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Cl'rote uitvoering gymnastiekverenigingUlfariet . 

zondag ·13 april laten ver-· 

iIIende groepen van gym
tiekvereniging Ulfariet zien 
t ze kunnen. Tussen half 
~e en half vijf geeft de ver
ging een grote uitvoering in 
)rthal IJsselweide in Gend
gen. Tijdens de uitVoering 
nen de meeste activiteiten 
I. Ulfariet aan bod. Een mooie . 
~genheid om kennis te maken 
tdeze actieve vereniging. 

~riet organiseert gymnastiek

iviteiten voor alle leeftijden. 


iYmnasitlelwelremlglng 
~eeft uitvoering 41~\o., 
UlFT • De U1ftse gymnastielcver· 
iniging Ulfariet geçft komende 
:ondag een uitgebreide uitvoe
rng in sporthal de IJsselweide in 
'endringen. 

Vanaf 13.30 UUf tot 16.30 uur 
reden alle groepen van de gym. 
astiekvereniging aan om te la
eh zien waarmee zij de afgelo
ien maanden bezig waren. De en
ree voor deze uitvoering in de IJs
:elweide is voor leden gratis. Al
een van niet-leden wordt een 
Jeine bijdrage gevraagd. In de 
lauze is er een bescheiden verlo
jhg en de pauze wordt tevens 
nuzikaal opgefleurd door jeugd 
ia:n Harmonie Ulft. 

~_. ' . - " • t ~L1",Ha

Dat begint al bij de kinderen 
diè nog maar net kunnen 
lopen. Samen met hun moeders 
(of vaders) kunnen de aller
kleinsten in de 'Moeder en 
kindgroepen ' spelenderwijs be
wegen en kennis maken met de 
vers.chillende kanten van gym
nastiek. 
Als 'ze wat ouder zijn kunnen 
ze in een van de kleutergroepen 
zelfstandig uit de voeten. 
Daarna zijn ' er bij Ulfariet 
allerlei mogelijkheden, zowel 
recreatief als in competitie. 

Op dit moment neemt Ulfariet 
deel aan gymnastiekwedstrij
den in het rayon Achterhoek 
en in regionaal verband aan 
wedstrijden in Oost Gelder
land. De selectie doet het 
momenteel goed nadat het een 
aantal ' jaren wat minder is 
geweest. Deze opbloei is te 
danken aan een nieuwe genera
tie sporters en bet~re trainings
methodes. tfl., Cd) 

. Verreweg de meeste leden van 
Ulfariet zijn echter betrokken 

Open HUIS U ne ~P!J de gymzaal van basisschool De I 


ULFT • Gymvereniging Ulfariet Dobbelsteen. Voor inlichtingen: ! 

in Ulft houdt in de week van 1 tot 0315-686172 of 0315-684044. 

g!l1'eo_ .t~k . 
ullVlenog,ro} 
UlFT- De Ulftse gytnnastlekver· ;' 

-eniging Ulfariet geeft vandaag 
een uitgebreide uitvoé,1ng In ~ 
sporthal de. IJsselweide in I 

Gendringen. 

Vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur 

treden aUegroepen van de gym

nastiekvereniging aan. 


'en met 5 septe~ber ';oor alle kin
deren een open huis. Alle lessen 
worden. met uitzondering van de 
moeder/kleuter gym, gegeven in I 

bij het recreatieve gymnastie
ken. Naast de eerder genoem
de groepen voor peuters en 
kleuters zijn eTöijvoörbeeld de
damesgroepen voor meisjes en 
vrouwen die willen gymen 
De meeste van de ongeveer 
240 leden van de gymnastiek
vereniging zijn vrouw. Blijk
baar kiezen jongens al heel 
vroeg voor een traditionele 
teamsport zoals voetbal en 
laten zij een individuele sport 
als gymnastiek links liggen. Dat 
is Jammer, want gymnastiek is 
veelzijdig en is, zeker incom
petitieverband, uitdagend. 
Toch is er op dit moment al een 
groeiende groep van inmiddels 
20 jongens, die bij Ulfariet 
actief zijn. . 

Uitvoering 
Om .de twee jaar geeft Ulfariet 
een uitvoering voor publiek. In 
de andere jaren organiseert de 
zeer actieve en gezellige ver
eniging een kamp voor de 
leden. Tijdens de uitvoering op 
13 april laten een aantal groe
pen zien wat zij kunnen. 
Wie belangstelling heeft voor 
gymnastiek of zin heeft om zelf 
daarin actief te worden, moet 
daarom beslist gaan kijken. 
Wie zo lang niet wil wachten 
kan nu al contact opnemen 
met Alfred Terhorst, telefoon: 

. 0314-683979. 

