen club met een 
kleiner groepje zitten.”

Onder leiding van Henrite 
Rusch, de dirigente van KNA, 
gaat er met ingang van aanstaan-
de zaterdag iedere maand gere-
peteerd worden in het gebouw 
van Sint Joris op de Pol. De initi-
atiefnemers zijn in hun nopjes 
met de deskundige begeleiding 
van Rusch. 

”Want het is nogal een uitdaging: 
een harmonie, een fanfare, drum-
fanfares en een trompetterkorps 
bij elkaar voegen en al die       
bladmuziek herschrijven. We 
moesten wel iemand hebben die 
muzikaal handig met dat bonte 
gezelschap om kan gaan. Henrite 
is een professional en heeft ook 
nog eens veel ervaring met de 
jeugd. Dus we zijn heel blij met 
haar.”

Vanaf komend weekend wordt 
er geoefend om tijdens de            
uitvoering volgend jaar zo goed 
mogelijk voor de dag te komen, 
met tussendoor waarschijnlijk 
een voorproefje op 5 november. 
Een ’open repetitie’ tijdens het 
weekend waarin de drie schutte-
rijen vieren dat ze samen 275 jaar 
bestaan. ”En dan hopen we voor-
al dat andere jongeren denken: 
dat is tof, dat orkest! Daar wil ik 
ook bij!”
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Landelijke Opschoondag
De Landelijke Opschoondag is 
hét moment voor inwoners, on-
dernemers, verenigingen, scholen 
en sportclubs om samen in actie 
te komen voor een omgeving 
zonder zwerfafval. Samen oprui-
men is niet alleen gezellig, het 
geeft ook een goed gevoel om iets 
te kunnen doen voor een schoon 
milieu. En dat in uw eigen  buurt! 
Ook Oude IJsselstreek doet mee. 
U kunt zich individueel opgeven, 
maar ook met een groep. 
De gemeente stelt waarde-
cheques beschikbaar voor iedere 
volle zak zwerfafval die door de 
deelnemers wordt ingeleverd. 
Nadat het aantal afvalzakken is 
geteld worden de cheques per 
email verstuurd. Opgeven voor 
de opschoondag kan nog tot 
15 september via het aanmeld-
formulier op de website van de 
gemeente: 
www.oude-ijsselstreek.nl/nieuws  
Daar is alle informatie te vinden.

Nieuw gezondheidscentrum 
Ulft
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Oude IJssel-
streek willen, in afwijking van 

het bestemmingsplan, vergun-
ning verlenen voor de realisatie 
van een gezondheidscentrum 
aan de Eksterstraat in Ulft. Als 
onderdeel van de reconstruc-
tie van de Vogelbuurt wordt de 
Eksterstraat doorgetrokken tot 
aan de Vogelenzangweg, waarbij 
het gezondheidscentrum huis-
nummer 111 krijgt. Het gezond-
heidscentrum omvat werkruim-
tes voor artsen, fysiotherapeuten, 
paramedicus en een afhaalpunt 
voor medicijnen. 

Wie  de omgevingsvergunning in 
het gemeentehuis wil inzien (dat 
kan nog tot en met 8 september) 
kan hiervoor een afspraak ma-
ken bij balie vergunningen. Voor 
het maken van een afspraak kunt 
u bellen naar (0315) 292 292 of 
een e-mail sturen naar baliever 
gunningen@oude-ijsselstreek.nl. 

Locatiekeuze IKC Silvolde 
bekend 
Het college van Gemeente Oude 
IJsselstreek heeft besloten om 
basisschool De Plakkenberg in 
Silvolde aan te wijzen als de lo-
catie voor de ontwikkeling van 
een integraal kindcentrum. 
Na locatieonderzoek van ver-
schillende locaties, is besloten 
dat de huidige locatie van de 
basisschool De Plakkenberg het 
meest geschikt is. Met het aan-
wijzen van deze locatie kan de 

gemeente samen met de partners 
de plannen verder uitwerken. De 
Plakkenberg biedt veel potentie 
door haar ligging in het cen-
trum van Silvolde en biedt volop     
mogelijkheden om de gemeen-
schappelijke ambities verder uit 
te werken. 
Onduidelijk is nog of vervangen-
de nieuwbouw of grootschalige 
renovatie nodig is. De gemeente 
en de onderwijspartners gaan    
samen verder onderzoek doen 
naar beide mogelijkheden. 

Enquête participatiebeleid 
gemeente Oude IJsselstreek
De gemeente Oude IJsselstreek 
wil heel graag weten wat de 
wensen van de inwoners van de 
gemeente zijn. Over de toekomst 
van de gemeente, het wonen, 
leven en werken. Daarom is er 
een vragenlijst gemaakt waar-
mee men antwoorden wil krijgen 
op vragen als: Hoe willen we (als 
inwoners en gemeente) samen-
werken? Wil ik wel samenwer-
ken? Hoe kan de gemeente mij 
daar het beste voor uitnodigen? 
En hoe belangrijk is de stem van 
de inwoners bij het maken van 
beslissingen?

De uitkomsten van de enquête 
worden gebruikt voor het schrij-
ven van het Participatiebeleid. 
Participatie betekent dat de ge-
meente haar inwoners, bedrijven 

en andere belanghebbenden be-
trekt bij het maken van plannen 
of beleid. Iedereen kan meedoen 

door de vragenlijst in te vullen 
via: https://www.moventem.nl/
oudeijsselstreek

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

veur ’n
Paerelskruutje

’n minuutje

Paerelskruutje

Wonen in Wesenthorstgebouw

Begin juli plaatste de gemeente Oude IJsselstreek op de gemeente-
website en via sociale media een bericht over tijdelijke woonruimte 
in het leegstaande gebouw van De Wesenthorst in Ulft. Omdat het 
gebouw per 1 augustus eigendom van de gemeente is geworden is 
er een leegstandsbeheerder (Ad Hoc Beheer) in de arm genomen. 
Inmiddels hebben de eerste jongeren hun intrek genomen, maar er 
is nog plek voor meer bewoners. Er is woonruimte (op basis van 
antikraak) voor een aantal tijdelijke bewoners die per direct kunnen 
intrekken. Als bewoner krijgt men een eigen klaslokaal als woon/-
slaapkamer ter beschikking van minimaal 20 m². Daarnaast worden 
de douches en keukens gedeeld met de andere bewoners. Jongeren 
uit Oude IJsselstreek die interesse hebben of meer informatie willen 
kunnen contact opnemen met Ad Hoc via: arnhem@adhocbeheer.nl

Jeugdige Ulftse muzikanten gaan 
voor unieke samenwerking
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Cursus ’Fit en slank’ Silvolde
De coronaperiode heeft er toe 
geleid dat, volgens onderzoek, de 
gemiddelde Nederlander 5,6 kg 
is aangekomen. Ben jij de aange-
komen kilo’s  al kwijt? Of heb je 
er hulp bij nodig. Cursus ”Fit en 
Slank in 8 weken” start 14 en 16 
september  in Silvolde.
De cursus in 8 weken is een 
groepscursus (in kleine groep-
jes) 8 weken lang gedurende
1 uur. Bekijk de succesverhalen 
op www.fitenslank.nl 
We starten dinsdag 14 septem-
ber om 19.30 uur. En donderdag 
16 september 9.30 uur. Kosten   
€169,-, wordt vaak (deels) ver-
goed door de zorgverzekering. 
Of bezoek mijn gratis inloop-
spreekuur op vrijdag 10 sep-
tember tussen 9.00 en 12.00 uur 
voor vragen of tips om je eet-
patroon te verbeteren. Fit & Slank 
Terborgseweg 45 Silvolde. www.
fitenslank.nl/hetty-schouten, 
tel: 06-49860394. 