, 

; 
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Van: George Smits <georgedorien@smitserinkveld.tmfweb.nl> 
, 

Aan: Louwes, Gerard <Iouwes.g@noknok.nl> 
Datum: vrijdag 18 april 2003 18:45 
Onderwerp: Bedankt 

Hallo Gerard, . 

Nu onze uitvoering achter de rug is, zijn wij tot de conclusie gekomen dat het vooraf aan publiciteit niet 

heeft ontbroken. Dit mede door jou medewerking. Hiervoor onze hartelijke dank. 

George Smits, secretaris Ulfariet 


- _.... __... _-- - - ._--~---_.. - .. 

Openhuis Gymnastiekvereniging 

Ulfariet Ulft

? 

In de week van 1 tot en met 5 september 2003 houdt gym- ' 
nastiekvereniging Ulfariet Open huis voor alle kinderen. 
In die week wordt ieder kind in de gelegenh.ejdgesteld om · 
eens een gymnastiekles bij te wonen. AÁ(8 lo.:s 
Alle lessen worden met uitzondering van de moederlkleute'r gym 
gegeven in de gym.zaal van basisschool De Dobbelsteen die via ; 
het Valkenhof te bereiken is. Hierbij worden jullie uitgenodigd 
om gratis aan één van de volgendè lessen deel te namen: 

Moeder/peuters: woensdag 

Peuters: wOensdag 
Kleuters: maandag 

donderdag 
Meisjes 6 + 7 jaar: maandag 
Meisjes 8 + 9 jaar: maandag 
Mesjes 8 t/m 10 jaar: donderdag 
Meisjes 9 tlm 11 jaar: dinsdag 
Jongens 6 t/m 8 jaar: donderdag 
Jongens 9 jaar en ouder: donderdag 

Jazz/aerobic vanaf6jaar: woensdag 

Jazz/aerobic tieners: woensdag 


Voor inlichtingen kunt u bellen 0315-686172 of 0315~684044. . 
Tot ziens in de gymzaal van de Dobbelsteen of de Antonius

. school. 

8.30 - 9.30 
(gymzaal Antoniusschool) 
9.45 - 10.45 

16.00 - 17.00 
16.00 -17.00 
17.00 -18.00 
18.00 -19.00 
17.00 -18.00 
18.00 -19.00 
18.00 - 19.00 
19.00 - 20.00 
16.00 - 1'7.00 
17.00 - 18.00 

Gymnastiekverenigi'f 

Ulfariet houdt open h 


. ULFf - Gymnastiekvereniging 
Ulfariet uit Ulft bestaat dit faar 
dertig jaar en daarom houdt 
de vereniging van van 13 tot 
en met 17 september open huis 
voor alle kinderen uit Ulft en 
omgeving. In die week wordt 
ieder kind in de gelegenheid 
gesteld om een gymnastiekles 
bij te wonen. 

Alle lessen worde!!, met uitzon
dering van de moeder-kleuter
gym, gegeven in de gymzaal van 
basisschool De Dobbelsteen die 
via het Valkenhof te bereiken is. 
Kinderen kunnen gratis aan 
een van de volgende lessen 
deelnemen: 
Moeder/peuters op woensdag 
van 8.30 tot 9.30 uur (gymzaal 
Antoniusschool); peuters op 
woensdag van 9.45 tot 10.45 

uur; kleuters op maal'l( 
16.00 tot 17.00 uur en ( 
derdag 16.00 tot 17.00 Uu 
jes 6 en 7 jaar op maant 
17.00 tot 18.00 uur; meis 
9 jaar op maandag van 1 
19.00 uur; meisjes 8 tot 
10 jaar op donderdag VI 

tot 18.00 uur; meisjes ç 
met 11 jaar op dinsd 
18.00 tot 19.00 uur; jor 
tot en met 8 jaar op zat.E 
van 9.00 tot 10.00 uur; j 
9 jaar en ouder op dqri 
van 19.00 tot 20.0( 
jazz/aerobic vanaf 6 j 
woensdag van 16.00 0 
uur; jazz/aerobic voor 
op woensdag van 17.00 te 
uur. 
Voor inlichtingen kan m 
len via tel. 0315-686 
0315-684044. 

mailto:Iouwes.g@noknok.nl
mailto:georgedorien@smitserinkveld.tmfweb.nl
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Jymnastiek vereniging viert 6e lustrum 


'Ït jaar viert gymnastiek· ver· 
Iliging U1fariet haar dertig 

daarop volgden heb
ben tientallen, zo niet 
honderden Ulftse kin
deren gymnastiek 
beoefend bij de vereni
ging. 