Wandelend door de historie 
van Ulft
Niet alle activiteiten zijn ge-
canceld. Dus het kan weer! Op 
zondag 26 september om 11.30 
uur kan worden deelgenomen 
aan de wandeling langs bijzon-
dere plekken in het centrum van 
Ulft waar de gidsen, leden van 

de Oudheidkundige vereniging 
OVGG, het bijbehorende ver-
haal vertellen. Ulft is veranderd 
en verandert nog steeds. Ook al 
is er ogenschijnlijk veel verdwe-
nen, toch is er nog veel te vertel-
len over hoe het er vroeger was. 
Er zijn nogal veel plaatsen waar 
de oude situatie door middel 
van verhalen en foto’s weer tot          
leven is te wekken. De route 
door Ulft is ongeveer 4 kilometer 
en rolstoelvriendelijk. 
Informatie en aanmelden via 
0315-200150, info@dru-industrie 
park.nl of voor de starttijd aan de 
balie bij het DRU-Inspiratiepunt 
in het Loonbureau.
De kosten zijn €4,00 per persoon, 
kinderen tussen 6 en 12 jaar beta-
len de helft. Startpunt is bij het 
standbeeld van de ijzergieter op 
het plein naast het Loonbureau. 
Groepen kunnen op afspraak 
ook op een ander tijdstip onder 
leiding van een gids de route      
lopen. Start is steeds 11.30 uur. 
De richtlijnen van het RIVM 
worden ook tijdens deze activi-
teit in acht genomen.  

Regionaal getint Excelsior 
zoekt muzikanten
Ben jij een muzikant in een har-
monie, fanfare of brassband en 
heb je de maandagavond nog 
vrij? Dan is er nu de gelegenheid 
om deze avond in te vullen met 
een extra orkest. Excelsior  uit 
Silvolde is een fanfare orkest 
waar nog enkele vacatures zijn 
op diverse instrumenten o.a. de 
Bb-Bas. Het orkest is regionaal 
georiënteerd. De muzikanten 
komen  behalve uit Silvolde ook  
uit de diverse omliggende plaat-
sen. De redenen hiervan zijn 
dat men, naast serieus muziek 

maken o.l.v. dirigent Henk-Jan 
Radstaak  ook veel plezier heeft 
in het musiceren, oog heeft voor 
elkaar en de medemens.
De optredens vinden regelmatig 
in de regio plaats. Zorgcentra 
in de hele regio zien dit orkest 
graag komen en ook worden er 
regelmatig kerkdiensten begeleid 
met het hele orkest of in kleinere 
samenstelling.
Behalve voor de bas is er ook 
plaats voor o.a. een  bugellist, 
een melodisch slagwerker en een 
saxofonist. Bespeel je  een ander 
instrument, ook geen probleem, 
dit is altijd in te passen.  De repe-
titieavond is op maandag in Ons 
Pakhuus in Silvolde van 19.45 
uur 22.00 uur.
Bespeel je nog geen instrument 
maar wil je dit graag leren, we 
willen graag starten met muziek-
lessen voor jeugd en volwas-
senen. In overleg bepalen we 
welk instrument het meest ge-
schikt is en natuurlijk binnen het               
orkest past. Wil je, na dit gelezen 
te hebben, aanmelden of meer 
info, bel dan met voorzitter Wim 
Lammers. Tel. 0622011475. We 
wachten op jou!

Radboud wil nieuwe unifor-
men voor het jubileumjaar
Op 27 maart 2022 viert harmonie 
St. Radboud uit Silvolde haar 
100ste verjaardag. Het bestuur 
van de harmonie is zich daarom 
aan het voorbereiden op een 
jubileumjaar met verschillende 
concerten en activiteiten. Om de 
feestvreugde extra te verhogen 
trakteert de vereniging zichzelf 
op nieuwe uniformen. Althans 
als de financiën het toelaten. De 
harmonie zal daarom een finan-
ciële actie in het dorp houden  

om dit te kunnen realiseren. De 
oude uniformen zijn inmiddels 
alweer ruim 25 jaar oud en dus 
wordt het tijd voor nieuwe uni-
formering. Binnenkort zal er 
huis-aan-huis een brief worden 
bezorgd om de inwoners van 
Silvolde te vragen de harmonie 
hierin te ondersteunen. 
Naast deze financiële actie zal er 
aan het eind van het jaar ook weer 
de gebruikelijke speculaasactie 
worden gehouden. Ook deze op-
brengst zal ten goede komen aan 
de nieuwe uniformering. Mocht 
u de harmonie willen ondersteu-
nen, maak dan een bedrag over: 
NL89RABO0359102832 t.n.v. 
Harmonie St. Radboud o.v.v. uw 
adres en huisnummer met toe-
voeging ”uniform”. Alle bedra-
gen, zowel groot als klein, zijn 
van harte welkom.  
Uiteraard is het ook mogelijk om 
contact te zoeken met de harmo-
nie. Zowel met vragen over het 
jubileumprogramma als over de 
financiële actie. Kijk op www.
radboudsilvolde.nl of mail naar 
info@radboudsilvolde.nl

Dörsvlègels zijn weer gestart
Na een gedwongen pauze van  
anderhalf jaar zijn de Dörs-
vlègels weer begonnen met repe-
tities op donderdagavond 19.30 
uur in het verenigingsgebouw 
van schutterij de Eendracht op 
het Zwarte Plein in Ulft. Houdt 
u van dansen, folklore en gezel-
ligheid kom dan kennis maken 
met deze dansgroep. Kom maar 
gerust eens kijken. Vooral paren 
en mannen zijn erg welkom.
Meer info: www.dedorsvlegels.nl 
of neem contact op met de secre-
taris tel: 0315-685480.  

Bourgondiën Kok financiële 
diensten viert deze maand een 
feestje. Op 1 september was het 
precies 15 jaar geleden dat Frank 
Bourgondiën en Eric Kok hun 
krachten bundelden. Sinds 1 sep-
tember 2006 bieden ze aan de  
Dr. Ariënsstraat 20 in Ulft een 
volledig pakket financiële dienst-
verlening aan, en dat doen ze 
vandaag de dag nog steeds.

Ook aan de onderlinge rolver-
deling is in al die jaren weinig 
veranderd. Frank is met name 
het aanspreekpunt voor hypo-
theekadvies en verzekeringen, 
Eric houdt zich voornamelijk 
bezig met financiële administra-
tie, belastingzaken en alles wat 
daarbij komt kijken, medewerk-
ster Monique Migchelbrink staat 
het duo bij.

Bourgondiën Kok financiële 
diensten is vooral een laagdrem-
pelig kantoor, het persoonlijke 
contact verklaart voor een groot 
deel het succes. ”Veel klanten 
vinden het prettig dat we korte 
lijntjes hebben en altijd dezelfde 
aanspreekpunten,” zegt Eric. 
Net zo belangrijk is het onafhan-
kelijke advies waar Bourgondiën 
Kok garant voor staat. ”Met   
onze professionele hypotheek- 
en financiële planningssoftware 
kunnen wij alle aanbieders met 
elkaar vergelijken. Dit alles tegen 
een vaste lage prijs zonder bij-
komende kosten. Maandelijkse 
abonnementskosten zijn bij ons 
niet verplicht! We begeleiden van 
aankoop tot en met desgewenst 
de notaris, zonder meerprijs,” 
laat Frank weten. De aangifte 
inkomstenbelasting wordt even-

eens verwerkt met professionele 
software, in plaats van een pro-
gramma van de belastingdienst. 
Bijvoorbeeld bij toeslagen geeft 
het systeem uit zichzelf een     
melding als iemand ergens recht 
op heeft. ”Een nieuwe klant 
kwam dankzij deze software tot 
de ontdekking dat hij zorgtoeslag 
kon krijgen, dat scheelde ineens 
honderden euro’s per jaar.”

Ook voor ondernemers wordt 
alles van a tot z verwerkt en be-
geleid. Naast advies, verwerkt 
Bourgondiën Kok de boekhou-
ding, salarisadministratie, jaar-
rekening en de aangifte inkom-
stenbelasting.

Onafhankelijkheid staat hoog 
in het vaandel bij Bourgondiën 
Kok. ”We zijn een klein kantoor, 
maar hebben wel toegang tot   
vrijwel alle banken en verzeke-
raars. Voor complexe brand-, 
technische en aansprakelijk-

heidsverzekeringen hebben we 
toegang tot de beurs.”

Hun tevreden klanten vormen 
een belangrijke basis voor het 
bestaansrecht van Bourgondiën 
Kok financiële diensten. ”Want 
de beste reclame blijft altijd 
mond-op-mondreclame,” merkt 
Eric op. ”En dat bereik je alleen 
met tevreden klanten.” 
Die waarderen de begrijpelijke 
uitleg en de uitgebreide dienst-
verlening. ”Ons dienstenpakket 
is zeer breed en voor iedereen,” 
vult Frank aan. ”Van particu-
lieren en zzp’ers tot kleine en 
grotere bedrijven. We onder-
scheiden ons met een volledig 
pakket aan administratieve en fi-
nanciële diensten, tegen scherpe 
tarieven.”

Voor het maken van een af-
spraak kan worden gebeld met 
0315 641 881, meer informatie 
staat op fdbk.nl.

Bourgondiën Kok financiële diensten 
viert jubileum Zaterdag 2 en zondag 3 oktober, 

net voor ”Werelddierendag”,    
organiseert ”Konijnen- en Pluim-
veefokkersvereniging Silvolde en 
Omstreken” voor de 7e keer haar 
jongdierendag in de SSP HAL in 
Ulft. Fokkers van 15 verenigin-
gen uit de regio sturen dieren in 
voor de Dierendagshow. 

Vorig jaar waren er ruim 850 die-
ren aanwezig maar was er geen 
publiek i.v.m. de corona.
Op zaterdag worden de dieren 
- konijnen, cavia’s, kleine kna-
gers, grote en dwerghoenders, 
serama’s, siervogels, sier- en oor-
spronkelijke duiven, - die dit jaar 
zijn geboren, gekeurd door de 
keurmeesters. De keurmeesters 
beoordelen de dieren op bouw 
en type, maar ook op haar- of ve-
renkleed, kleur, aftekeningen en 
de verzorging. Voor al deze on-
derdelen kunnen punten worden 
behaald waarna een predicaat 
kan worden toegekend. 
Vogelverenigingen presenteren
hun vogels vanuit een eigen 
stand. Dit jaar zijn er na het     
succes van vorig jaar naast        
muizen en ratten ook gerbils, 
hamsters, stekelmuizen en cavia’s
te bewonderen in vele kleuren. 

Vorig jaar waren er 100 kleine 
knaagdieren aanwezig. Op weinig 
shows zijn zoveel kleine knaag-
dieren te bewonderen als tijdens 
de Dierendagshow in de SSP 
HAL. De kleine knaagdieren en 
cavia’s zijn alleen op zaterdag als 
eendaagse show aanwezig. Ook 
zijn er kinderboerderijen uit de 
gemeente Oude IJsselstreek met 
hun dieren aanwezig in een over-
dekte kinderboerderij.

Door het fokken van raszuivere 
dieren zijn de kleindierfokkers 
van belang voor de instandhou-
ding van het Nederlands levend 
erfgoed. Dit is een bijzondere 
combinatie met de SSP HAL wat 
tot het industrieel erfgoed be-
hoort. Dus kom naar dit mooie 
kleindierevenement, waar van 
alles te zien en te beleven is voor 
kinderen en kleindierliefhebbers. 
De openingstijden zijn op zater-
dag 2 oktober van 10.00 uur tot 
17.00 uur en op zondag 3 oktober 
van 10.00 uur tot 16.30 uur. 
De toegang is gratis.
Dit evenement is onder voorbe-
houd van de dan geldende maat-
regelen met betrekking tot het 
RIVM. Meer info: https://www.
kpvsilvolde.nl

Dierendagshow in SSP Hal

Open 
Monumentendag
Op zaterdag 11 september 
wordt Open Monumentendag 
gevierd in Oude IJsselstreek. 
Weliswaar wat meer dan vorig 
jaar, maar ook nu spelen de 
coronaregels de organisatie 
niet in de kaart. De activi-
teiten vinden hoofdzakelijk 
op het DRU Industriepark 
plaats waar om 10.00 uur de 
opening bij het Toeristisch 
Informatiepunt plaatsvindt. 
Op het DRU-terrein kan 
het gebeuren dat u geholpen 
wordt door mensen met een 
beperking die de organisatie 
ondersteunen dit jaar, want 
het thema dit jaar is ’Mijn 
monument, jouw monument’ 
waarbij wordt geprobeerd om 
monumenten voor iedereen 
toegankelijk te maken. Bij het 
centraal informatiepunt kunt 
u het programma meenemen 
en over het terrein lopen om 
tal van activiteiten te bezoe-
ken. Er zijn rondleidingen 
om 10.30, 12.00 en 14.00 uur. 
Om 12.00 uur is er een speci-
ale rondleiding voor mensen 
met een beperking. Daarnaast 
zijn er meer monumenten ge-
opend zoals de Laurentiuskerk 
Varsseveld, de protestantse 
kerken in Etten en Terborg, 
Halte Bontebrug in Bontebrug 
en kunt u een kijkje nemen bij 
boerderij Wilbrinkshof op de 
Wals, waar brood wordt ge-
bakken in het oude bakhuisje.
Zondag 12 september is de 
NPB-kerk in Varsseveld (ex-
positie Ad Helmink) geopend.
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vv  GENDRINGEN
”Alles heeft zó lang stilgelegen, 

we wilden goed weer van start 

gaan.” Dat was de achterliggende              

gedachte bij de seizoensopening 

van vorige week donderdag bij 

voetbalvereniging Gendringen. 

Het is, na een kleine twee jaar 

vol coronaperikelen, hopelijk 

deaftrap van een ouderwets, 

’normaal’ seizoen. Met volop 

voetbal, maar zeker ook de 

sociale contacten eromheen.

Want dat er nu al ruim anderhalf jaar niet 
of nauwelijks gevoetbald kon worden, 
heeft bij de meeste clubs meer dan alleen 
sportieve consequenties. Bij v.v. Gendrin-
gen is dat niet anders: ”De behoefte was 
er om elkaar weer te ontmoeten, elkaar 
weer te zien,” vertelt voorzitter John  
Freriks over de gezellige voetbalavond 
voor de hele vereniging, na twee niet      
afgeronde voetbalseizoenen en ver-   
schillende lockdowns. 

”Het was duidelijk te merken dat ieder-
een er weer zin in had. We hebben lange 
tijd heel weinig gekund, dit was een 
mooie opwarmer,” zegt Lute Huiting, 
kantinemedewerker en medeorganisator 
van het onderling toernooi met aan-      
sluitend een gezellig buitenfeest met de 

legendarische dj Danny Dynamite. Het 
was dan ook juist bedoeld als een avond 
voor álle clubleden, benadrukt Huiting. 
”Er zitten zo’n veertig spelers in de             
selectie, dat betekent dat er nog zo’n    
500 leden zijn voor wie dit níét geldt. Ik 
ben daarom altijd al een promotor              
geweest van alles wat gezellig en sociaal 
is, ook als het niet direct met voetbal te 
maken heeft.”

De kantine neemt daarin een centrale 
plek in, stelt Huiting. ”Daar vinden tal van 
andere activiteiten plaats en het is de plek 
waar veel vrijwilligers hun hobby uit-      
oefenen en daar veel plezier aan beleven. 
Gendringen is een gastvrije club met een 
sociaal karakter, het verenigingsgevoel    
is erg belangrijk en we proberen alle         

mensen erbij te betrekken. Ook degenen 
die niet zelf meer actief zijn als speler of 
die nooit gevoetbald hebben.”

Zoals verzorger Berrie Rekveld, die na     
jaren trouwe dienst afscheid nam en bij 
de spelers van het eerste elftal op de 
schouders ging. ”Ook daar was het een 
mooie avond voor,” zegt voorzitter       
Freriks, ”Om daar de gepaste aandacht 
aan te geven. En verder was het een          
ouderwets gezellige avond, voor jong en 
oud, dames en heren door elkaar. Zeer 
geslaagd, het echte Gendringen-gevoel 
was weer aanwezig. Een mooie aftrap 
voor een mooi seizoen, waarin we hopen 
dat corona dusdanig wegblijft dat we 
weer eens een competitie af kunnen     
ronden.”

Voor het eerste elftal van voet-
balvereniging Gendringen zal het 
even afwachten worden wat het 
nieuwe seizoen brengt, nadat de 
vorige voetbaljaargang beperkt 
bleef tot slechts vier competitie-
duels – en nu het is de vraag is 
hoe de overige ploegen in de   
derde klasse B ervoor staan. 
Hoofd-trainer Wolf Wannet mikt 
op een plek in de nacompetitie.