Ulfariet is altijd sterk 
geweest in activiteiten 
voor kinderen van 1 tot 
16 jaar: peutergym, 
kleutergym, jazzballet 
en aerobics voor kin
deren en turnen voor 
allemaal. 
Inmiddels zijn er ook 
groepen voor volwas
senen, waarvan som
migen al 20 jaar lid 
zijn. Hannie Koster 
spant echter de kroon, 
zij is nog steeds lid. 
Op de groepsfoto die 
ter gelegenheid van 
het lustrum gemaakt is, 
is de jongste 1,5 jaar en 
de oudste 62 jaar. 

weer een uitvoering. Klein por· 

tret van een springlevende club. Bestuur 


trigJ)esta,an~_Om dat te vieren Met 275 leden is Ulfariet een 

aan te trekken. De inspannin· 
gen van het bestuur en hel 
jeugdbestuur dragen hiertoé 
zeker bij. Maar het is natuurlij~ 
met name de deskundigeleidin~ 
die er voor zorgt dat Ulfarie 
een enthousiaste club blijft. 
Die leiding volgt regelmati! 
bijscholingsprogramma's el 
cursussen om bij te blijven. 
Zo heeft men de deskundighei< 
in huis om kinderen met eeJ 
motorische achterstand te bege 
leiden. Deze kinderen draaiel 
gewoon mee, want, zegt Hannie 
"Ze worden al zo vaak apal 
gezet." Dat gaat heel goed, d 
andere kinderen reageren e 
heel leuk op. 

Turnen 
Naast gymnastiek voor kind( 
ren speelt turnen een belangri 
ke rol binnen Ulfariet. De clu 
draait met een eigen select 
mee binnen de Gelderse con 
petitie. Helaas . kan men doe 
het ontbreken van de juiste to 
stellen wegens ruimtegebrE 
.niet doordringen tot de top. 
Mogelijk komt daar verand 
ring in als de nieuwe gymza 
van de Dobbelsteen in gebru 
wordt genomen . 

. Meer inlichtingen: Hann 
Koster: 0315-686in. 



Uitvoering gymnastie reniging Ulfariet 


Gymf!astiekvereniging Ulfariet 
1Jss~lweide, waar de groepen tw 
en bestuur, zijn druk in de weer 
iedereen is welkom om te komel 
komen kijken. De entree is VOl 

gevraagd. In de pauze is een ver 

Uitvoering tI 
gymnastiekclub~ '(JÎ 

~LfT • In sporthal IJsselweide 
~eeft gymnasriekvereniging Ulfa
'iet zondag een uitvoering. 

Tussen twee uur en haJf vijf la
en groepen zien wat ze kunnen~ 

Ulfariet huldi~ 

jubilarissen,: 
JLFT - Tijdens een redelijk 
.ezochte algemene ledenver
:adering van gymnastiekver
niging Ulfariet uit Ulft wer
len onlangs drie leden gehul
ligd wegens langdurig lid
naatschap. 

Jaast de dames Gerda Smits en 
ennie Boerefijn, die beiden al 
ijftien jaar deel uit van de 
1aandagavond damesgroep, 
lerd die avond Annie Hakfoort 
1 het zonnetje gezet daar zij als 
erste binnen UI fariet het ge
resteerd heeft om 25 jaar onaf
ebroken lid te zijn de vereni
ing. Ter gelegenheid hiervan 
'erden haar namens de KNGU 
oor Ulfariet voorzitter Gerit 
·leeker de daarbij behorende 
ersierselen opgespeld. 

dO UitvoeriAg ~ ~, ~ 

Ulfariet jfS!~: 
GENDRINGEN/ULFI' ; * 

Gymnastiekver,eniging Ûlf~" · 
riet geeft zondag 3 april haal;' · 
tweejaarlijkse uitvoering in 
sporthal I}sselweide in 
Gendlingen/Ulft. . . 
Tussen 14..00 en 16.30 uur ' 
laten alle groepen vand,e 
vereniging zien wa?rze ge~ 
durende de laatstemaanderi 
mee bezig zijn gèweest. 
Belangstellenden zijn" van '< 
harte welkom. De entree: 
voor leden is gratis, niet*le~ 
den betalen een kleine bij
drage. In de pauze is er een 
verloting. 
Het is ook mogelijk om., op , 
een ander tijdstip, een van. , 
de lessen bij te wonen. ' 