”Ik verwacht in ieder geval dat we 
een rol van betekenis kunnen 
gaan spelen,” zegt coach Wannet 
over het komende seizoen. ”Mis-
schien niet direct om de bovenste 
plek, daar steken met Doetinchem 
en OBW denk ik toch wel twee 
ploegen boven de rest uit. Maar 
verder zijn zeker de Achterhoekse 
teams volgens mij aardig aan el-
kaar gewaagd, en ik zou zo gauw 
niet weten wie er veel beter is dan 
Gendringen. Dus ik heb wel hoop 
dat we mee kunnen doen om een 
plek in de nacompetitie. Het zal er 
bij ons ook om draaien dat we ie-

dereen fit houden, want de selec-
tie is niet heel breed. Maar ik heb 
zeker niet het idee dat we naar 
beneden zullen moeten kijken.”

En los van de te verwachten      
prestaties is het al een over-        
winning op zich dat er weer wed-
strijden gespeeld kunnen worden. 
”We hopen natuurlijk allemaal dat 
we gewoon weer kunnen voetbal-
len. Trainingen, maar vooral ook 
wedstrijden. Dat is waar je het uit-
eindelijk voor doet. De spanning 
ernaartoe, spelers die net wat  
harder trainen omdat ze op         
zondag in de basis willen staan. En 
dan na de wedstrijd de overige  
uitslagen en de ranglijst bekijken, 
dat is er al anderhalf jaar niet bij.      
Terwijl heel veel mensen daarmee 
bezig zijn. Dan word je als trainer 
op de gekste plekken opeens op 
het voetbal aangesproken, dat is 
hartstikke leuk. Dan merk je dat 
het ook een heel sociaal gebeuren 
is, dat een hoop mensen nu al een 
tijd missen.”

’De behoefte was er elkaar weer te ontmoeten’

’Ik verwacht dat we 
een rol van betekenis 
kunnen gaan spelen’

Met de jeugdopleiding van voetbal-                    
vereniging Gendringen gaat het goed. In 
alle lichtingen zijn er, mede dankzij de suc-
cesvolle samenwerking met SVGG uit Meg-
chelen, voldoende spelers en teams, bij de 
jongste jeugd staat het plezier voorop en 
naarmate de voetballers in de buurt komen 
van de overstap naar de senioren, komt ook 
het presteren aan bod.

Ondanks de alarmerende geluiden over de 
Achterhoek als krimpregio zit het met de aan-
tallen bij de pupillen en senioren wel goed, 
vertelt hoofd jeugdopleiding Jan-Willem 
Pastoors. ”We zitten zelf ruim in de jeugd-       
leden en bovendien hebben we de samen-     
werking met SVGG uitgebreid: we zijn begon-
nen met twee gecombineerde ploegen, vorig 
seizoen waren er vier mixteams en nu zitten 
we al op acht. Dat loopt perfect in elkaar over.”

Mede daardoor heeft Gendringen in alle     
leeftijdscategorieën een dubbele bezetting.     
”Alleen bij de JO13 hebben we bewust              
ge-kozen voor één team, de rest van die      
jongens zit nog in de JO12 en kan daar nog op 
een half veld spelen. Op een heel veld zou de 
helft van die spelers 
waarschijnlijk heel weinig 
aan de bal komen tijdens 
wedstrijden en daar 
wordt niemand beter 
van. Dus hebben we ge-
keken naar wat het beste 
is voor de ontwikkeling 
van de jongens, daar 
draait het in de jeugd uit-
eindelijk toch om.”

Daarom ook is ervoor 
gekozen om een hoop 
spelers al vervroegd van 
de JO17-1 door te laten 
stromen naar de JO19-1, 
het hoogste jeugdteam. 
”Dat is een goede lich-
ting, we hebben goede 

hoop dat veel van die jongens op den duur 
de stap naar ons eerste elftal kunnen maken. 
Dat blijft natuurlijk ook een belangrijk onder-
deel van de jeugdopleiding.”

Maar ondertussen mag het plezier niet          
ontbreken. Zeker niet als het gaat om de             
allerkleinsten die voor het eerst met de bal in 
aanraking komen, waarbij er voorlopig ook 
nog ruim voldoende animo is. Pastoors: ”De 
aanwas van onderaf is er absoluut, Sander 
Kuiperij en Tom Haverdil trainen die kleintjes 
en daar lopen er nu iedere zaterdagochtend 
zo’n twintig rond. Ze hebben af en toe zelfs 
versterking nodig, van Tom Robben en Jesper 
Brom. Het is toch prachtig dat die kindjes wat 
kunnen leren van zulke jongens, die jarenlang 
in het eerste hebben gevoetbald. Al gaat het 
wel spelenderwijs allemaal, het moet vooral 
leuk zijn; niks moet, alles mag. Dus als zijn 
zoontje oud genoeg is, kan straks zelfs              
iemand als Joost Heuvels daarbij helpen.”

Tijdens de officiële aftrap van het nieuwe seizoen voor de 
jeugd, vorige week zaterdag, werd er niet alleen gevoet-
bald maar stond er in de kantine ook wat lekkers klaar.

De jeugdopleiding: 
een mooie mix van 
presteren en plezier

Verzorger Berrie Rekveld nam na 
jaren trouwe dienst afscheid en 
werd door de spelers van het eerste 
elftal op de schouders genomen.



vv  GENDRINGEN

Namens v.v. Gendringen juicht voor-   
zitter John Freriks de ontwikkelingen 
toe en heet hij de bso van harte welkom 
op de IJsselweide. ”Humankind, voor-
heen Humanitas, is al jarenlang aan ons 
verbonden als sponsor van een jeugd-
team. Sindsdien is al vaker het idee       
geopperd voor een bso met sport-       
mogelijkheden. Nu de bso groeit als kool 
en er naast het binnengebeuren ook    
behoefte is om buiten wat te kunnen 
doen, is de IJsselweide de ideale plek.”

Dat vindt ook Diana Lanke, vestigings-
manager Oude IJsselstreek bij Human-
kind. ”Het is de bedoeling dat bij v.v. 
Gendringen in de kantine en de ruimtes 
eromheen een buitenschoolse opvang 
geopend wordt. Een bso voor de oudere 
kinderen, dus 8+. Die kunnen er niet        
alleen sporten, maar ook knutselen,      
gamen en nog veel meer. Er is in samen-
werking met de voetbalvereniging een 
aanvraag de deur uit naar de gemeen-
te,” vertelt zij. ”Met deze bso bieden   
we opvang voor verschillende scholen   
in Gendringen (Christoffelschool en       
De Hoeksteen), Ulft (Mariaschool en               
De Woelwaters), Megchelen (Sint        
Martinus), Varsselder (Pius X) en                  
Silvolde (Bontebrugschool).” Uitgaande 
van groen licht vanuit de gemeente 
Oude IJsselstreek zal de bso van Human-
kind vermoedelijk eind januari voor drie 
dagdelen per week van start gaan op de 
IJsselweide. 
Humankind draagt daarmee bij aan de 
optimale ontwikkeling van ieder kind: 

”Groeien kan een kind overal, maar écht 
tot bloei komen? Daar is meer voor no-
dig. Kinderen zijn ontdekkingsreizigers. 
Daarom dagen wij ze uit, stimuleren zelf-
standigheid, eigen verantwoordelijkheid 
en het ontdekken van hun talenten.    
Dagelijks zetten wij ons met hoofd, hart 
en handen in voor optimale ontwik-      
keling van ieder kind. Zodat je kind het 
beste uit zichzelf kan halen. Een kind dat 
zelf mag ervaren, ontdekken, beslissen 
én fouten maken, blijft je verbazen. Als 
vandaag wél kan, wat gisteren nog niet 
lukte.”