Van maandag 12 september tot en met zaterdag 17 september houdt gymnastiekVereniging Ulfariet open 
huis voor alle kinderen. Een leuke manier om eens kennis te maken met verschillende vormen van gymnas* 
.tiek en aerobics. Alle lessen worden in de ,sportzaal van basisschool De Dobbelsteen gegeven. Deze is bereik
baar via het Valkenhof Vopr kleuters is er op maandag en op donderdag om 16.00 uur 'open huis en voor 
peuters op woensdagochtend vanaf 9.45 uur, Voor meisjes van 6 tlm 8 jaar is er gym op Jrl(UJndag en don
derdag, telkens om·17.00 uu/', Voor meisjes van 9 tlm 11 jaar is dat op maandag om 18.00 uur en voor meis
jes van 10 tlni 12 jaar is dat op woensdag om 18.00 uur. De meisjes van 12 jaar en ouder tenslotte, kunnen 
op woensdag om 19.00 uur een kijkje gaan nemen. De jongens van 6 tlm 8 jaar gymmen op zaterdag vanaf 
9.00 uur en de jongens van 9 jaar en ouder op donderdag om 19.00 uur. Tenslotte zijn er ook jau/aerobic 
lessen op woensdag. Tussen 4 en 5 oefenen de kinderen vanaf 6 jaar en vanaf 5 uur de tieners. Voor meer 

. inlichtinf!en kunt u hellen met m/5-óRó 172 ofófWJ44 

http:om�17.00
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Jubilarissen Ulfariet ~Ä- Or I 

Annie Hakfoort is al 25 jaar 
lid van gymnastiek vereniging , 
Ulfariet en namens de KNGU 
kon voorzitter Gerrit Bleeker 
haar de toegekende onder
scheiding uitreiken. 
Venier werden ook Gerda 
Smits en Jennie Boerefijn ' 
tijdens de ledenvergadering in 
het zonnetje gezet omdat zij al 
15 jaar trouw lid zijn. 

ULFT - Gymnastiekvereni
ging Ulfariet houdt in de 
week van 12 tot en met 16 
september open huis. In die 
week kan ieder kind een 
gymnastiekles bij wonen; 

Alle lessen worden, met uit
,zondering van de 
moeder/kleuter gym, gegeven 
in de gymzaal van basis.--- ._' - ~--_.- --~ 

upen nUl:; " 
ULFT - In de week 
van 12 tot en met 16Ulfariet tlrliJ september houdt 

school De Dobbelsteen. Op 
Maandag kunnen tussen 
16.00 en 17.00 uur de kleuters 
gymen. Tussen 17.00 en 18.00 
uur zijn meisjes van 6 toten 
met 8 jaar welkom. Meisjes 
van 9 tot en met 11 jaar kun
nen tussen 18.00 en 19.00 
udr. 19.00 tot 20.00 uur: da
mes c.onditietraining. Woens

gymnastiekvereni
ging UIfa riet uit Vlft 
open huis voor kinde

. ren. Alle lessen wor
den, met uitzondering 
van de moeder/kleu

, ter gym, gegeven in 
de gymzaal van basis
school De Dobbel
steen. 

Voor welke leeftijds
'groep wanneer precies 
traint: op maandag 
kleuters (16-17 uur), 
meisj es van 6-8 jaar 

(17-18 uur), 9-11 
(18-19 uur), woer 
peuters (9.45-1 
uur) , jazz/aerobic 
af 6 jaar (16-17 
tieners (17-18 
gym voor meisje: 
12 jaar (18-19 uu 
oudere meisjes (I 
uur). Donderdag I 
ters (16-17 uur), r 
jes 6-8 jaar (17-18 
en jongens van 9 el 
der (19-20 uur). Z 
dag jongens van 6
10 uur), 
Voor inlichtiri 
0315-686172 of 0 
684044. 

wordt op de Antoniusschool 
moeder/peuter gym gegeven. 
Op de Dobbelsteen zijn tus
sen 9,45 en 10,45 uur de peu
ters welkom. tussen 16.00 en 
17.00 uur: jazz/aerobic vanaf 
6 jaar. Tussen 17.00 en 18.00: 
jazz/aerobic tieners. Tussen 
18.00 en 19.00 uur: de meis
jes van 10 tot en met 12 jaar. 

12 jaar en ouder. Op donder- ; 
dag tussen 16.00 en 17.00 uur: 
kleuters. Meisjes van 6 tot en 
met 8 jaar tussen: 17.00 
18.00 uur. 19.00 - 20.00: jon
gens 9 jaar en ouder. Op za
terdag trainen de jongens van 
6 tot en met 8 jaar. 