Sportpark de IJsselweide biedt de            
faciliteiten om dat mogelijk te maken, 
stelt voorzitter Freriks. ”We zijn trots op 
ons prachtige kunstgrasveld waar ook 
Humankind volop gebruik van kan gaan 
maken, er ligt een beachvolleyveld, kin-
deren kunnen met het fietsje rond. Het 
is perfect voor kinderen die willen be-
wegen. Humankind is daarom heel blij 
met de locatie, maar wij net zo goed: dit 
past helemaal bij onze filosofie dat v.v. 
Gendringen meer wil zijn dan alleen een 
voetbalvereniging. En het past bij de    
hybride leeromgeving die we hier toch 
al hebben, met de samenwerking met 
de studenten van het Graafschap Colle-
ge die ons onder meer ondersteunen   
bij de Voetbalschool iedere donderdag. 
Het is dus de perfecte combinatie. En we 
beginnen in oktober op de IJsselweide 
met de opleiding LSR training in samen-
werking met Graafschap College.”

Voor meer informatie kan contact          
opgenomen worden met Humankind 
via telefoonnummer 0315 641 443, per           
e-mail (regiogelderland@humankind.nl) 
of via de website: www.humankind.nl. 

Kinderen komen tot 
bloei op de IJsselweide
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Nieuwe te openen BSO
Voetbalvereniging Gendringen beschikt met sportpark de IJsselweide 
over een prachtige accommodatie; het is dan ook zonde als die alleen 
gebruikt wordt tijdens trainingsavonden en in het weekend en  verder 
door de week onbenut blijft. Het is dan ook een mooi voornemen      
dat Humankind het complex binnenkort wil gaan gebruiken voor      
een buitenschoolse opvang, voor kinderen uit Gendringen én de         
omliggende dorpen.
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’Een bijdrage leveren aan een beter    
leven voor alle nierpatiënten,’ dat is het 
doel van de landelijke collecteweek die 
van 19 tot en met 25 september door de 
Nierstichting wordt gehouden. 

Ook in Ulft gaan collectanten weer 
langs de deuren voor een vrijwillige 
donatie. ”Meerderen  van hen doen dat 
omdat ze persoonlijk op een of andere 
wijze betrokken zijn bij nierproblemen 
en alles wat daarmee samenhangt,” 
vertelt Casper Koenders, die samen 
met Eline Seinhorst en Toon Köpp de 
collecte in Ulft coördineert.
In totaal gaan er ongeveer vijfendertig 
collectanten op pad in Ulft. ”We kun-
nen nog nieuwe collectanten gebruiken, 
want met meer collectanten blijven de 
looproutes en de tijd die je nodig hebt 
voor het collecteren voor iedereen te 
overzien.”  

Casper vindt het collecteren geen ver-
velend werk. ”Ik doe het zelf omdat ik 
iets concreets voor een ander wil doen. 
De Nierstichting doet goed werk en dat 
ondersteun ik graag.” De opbrengst 
van de collecte wordt gebruikt voor 
onderzoek en voorlichting over pre-
ventie om nierziekten te voorkomen. 
Maar ook voor het ondersteunen van 
gezinsleden die met nierfalen te maken 
hebben, wat soms ingrijpend kan zijn in 
het gezinsleven. Jaarlijks wordt in Ulft 
rond de 2300 euro opgehaald. ”Een 
mooi bedrag,” vindt Koenders. 

Jubilarissen in Ulft
Ook dit jaar ook zijn er enkele jubila-
rissen.  ”Mevr. R. Heutinck, mevr. T. 
Vossenberg en mevr. P. Zwanenburg 
zetten zich al 10 jaar in voor de 
Nierstichting. Verder worden ook 
mevr. E. Scholten en dhr. J. Jansen in 

het zonnetje gezet. Zij zijn al meer dan 
35 jaar actief als collectant en een bloe-
metje is dan zeker op zijn plaats,” aldus 
Koenders. ” 
Ook vanuit de Nierstichting ontvangen 
ze daarvoor een welverdiende attentie. 
Overigens zijn er de afgelopen jaren 
meerdere collectanten geweest die in 
de jaren ’80 zijn begonnen als collec-
tant en recent zijn gestopt. Namens de 
Nierstichting danken wij alle collectan-
ten voor hun inzet en ook zij ontvangen 
een attentie.”

De collecte gebeurt op de gebruikelijk 
wijze en is coronaproof. ”We komen 
langs met een collectebus. Maar omdat
contant geld schaars wordt en niet       
altijd beschikbaar is, kan er ook veilig 
gedoneerd worden via een QR code. 
Via de mobiel bankieren app van de 
bank en de camera op de telefoon kan 
de QR code gescand worden die op de 
collectebus zit. Lekker snel en handig. 

Wie dit jaar of volgend jaar ook wil 
collecteren kan contact opnemen met 
Toon Köpp (06-53714541) of Casper 
Koenders (06-23458827).

Collectant gemist? Scan de QR-code.

Collecteweek Nierstichting 
19 t/m 25 september

Na het succes van vorig jaar is er op zaterdag 11 
september wederom een garagesale in Gendringen. 
Er zijn nu al ruim 45 adressen waar die dag over-
tollige spullen worden aangeboden vanaf eigen   
oprit of garage. Kom tussen 10.00 en 16.00 uur naar 
Gendringen voor de mooiste koopjes en een leuke 
tocht door het dorp.

Vanaf donderdag 9 september wordt er een 
lijst met adressen van deelnemers en een route-                   
beschrijving gepubliceerd op 
https://sanasporto.nl/garagesale-gendringen/.
Deze lijst en routebeschrijving zal tevens af te      
halen zijn bij supermarkt de COOP in Gendringen. 
De verkoopadressen hebben een vlag buiten      
hangen waardoor ze herkenbaar zijn.
De garagesale is een soort rommelmarkt maar dan 
met kraampjes die verspreid door het dorp op een 
oprit staan. Het nodigt uit om eens lekker door het 
dorp te rijden en tussen het aanbod te snuffelen.

Het initiatief werd vorig jaar opgestart door een 
enthousiast drietal uit Gendringen. Iedereen heeft 
immers wel overtollige spullen waar anderen weer 
veel plezier aan kunnen beleven. De garagesale is 
een leuke manier om deze spullen voor een klein 
prijsje op de kop te tikken. Bent u inwoner van 
Gendringen en wilt alsnog meedoen als verkoper 
dan kunt u zich nog aanmelden tot zondag 5 sep-
tember door een mail te sturen aan 
garagesalegendringen@gmail.com
Vermeldt daarbij uw naam en adres zodat we u op 
kunnen nemen in de lijst van verkoopadressen. U 
ontvangt van de organisatie een bevestiging en de 
spelregels.

Garagesale Gendringen

De jubilarissen die zich al jaren inzetten voor de Nierstichting.

Kidspret springkussens
Kramen / Muziek / Hobbyistenplein

12 
SEPTEMBER 
12:00 - 17:00 uur

Klachten? Blijf thuis! / 1,5 meter afstand

KOOPZONDAG 

GRATIS
PARKEREN
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Martijn Löwenthal
Riezenweg 4
7071 PR Ulft
0315 63 00 85
06 2226 5698
www.lowenthalulft.nl
info@lowenthalulft.nl

AUTOSCHADEHERSTEL
AUTO ONDERHOUD

AIRCO SERVICE
CARWASH

APK
INDUSTRIESPUITERIJ

 
Pegasus Siena E7F Plus 

Nu voor €2649,- met 400Wh accu en 
midden display. 

Bosch middenmotor 

 
Gazelle Orange LTD HMB 

300Wh accu €2599,- 
400Wh accu €2749,- 

Bosch Middenmotor 

 

 

Mul cle Solo EMI 
€2699,- met 400Wh accu 

Shimano Steps 

 

Cor na E-U4 Transport 
300Wh accu €1699,- 
400Wh accu €1849,- 

 
Gazelle Esprit HFB 7.9 Ah accu €1699,- 
Gazelle Esprit HFB 10.5 Ah accu €1799,-
 

Beschikbaar: Zwart & Jeans Mat 

 

Cannondale Mavaro 500Wh accu 
Ac ve €3399,- 

Performance €3599,- 
 

 
Gazelle Orange C8 Connect HMB 

Bosch Li-ion 8.2 Ah €2899,- 
Bosch Li-ion 11.1 Ah €3049,- 

Beschikbaar in kleur: Zwart & Petrol 

 

 

Ruime keuze in gebruikte e-bikes. 
Diverse merken en soorten al vanaf 

€750,- incl. nieuw accu pakket 
en 3 maand Bovag . 

 

200 fietsen uit voorraad leverbaar
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Combineer het gemak van internetverzekeren, met
   de volledige ondersteuning van uw tussenpersoon

 

Rosier verzekering
T: 0315-683578

www.mijnpolisonline.nl
vergelijk o.a.: auto, woonpakket, risico en uitvaartverzekeringen,
reis, annuleringsverzekeringen, fiets en brommerverzekeringen

Advieskantoor en Internetverzekeren
Gendringen 

Combineer het gemak van internetverzekeren, met
   de volledige ondersteuning van uw tussenpersoon

aanspreekpunt  in uw buurt,  die u helpt en adviseert

  
 

Rosier Gendringen 
T: 0315-683578

www.rosierverzekeringen.nl
 Uw verzekeringen online regelen,  en toch een 



Na lang nadenken en met pijn in 
het hart hebben Stef en Betsie 
Nas, samen met zoon Roy         
besloten een punt te zetten 
achter carnavalsvereniging De 
Sleegstraat. Hiermee komt na 
bijna veertig jaar een einde aan 
een roemruchte vereniging die 
van grote invloed is geweest op 
het Ulftse carnaval. 

”Wij waren de eerste straat in 
Ulft die in de carnavalstijd hele-
maal versierd was,” vertelt Stef. 
”Wij hadden vaak een sterke,    
eigen mening en deden dingen op 
onze eigen manier, vaak ontstaan 
uit spontane ideeën. In de loop 
van de tijd werden die dan geko-
pieerd door anderen. Helemaal 
prima, het maakte het carnaval 
alleen maar  leuker,” voegt Roy 
daar aan toe. 

Gezondheid reden om te 
stoppen
”Het besluit om te  stoppen is 
heel simpel; de gezondheid van 
pa en ma neemt af. Het wordt 
een te grote belasting voor ons. 
Vergeet niet dat we met het car-
naval hier rond en in ons huis een 
behoorlijk aantal mensen over de 
vloer hebben. Al dat regel-werk 
kost veel energie,” aldus Roy. 

Daarbij komt het feit dat de   
vereniging verouderd en er geen 
nieuwe aanwas komt. ”Dat is  
een maatschappij dingetje,” vindt
hij. ”De saamhorigheid die er 
was is er nu niet meer. Daar komt
 bij dat er leden zijn overleden 

inmiddels en de club wordt daar-
door te klein.” 
”We willen het positieve van de 
afgelopen jaren laten overheer-
sen,” benadrukken vader en 
zoon. ”Er zijn zóveel verhalen te 
vertellen en er zijn zóveel mooie 
herinneringen ontstaan, die moet 
iedereen koesteren voor de toe-
komst. Niet gaan kniezen omdat 
er nu een eind aan alles komt.”

De ruimte ontbreekt hier om 
alle anekdotes een plek te geven 
die tijdens het interview aan bod 
komen. Maar de erwtensoep van 
Herman en Truus Hartjes moet 
genoemd worden, vindt Stef. 
”Vergeet ook de hardloopgroep 
niet, die elk jaar even langskwam 
tijdens hun zondagse training.” 
In de voorbije jaren heeft de 

vereniging imposante wagens 
gebouwd. ”Dat zijn er minstens 
vijfendertig geweest,” denkt Stef. 
”De mooiste was misschien wel 
het kasteel van Ivanhoe, maar 
ook Sneeuwwitje was erg mooi.” 

Iedereen bedanken
De familie Nas wil via deze weg 
alle ondernemers en personen, 
die in de afgelopen jaren de car-
navalsvereniging hebben onder-
steund en er betrokken bij zijn 
geweest, heel hartelijk bedanken. 
”Het is niet te doen om dat op 
persoonlijk wijze te regelen, 
hoe jammer we dat ook vin-
den. Maar iedereen die ooit 
iets heeft gedaan; heel hartelijk 
bedankt. We hebben het alle-
maal altijd enorm gewaardeerd.”
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Op tijd ontspannen en helemaal 
tot rust komen. Iedereen heeft er 
behoefte aan om zo af en toe te 
‘ontstressen’. Een massage kan 
hierbij een prettig hulpmiddel 
zijn. Jan Aalders uit Varsselder 
heeft sinds kort een eigen prak-
tijkruimte in gebruik genomen   
en gebruikt diverse massage-
vormen.

”Mensen kunnen bij mij terecht 
voor bijvoorbeeld een hotstone-, 
ontspannings-wellnessmassage of
een sportmassage. Een prima
manieren om geestelijk en            
lichamelijk tot rust te komen. 
Daarnaast geef ik ook klank-
massage. Ons lichaam bestaat 
voor ongeveer 70% uit water 
en geleid zo de geluidstrillingen 
prachtig door heel het lichaam 
heen, hierdoor ontstaat een      
innerlijke massage die zorgt voor 
algehele diepe ontspanning en 
verlichting bij stress. Ook komen

er vaak emoties los of worden 
herinneringen opgeroepen. Door 
de klanktrillingen worden alle 
lichaamscellen op een fijne en 
subtiele manier ontdaan van 
eventuele blokkades en worden 
afvalstoffen losgemaakt,” legt 
Aalders uit.

De klankmassage wordt indi-
vidueel gedaan, dit in tegen-
stelling tot een klankschaal- of 
klank-badsessie. Bij een massage 
worden de klankschalen op het
lichaam geplaats, bij een klank-
bad staan de klankschalen, gongs 
en andere klankinstrumenten 
centraal opgesteld en liggen de 
deelnemers daar omheen. Deze 
vorm is erg in trek als afsluiting 
van bijvoorbeeld een yogales. 

”Steeds vaker mag ik een klank-
sessie verzorgen bij yogacentra 
en andere sport- en gezondheids-
centra in de regio.” Ook worden 

er om de week op de vrijdagavond 
bij Fris en Vitaal in Gendringen 
klanksessies georganiseerd, voor 
actuele data zie website.

Aalders heeft alle benodigde cer-
tificaten in zijn bezit en volgt nog 
regelmatig cursussen en oplei-
dingen om zich verder te bekwa-
men. ”Ik ben hiermee begonnen     
omdat ik tijdens mijn werk als 
saunameester in contact kwam 
met de klankmassage. Het boeide
mij en ik heb vervolgens zelf 
de Peter Hess klankacademie 
gevolgd.” 

Ook voor sportmassage of het   
tapen en bandageren kan men bij 
Jan Aalders terecht. 
”Sportmassage is een massage 
die stevig en meer op de spieren 
is gericht met als doel de door-
bloeding van de spieren te ver-
beteren. Daardoor zal het ver-
voer van afvalstoffen versnellen. 
Hierdoor verbetert de spiercon-
ditie en zullen blessures sneller 
genezen. Sportmassage is ook 
voor niet-sporters een aanrader 
omdat het een ontspannende 
werking heeft,” vertelt Jan.

In de maand september kan             
iedereen nog gebruik maken van 
de speciale kennismakingsprijzen.
Meer informatie over de ver-
schillende massages en mogelijk-
heden voor het maken van een 
afspraak  zijn te vinden op de 
website
www.ontspannendeklanken.nl 
De praktijk is gevestigd op het 
adres; Achter de Molen 2D in 
Varsselder en is telefonisch be-
reikbaar via 06-21127597

Carnavalsvereniging Sleegstraat 
stopt ermee

Ontspannende klanken en massages in nieuwe 
praktijk Jan Aalders

Het zomerseizoen verliep       
helaas weer anders dan voor-
zien. Maar openluchttheater 
Engbergen is hoe dan ook klaar 
(coronaproof bovendien) voor 
een mooi najaar. Daarin is de 
agenda weer gevuld met mooie 
activiteiten, van U2-tribute In 
the name of en zanger Robin 
Borneman tot de herfsteditie 
van Diamanten der Volksmusik.