Meer informatie via: 0315--
dag tussen 8.30 en 9.30 uur 19.00 tot 20.00 uur: meisjes 686172 of 0315-684044 . 

7Ulfiiiiet·geeft ·uitvoering -3°17 0(" 

ULFT - Gymnastiekvereniging Ulfartiet in Ulft geeft op zondag 3 april haar tweejaarlijkse uitvoering, in sporthallJsselw~ide te Ge.ne 
dringenlUlft. Tussen 14 en 16.30 uur laten alle groepen van de vereniging hun kunsten zien. De entree IS voor de leden gratIs, voor met 
leden wordt er een kleine biidra2:e 2:evraa2:d. (foto:Dr) 



lJlfariet '<)'1 
I;n prijzen (Ob 
JLFf - Onlangs werd in sport
lal De Pol in Gaanderen de eer
itewedstrijd in de zesde divisie ' 
'etumd. U1fariet ging met acht 
~eiSjes naar Gaanderen en zij 
:oonden oefeningen op de 
Jrug, balk, mat en sprong. De 
lelft van de cijfers waren hoger 
jan een 9. En één oefening· 
werd zelfs beloond met een 10. 
[n.Instap niveau 13 werd Tamar 
KFUese eerste, in Pupil 2riiveau 
13 haalde Rianne Wijnhoven 
een eerste plek en in Jeugd ni v.-l.n.r. Anouk Putman, Rianne Wijn hoven en Amy Koek te
veau 12 won Amy Koek. nentrots hun ~dai.lle5. De andere twee finalisten zijn cL 

zusjes Linde en Tamar Kruese 

Goede t(11 ' Vijf meisjes van tumverenigmg Ulfariet hebben zich geplaatst-~ ULIT - Na de succesvolle wedstrijd van februari in Gaan

voor de finales op 13 mei in Neede. Op de foto tonen Anouk PI deren hebb~n op 11 maart de turnsters van Ulfariet op· 
prestaties man, Rianne Wijnhoven en Amy Koek hun medailles. De ande; nieuw van zich laten horen. Acht meisjes van de Ulftsf 

finalisten, Linde en Tamar Kruese, ontbreken op de foto. FOTO: gymvereniging turnden in Doetinchem. Ze konden zich
Ulfariet'ob , plaatsen voor de finale in Neede. Vijf van hen is dit gelukt. 


JLIT - Onlangs werd in ' Met vier podiumplaatsen op zak gaan ze 13 mei naar Nee

•porthal de Pol in Gaande-	 de om daar ook hun beste beentje voor te zetten . 

~~!iG~~z~~!~ , 	 '--"".....,-h --·i-s--.,...' ~;;~-8UlfariefhOudf~op;n - u ·· -,~:~:!S-
jes m~esten hun oefemng . " )", \ (;;.. . , . ' : ULFr-Gymnastiekvereniginl 
laten zIen op de brug, balk, : ~Lö IJ · :Ulfuiet houdt in de week val 