Voor de organisatie van een 
openluchttheater is het altijd 
hopen op goed weer en vooral 
geen regen, maar de afgelopen 
maanden was er op Engbergen 
op een heel andere manier     
onzekerheid: als gevolg van     
de coronamaatregelen regende 
het afzeggingen en omzettingen 
van geplande optredens. Toch 
is er aan de Bosweg 5 in Voorst 
weer genoeg te beleven de    
komende tijd. 
Verschillende artiesten die      
eigenlijk in de zomer zouden 
komen optreden op Engbergen, 
hebben nu een plek in de agen-
da gekregen voor het najaar. 
Na de kindervoorstelling Zo 
doen dieren (door Theater Van 
Santen) en Queen-tributeband 
Queen Must Go On is het       
komende zaterdag, 11 septem-
ber (20.30 uur), tijd voor U2 by 
In the name of. 

Twee weken later is er zelfs een 
dubbel gevuld weekend met 
twee topacts. Op vrijdag 24 sep-
tember (20.30 uur) kan er dan 
eindelijk genoten worden van 
zanger Robin Borneman, de 
winnaar van SBS6-programma 
’We Want More’ die in 

Amerika gewend is voor ge-
middeld 20.000 toeschouwers 
per concert op te treden, maar 
op Engbergen een intieme 
show geeft. Een dag later staat 
Coldplay-tribute The Scientist 
op de planken met wereldhits 
als Viva la vida, Fix you en na-
tuurlijk The scientist.

En daarmee is het najaar nog 
niet voorbij op Engbergen: 
op zaterdag 9 oktober treedt 
Herman Brood-band Wild 
Romance op, het openlucht-
theater wordt op z’n kop gezet 
op vrijdag 22 oktober tijdens 
Herbstfest Diamanten der 
Volksmusik en als afsluiting 
wordt op zaterdag 27 en zondag 
28 november door de Ulftse 
Nachtegalen Het meisje met 
de zwavelstokjes gespeeld, de 
muzikale voorstelling voor het 
hele gezin.

Zoals geldt voor alle evene-
menten deze periode, is er een 
kleine slag om de arm in ver-
band met de vraag of het met 
de coronacijfers niet te zeer de 
verkeerde kant op zal gaan en 
of er mogelijk nog weer nieuwe 
maatregelen worden getroffen. 
Vanuit het openluchttheater 
zijn er in ieder geval enkele 
regels: entree is mogelijk met 
een geldig toegangsbewijs, een 
identificatiebewijs (ID-kaart 
of paspoort) en een bewijs van 
volledige vaccinatie of een ne-
gatieve PCR-test (niet ouder 
dan 48 uur). Informatie, ook  
de actuele stand van zaken op 
dit gebied, én tickets op www.
openluchttheater-engbergen.nl.

Openluchttheater Engbergen 
is klaar voor een mooi najaar

Het Ulftse winkelaanbod wordt 
deze maand uitgebreid met een 
filiaal van Vleesconcurrent. De
zaak, die vorig jaar het levens-
licht zag, verhuist van de 
Doetinchemse binnenstad naar 
winkelcentrum De Blenk, Ulft. 

Reden voor de verhuizing was een 
te kleine winkel in Doetinchem. 
Eigenaar Aloys Seegers opende 
vorig jaar december de deuren 
van Vleesconcurrent. Seegers is 
van oorsprong ondernemer in de 
evenementenbranche. Die kwam 
door corona volledig op z’n gat te 
liggen en dus zocht Seegers naar 
een nieuwe inkomstenbron. Het 
werd uiteindelijk een vleeswinkel 
in de Doetinchemse binnenstad. 
Afgelopen voorjaar werd een 
tweede winkel geopend in het 
centrum van Zutphen. 

De Vleesconcurrent onderscheidt 
zich met twee kenmerken, vertelt 
Seegers. ”Bij ons krijg je slagers-
kwaliteit voor supermarktprij-
zen.” Hij legt uit hoe Vlees-
concurrent de klant op die          
manier kan bedienen. ”Wij be-
stellen het vlees direct bij de 

vleesverwerker, zonder dat er 
een partij tussen zit.” Het rund-
vlees van Vleesconcurrent komt
van koeien die grazen in het 
hooggebergte van Duitsland, 
Oostenrijk en Polen. ”Doordat 
die koeien in de bergen lopen,
krijg je heel mals vlees. De 
kwaliteit is zeer hoog.” 
Voor een malse biefstuk ben 
je dus aan het goede adres op            
De Blenk. Het assortiment be-
perkt zich echter niet tot alleen 
rundvlees. De toonbank biedt 
voor ieder wat wils: kip, schnitzels 
en uitgebreide keuze aan stukken 
vlees voor op de barbecue. 

Helaas moest Seegers zijn klan-
ten in Doetinchem teleurstellen 
met de sluiting van de winkel. Hij 
hoopt ze weer te mogen begroe-
ten in Ulft, waar klanten gratis 
kunnen parkeren en ontvangen 
worden in een ruimer pand. Hier 
kan Seegers zijn klanten zo goed 
mogelijk van dienst zijn met een 
volledig assortiment. 
De feestelijke opening van 
Vleesconcurrent op De Blenk 
vindt plaats op 12 september. Om 
10.00 uur gaan de deuren open. 

Vleesconcurrent naar Ulft
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Dit keer laat de dorpskiek een 
foto zien van ongeveer 80 jaar 
oud. We zien een meisje met 
een mooi jurkje en een super 
strik in de haar. 
Ze wilde alleen op de foto als 
ook haar pop met poppen-
wagen op de foto mogen. 
Alleen zouden we heel graag 
willen weten wie dit meisje is ze 
moet nu ongeveer 85 jaar oud 
zijn.

Oude foto’s en reactie’s zijn van 
harte welkom bij de fotowerk-
groep van de oudheidkundige
vereniging. 

Neem contact op met Jan 
Tinnevelt, tel. 686966 of Stef 
Hermsen, tel. 686250.

Olde Dorpskiek’n

Een gezonde start na de 
vakantie
Als de zomervakantie voorbij 
is kom je weer in je dagelijkse 
ritme. Je gaat weer aan het werk 
en kinderen weer naar school. 
Dit is een mooi moment om 
nieuwe, gezonde routines in te 
bouwen. Zo maak je een goede 
start en kun je er weer tegenaan! 
Aan je vakantie kun je gezonde 
gewoonten overhouden. Zoals: 
Water als dorstlesser:
In een warm land drink je al snel 
meer water dan thuis. Blijf ook 
als je terug bent van vakantie 
vaker water drinken. Water be-
vat geen calorieën in tegenstel-
ling tot frisdranken en sappen. 
Sappen lijken gezond, maar ook 
al zijn ze ongezoet, er zit toch 
veel suiker in dat van nature al 
in de vrucht zit.
Regelmatig vis:
In het buitenland hebben ze 
andere soorten gerechten. Aan 
de Middellandse Zee eten ze 
bijvoorbeeld veel vis. Neem 
deze goede gewoonte mee naar 
Nederland en eet regelmatig 
vis. Het is goed voor je hart en 
bloedvaten om 1 keer per week 
vis te eten.
Variatie met groente en fruit
Tijdens je vakantie kom je mis-
schien wel in aanraking met 
groenten en fruitsoorten die je 
niet eerder hebt gezien of ge-
proefd. Varieer ook thuis volop 
met groente en fruit. Pak juist 
eens een soort die je weinig eet 
of nooit eerder nam. Door ge-
varieerd te eten krijg je alle be-
nodigde vitamines en mineralen 
binnen.

Behalve goede gewoontes kun 
je ook minder goede gewoontes 
van vakantie meenemen.
Stokbrood en afbakbroodjes 
zijn lekker in de vakantie maar 
veel minder gezond dan een   
tarwe of volkoren boterham. Ga 
voor die extra vezels die zorgen 
voor een beter verzadigings-
gevoel. Ook bevat volkoren 
graan veel meer vitamines en mi-
neralen dan witte broodsoorten.
In de vakantie kiezen we vaker 
voor de 4 P’s: Pizza, pasta, pan-
nenkoek en patat.
Pasta gerechten en pannenkoe-
ken zijn gemakkelijk klaar te 
maken op de camping of in een 
vakantiewoning en iedereen 
vindt het lekker.
Een pizza kun je bestellen en   
afhalen of in en restaurant 
eten en is lekker en voordelig. 
Tenslotte patat, bijna elk res-
taurant serveert standaard bij 
het hoofdgerecht patat.