mat en sprong. De helft van ~:lm - Ib. dew~kVàh 4 tot en . 14 tot en met 8 septembe 
de cijfers waren hoger ~an : met.'8sept~mbë" houC!i$ gym~ '. openhuis voor alle kinderen 
een 9. En één oefenmg ', nastiekverenigmg Ulfariet ,illt . Iri die week wordt ieder kin. 
werd zelfs be~oond met een ;U1ft bpe.h htris,v9pr alle kiildf.'l- i in de gelegenheid gesteld on 
10. De Ulfanet-leden heb- :ten . .Alle l~n :WOIden, met " eens gratis aan een gym 
ben heel erg goed geturnd uitzondering van dê ' moe- ~ nastiekles deel te nemen. All 
en de helft van de groep , derJklêuteJ;'gyrorgegevel') ~.de _ lessenworden, met uitzondt 
ging naar huis met een me- ~, gymzaal van bas~scho01' De : ring van de moeder/kleuteJ 
daille. Iedereen was zeerte- !DObbelSteêà." "', gym, gegeven in de gymza< 
vreden en nu wordt er hard \ , " van basisschool De Dobbe! 
getraind voor de volgende . Op maandag. k.'unnen tereel;l.t ~ steen, die via het Valkenhof t 
wedstrijd in Doetinchem. :'de kléufer$ (16'-17 uurJi m$- : bereiken is. De lessen zijn OJ 
Eindklassering: Instap ni- ~jes6-8}aa!(l7-I8uur),meisjes . maandag 16.00'-17.00 , 
veau 13: Tamar Kruese: Ie. 9-l1jaar(1'8-19liur) endan!es : uur, kleuters; , 17.00-18.0 
Pupil 1 niveau 13: Anoekconditietraining (19-20 uur). . uur, meisjes 6 tlm 8 jaa 
Putman: 3e . Pupil2niveau ~Op · woensdag moederl peu- : 18.00-19.00 uur,meisjes 
13: Rianne Wijnhoven: Ie, ~ tergym in de Antoniusschool ~ t/m 11 jaar; 19.00-20.00 uu 
Sharon Wieggers: 4e. Jeugd Nan 8.30 tot 9.30 uur, peuters ; dames conditietraining. 0 
niveau 12: Amy Koek: Ie. ' van 9.45 [ot 10.45 mu:, {woensdag 8.30- 9.30 uu 
Jeugd niveau 13: N.oelle :jazz/aerobiC vanaf 6)rul! {16- :. l moeder/peutèr-gym (in d 
Huybers: 7e. Jeugd mvea~ :17 uur), jazzJaerobLc tleners J Antoniusschool); 9.45-10.4 
11 : Linde Kruese: 11e. JU~ll- \(17-18 uur), jongens 6-8 jaar .. • . ,' . . . .. i uw; peuters; 16.00'-17.00uu 
or niveau 11 : Jody Lle- > (Hl-19 uur), jongEms vanaf 9 de kleuters (16"17 u1(ll') , meÎS.- ,·ry.elsjes 'Val1af 10 Jaar (.I9~.2ç jazz/aerobic vanaf 6 jaa 
brand: 6e. .jäar (19-20 uur) ert donderdag jes 6-8 jaar (17c Î8 uur) en, Uut). " ' FOTO: p~ 17.00-18.00 uw; jazz/aerob 

, tieners; 18.00-19.00 uw; jOl 
-	 gens 6 t/m 8 jaar; 19.00-20.C 
, uur. jongens 9 jaar en OUdE 
, Op donderdag 1 6 ,oe 

17.00 uur, kleuters; 17.01 
18.00 uur, meisjes 6 t/m 
jaar; 19.00-20.00 uur, meisji 
10 jaar en ouder. Voor me 

., 	 informatie: tel. 0315-6861i 
of 0315-684044 of kijk c 
www.ulfarietnl. 

www.ulfarietnl
http:19.00-20.00
http:18.00-19.00
http:17.00-18.00
http:8.30-9.30
http:19.00-20.00
http:18.00-19.00
http:16.00'-17.00
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UIfariet seizoen 2007/2008 
De gymnastiekvereniging be
schikt ook in het nieuwe seizoen 
weer over voldoende gekwalifi
ceerde en enthousiaste leiding. 
En nu is het al mogelijk om een 
proefles mee te draaien. 
Elk kind kan bij Ulfariet al 
terecht zodra het kan lopen en 
extra trainingen, zeker VOOI 

talenten, worden gèregeld. :U,? 
, li Î<.: 

î~bPrima prestaties' turnsters Ulfariet 

ULFT - Tijdens de Regio-fi- prestaties in de voorrondes bemachtigd. Dat ze deze prachtige zesde plaats wist · 
nale op zaterdag 21 april in hadden Amy Koek en Linde verdiend hadden moge te veroveren in een veld 
Dronten zetten de turnsters Kruese van de Ulftse gym- . blijken uit het feit datAmy van 32 deelnemers. Linde 
van' Ulfariet goede presta- nastiekvereniging Ulfariet Koek in de vijfde divisie, Kruese werd in die zelfde 
ties. neer. Met tlUn goede hiervoor een startbewijs . j eugp niveau ' 10 een klasse tiende. 
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ULIT - Gymnastiekvereniging 
Ulfariet uit Ulft houdt van 
maandag 10 tot en met vrijdag 
14 september open dagen. Ie
dereen kan dan 1 u UI in een van 
de diverse groepen met de gym 
meedoen. Wie zich aanmeldt, 
heeft de eerste maand gratis 
deelname. Ulfariet heeft rond 
de t\'Ieehonderdtwintig leden in 
alle leeftijden. De meeste lessen 
zijn in de gymzaal van basis
school De Dobbelsteen, met 
uitzondering van de moeder
en peutergym, want die is bij de 
Antoniusschool. 