Voor 2 of 3 weken vakantie is 
dat geen probleem maar heb je 
eenmaal de smaak te pakken en 
blijf je vaak kiezen voor deze      
4 P’s dan gaat dat zeker ten kos-
te van je gezondheid, je fitheid 
en je figuur. Misschien vindt je 
gezonde gerechten wel minder 
lekker maar je voelt je er wel 
veel fitter bij en van dat gevoel 
heb je de hele dag plezier. 

Hetty Schouten, voedingscoach
Fit & Slank, Silvolde

Ik wil je graag helpen met een 
gezonde start. Wil je een paar 
tips om je eetpatroon te verbe-
teren? Of heb je andere vragen. 
Bezoek vrijdag 10 september 
mijn gratis inloopspreekuur van
9.00 tot 12.00 uur aan de  
Terborgseweg 45 in Silvolde. 

Voedingstips

Op 31 augustus werden er in 
Terborg 18 struikelstenen ge-
legd ter nagedachtenis aan de 
joodse inwoners, die door de 
naziterreur zijn vermoord in de 
Tweede Wereldoorlog.

In 2019 begon een werkgroep 
met het uitzoeken en documen-
teren van de lotgevallen van de 
joodse bevolking in de kernen 
van de vroegere gemeentes 
Wisch en Gendringen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. 

In 2020 is de stichting Struikel-
stenen Gemeente Oude IJssel-
streek opgericht. Het uiteinde-
lijke doel is ter nagedachtenis 
aan de joodse inwoners, die 
in de Tweede Wereldoorlog 
zijn vermoord, struikelstenen 
(Stolpersteine) te leggen. Er 
is gekozen voor het laatst be-
kende woonadres. Vele joden 
met roots in de regio woonden 
elders op het moment dat zij 
werden opgepakt. Voor sommi-
gen ligt daar een struikelsteen.

Wat zijn struikelstenen?
De Duitse kunstenaar Gunter 
Demnig is in 2000 gestart met 
het plaatsen van struikelstenen 
in het trottoir ter nagedachtenis 
van Joden, Roma en Sinti, die 
door de nazi’s zijn omgebracht.
De betonnen steentjes van 
10x10 cm zijn bedekt met een 
dun messing plaatje met de ge-
gevens van het slachtoffer.
Hij noemde de stenen Stolper-
steine, omdat je er met je 
hoofd en hart over struikelt en 
je moet buigen om de tekst te 

kunnen lezen. Demnig legde, 
meestal persoonlijk, zo’n 75.000 
struikelstenen in meer dan 20 
Europese landen. In Nederland 
liggen er al ongeveer 8.000. 

Waar komen ze te liggen?
Uit research door de leden     
van de stichting is veel infor-
matie over de familiegeschie-
denis van de joodse inwoners 
boven water gekomen en zijn 
indrukwekkende documenten 
ontdekt. Bovendien zijn veel 
contacten gelegd met nabe-
staanden uit de hele wereld.  

Na gedegen onderzoek zijn de 
locaties voor de struikelstenen 
bepaald. Er zijn in Terborg    
18 stenen komen te liggen        
bij 8 verschillende huizen. Hier 
was een omvangrijke joodse 
gemeenschap, mede door de 
aanwezigheid van een synagoge. 
Volgend jaar mei worden in 
Silvolde 3, in Varsseveld 4 en 
in Westendorp 2 struikelstenen 
gelegd.

Tevens worden nog dit jaar 
op de plaatsen waar de voor-
malige synagoges hebben ge-
staan in Terborg, Gendringen 
en Varsseveld zogenaamde 
struikeldrempels geplaatst met
informatie over de joodse 
gemeenschap. 

De stichting publiceert ook een 
boek over de historie van de 
joodse families in de gemeente 
Oude IJsselstreek dat mei 2022 
klaar zal zijn.

Natalia Baumeister exposeert 
tot 12 oktober schilderijen en 
tekeningen in de galerie op het 
DRU Industriepark te Ulft. Er 
is sprake van een verbluffend en 
knap realisme. Zij werd geboren 
in Moskou. Haar meisjesnaam 
is Artamonova. Haar schilde-
rijen en tekeningen geven een 
technisch perfecte weergave 
van de werkelijkheid, die zelfs 
onder haar hand tastbaar lijkt 
te zijn geworden. Dat is niet 
zo verwonderlijk, omdat in de 
voormalige Oostbloklanden aan 
techniek veel waarde gehecht 
werd. 

Baumeister wil klassieke onder-
werpen een modern jasje geven. 
Haar werk is te verdelen in stil-
levens, zee- en stadsgezichten. 
Haar stillevens tonen verwant-
schap met onze Nederlandse 
meesters uit de 17de eeuw. Zij 
waren toen met hun stillevens 
toonaangevend. 
Ook bij Baumeister is sprake 
van een nauwkeurige benade-
ring van haar onderwerp en 
daarnaast maakt zij gebruik van 
een opvallende lichtval, die haar 
schilderijen veel verwantschap 
met de oude meesters verle-
nen. Bij haar zijn het geen hele 
maar doorgesneden vruchten 
zoals een granaatappel, ananas, 
meloen of een pompoen. Door 
de opensnijding wordt de inner-
lijke structuur van de vrucht 
duidelijk. De prachtige inner-
lijke structuur wordt zichtbaar 
met soms nog de aanwezige 
zaden. De vrucht geplaatst op 

een schotel of plank wordt ge-
situeerd op een intens zwarte 
achtergrond, waardoor alle 
aandacht op de haar fijn uitge-
werkte vruchten gericht wordt. 

Juist door de tegenstelling licht 
en donker ontstaat er een won-
derlijke dieptewerking en ver-
leent de voorstelling een bijzon-
dere wat verstillende sfeer. Haar 
vruchten worden overgoten 
door licht. Ook dit vergroot het 
ruimtelijke gevoel. Daarnaast 
beperkt zij zich bij haar stille-
vens tot één vrucht en is er geen 
sprake van een verzameling van 
diverse vruchten.  

Haar tekeningen kennen vooral 
oude stadsgezichten zoals die 
van Venetië. Water en oude 
huizen spelen in deze werken 

een grote rol. De voorstellin-
gen roepen een wat romantisch 
dromerige sfeer op. De idyl-
lisch neergezette oude huizen 
vallen door hun schoonheid 
en creativiteit op. Twee rijen 
huizen rijgen zich aan elkaar 
en worden gescheiden door 
een gracht. Gekoppeld aan de 
gracht verloopt de bebouwing 
in een bocht mee om vervolgens 
te verdwijnen achter de horizon.
Door dit verdwijnpunt ontstaat 
er gevoel, dat de voorstelling 
achter de horizon doorloopt. 
Dit verloop veroorzaakt een 
gevoel van diepte. De aandacht 
van de kijker wordt langs huizen 
geleid naar het middelpunt van 
de voorstelling. Ook bij haar 
tekeningen speelt vanzelfspre-
kend techniek een belangrijke 
rol.

Baumeister met intrigerend en door-
dringend realistisch werk

De volgende Ulftse Krant      
verschijnt 4 oktober. 
Voor suggesties en/of opgaves 
van evenementen kunt u te-
recht bij Drukkerij IJselstroom 
aan ’t Goor 55A te Ulft, 
ulftsekrant@ijselstroom.nl 
Bellen mag ook: 0315 - 681373, 
(vragen naar Patricia)

11 sept.: Garagesale,
Gendringen
11 sept.: U2 by in the name of, 
Openluchttheater Engbergen
12 sept.: Centrumfeest, Ulft
19-25 sept.: Collecte 
Nierstichting, Ulft
16 sept.: Thema langer thuis 
blijven wonen, Arc en Ciel, Ulft
23 sept.: Comfortabel zitten, 
hoe doe je dat? Arc en Ciel, 
Ulft
24 sept.: Robin Borneman, 
Openluchttheater Engbergen
25 sept.: Coldplay by the 
scientists, Openluchttheater 
Engbergen
30 sept.: Mobiliteit Waar moet 
ik op letten, Arc en Ciel, Ulft

Struikelen over joodse verleden 
in Oude IJsselstreek