Tijdens de open dagen kan op 
maandag een les meegedaan 
worden met de .kleuters, de 
meisjes van 6 tot en met 8 jaar, 
de meisjes van 9 tot en met 11 
jaar en de dames conditietrai
ning. Op dinsdag zijn de wed
strijd recreanten en de meisjes 
van 10 jaar en ouder aan de 
beurt. Op woensdag is de moe
der- en peutergym, de peuter
groep, jazz en aerobic vanaf 6 
jaar en jazz en aerobic voor tie
ners, de jongens van 6 tot en 
met 8 jaar en cle jongens van 9 
jaar en ouder. Op donderdag 
zijn de lessen voor de kleuters, 
meisjes 6 tot en met 8 jaar en de . 
selectie. Op vrijdag traint ook de 
selectie. 

Kinderen vanaf anderhalf kun
nen al bij de gymvereniging bij 
de moeder- en peutergym. Ver
der zijn er diverse groepen jon
gens en meisjes en een clames
groep. Ook jazz en aerobic 
wordt binnen de vereniging ge
geven. "Blijven bewegen is heel 
belangrijk", zegt Hannie Koster 
van Ulfariet. "Ook voor cle jeugd 
is gym heel belangrijk. Ik heb 
soms kinderen van tien of 

waalf jaar die al zo stijf zijn. Het 
is belangrijk om jong met gym 
te beginnen. Met de peuters be
ginnen we met rollen, even
wichtshouding en lenigheidoe
feningen. Springen en klaute
ren is heel goed voor de moto
riek. Bovendien geeft het de kin
deren zelfvertrouwen. We doen 
er alles aan om de jeugd aan het 
sporren te houden. De gymnas
tiek is toch wel de basis. Het is 
ook belangrijk dat de ouders be-

Hannie Koster: 
'Blijven bewegen 
is heel belangrijk' 
wegen stimuleren. Vaak zijn ze 
te clruk om hun kinderen naar 
een vereniging te brengen. Toch 
zouden ze de moeite moeten 
nemen." 

Voor meer informatie, tijden 
van de diverse groepen tijdens 
de open dagen of nieuwe aan-

FOTO: ROEL KLEINPENNING 

meldingen kan contact opgeno
men worden met Hannie Kos
ter via telefoonnummer: 0315 
686172, George Srnits: 0315 
6401200fwww.ulfariet.nl. 

Hannie Koster 
Hannie Koster is op zeventien
jarige leeftijd met lesgeven be
gonnen. Inmiddels geeft ze al 
vijfenveertig jaar gymles. Ze 
volgt nog regelmatig cursussen 
om met aJJe nieuwe ontwikke
lingen op de hoogte te blijven. 
Koster heeft gymnastiekvereni
ging Ulfariet bijna vijfendertig 
jaar geleden opgericht. Bij Ulfa
riet geven allemaal gediplo
meerde mensen les. De gym
vereniging heeft elke maand ne
venactiviteiten, bijvoorbeeld 
met Sinterklaas en Kerst. Ook 
doet Ulfariet mee aap de Grote 
Clubactie. De opbrengst wordt 
besteed aan de aanschaf van 
nieuw materiaal. Verder heeft 
Ulfariet elke wee jaar een uit
voering. De volgende uitvoering 
is op 9 maart 2008. 

http:6401200fwww.ulfariet.nl
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Turnsters Ulfariet 
in de prijzen 

TURNEN 
UlFT - Vier turnsters van 
Ulfariet hebben onlangs 
deelgenomen aan hun 
tweede regiowedstrijd in 
Doetinchem. De meisjes 
turnden in de 6e divisie. Ze 
hebben het net zoals de Ie 
wedstrijd succes geboekt. 
Sophie Kroesen werd 11. 
Meike Peters eindigde op 
een 6e plaats. Bo Hermsen 
en Lola Wanders hadden 
het zo goed gedaan dat ze 
op het podium plaats 
mochten nemen. Bo werd 
2e en Lola Je. De Se divisie 
van UJfariet turnde de 2e 
regiowedstJijd. Hier deden 
S turnsters aan mee. Anolik 
Putman is lle geworden 
bij de Jeugd. Amy Kock en 
Linde Kruese deden mee 
bij de hmioren, zij werden 
6e en 7e. Suzanne Kock en 
Tamar Kruese hebben 
meegedaan bij de pupillen, 
zij werden JOe en lle en 
Doreen Slot is I3e gewor, 
den bij de Instap . ., / .. .-,' ( ',<'-'1

L..t..J-.. -.- I~ 

Gyminstuif bij lIlfariet 
um - Gymnastiekvereniging 
Ulfariet uit Ulft houdt op don
derdag 28 februari van 14 tot 16 
uur een gyminstuif in de gym
zaal van basisschool De Dob
belsteen, ingang Valkenhof. 
Die middag wordt de hele zaal 
volgebouwd met allerlei toestel
len en iedereen is welkom. De 
kosten bedragen twee euro. 

". ~. - _.... 

I 
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Eremetaal turnsters van Ulfariet 

TURNEN 

ULFT -Turnvereniging UI
fariet deed onlangs mee 
aan een turnwedstrijd in 
Doetinchem. Op deze dag 
konden de meisjes van de 
6e en 7e divisie een finale
plaats halen als ze goed 
zouden turnen en natuur
lijk waren er weer prijzen 
te verdienen. 

Na een succesvolle dag 

verliet Uliariet de turnhal 
met maar liefst twaalf me
dailles. Vier gouden, vier 
zilveren en vier bronzen. 
Er deden vier meisjes mee 
in de 6e divisie en daarvan 
hebben drie meisjes zich 
geplaatst voor de finale, 
namelijk Meike Peters, Bo 
Hermsen en Lola Wan
ders. Deze wedstrijd wordt 
op 12 april geturnd in Rhe
den. Van de 7e divisie mo

gen Esmee Frazer, Unda 
Meyer, Britt Besselink en 
Elianne Koenders door 
naar de finale die geturnd 
wordt in Ruurlo-op 24 mei. 

Uitslag: Pre Instap niveau 
14: Puck Tempels 2e, Lan
ne Ravensbergen 3e en 
Roos Arnold 8e. Pre Instap 
niveau 15: Emma Stieriis
sen 3e, Meike Geurtsen Se. 
Pre Instap niveau 16: Jade 

Vreman Ie, Hieke Wester
hof2e, Marike van Niersen 
3e, Iris Geerts 4e, Latte 
Heutink Se, Esther Wienen 
6e. en Marente Verhey 7e. 
Instap niveau 13: Lala 
WaJ1ders 2e. Instap niveau 
16: Elianne Koenders 1 een 
Britt Besselink 3e. Pupil 1 
niveau 12: Ba Hermsen Ie. 
Pupil 1 niveau 13: Meike 
Peters 6e, Sophie Kroesen 
13e. Pupil 1 niveau 16: Un
da Meyer Ie, Esmee Frazer 
2e. 



Uitvoering Ulfariet 
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GYMNASTIEK 

DOOR LEZ ER MARTI NE YIER GEVER 

ULFr - Op 25 mei heeft 
gymnastiekvereniging 
Ulfariet uit Ulft de uit
voering gegeven U1 de 
Saza-hal te Doetin
chem. De uitvoerillg is 
goed verlopen en alle 
groepen hebben zich 
van hlll1 beste kant la
ten zien. De uitvoerillg 
werd geopend door een 
optreden van alle deel
nemers. 

Daarna was er een ver
scheiden heid aan optre
dens. De allerjongste heb
ben samen met hun moe
ders laten zien wat ze kun
nen dit was zeer vertede
rend. Er was ook een groep 
die acro-gym liet zien en 
dit was erg leuk. 

De twee groepen van de 

jazz lieren zien dat ze erg 
goed geoefend hadden 
voor deze dag want het zag 
er prachtig uit. Er werd 
door alle groepen zeer net
jes gewerkt en de selectie
leden hebben hun oefe
ning laten zien die ze ook 
tijdens de wedstr ijden 
hebben geturnd. 

In de pauze hebben we 
een verloting gehouden en 
de opbrengst hiervan komt 
in het potje voor de aan
schaf van een Tumbling
baan. 

Voor het volgende seizoen 
kunnen we nog wel nieu
we leden gebruiken vooral 
bij de peuters hebben we 
aanvu lling nod ig. Dus is 
uw kind na de zomerva
kantie zover dat hij of zij 
kan lopen dan is moeder 
en peutergym misschien 
iets voor u, en mocht uw 
kind ouder zijn dan is hij of 
zij van hane welkom bij de 
peuters. 

'Ne willen na de zomerva
kantie een groep conditie
training proberen op te 
starten voor volwassenen 
van +- 30 jaar en ouder, 
dames en heren zijn van 
harte welkom. Dus mocht 
u interesse hebben I(lilt dit 
ons dan weten. U kunt 
bellen met Ans Vet 684044 
of met Hannie Koster 
686172. 

\t<(;,C::è ~\.~-I 
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135 jaar Gymnastiekvereniging Ulfariet 


Op h('t ('('/ltn/ln/eeSl gaat Ulfariet zichzelf promoten meI een eigen stand en demo/lstraties om het gevarieerde aanbod te laten zien. 

Dal gymnaslickl'ereniging Ulfa
riet dil jaar haar 7de lustrum 
beleefd, is geen reden om 
groots \lil te pakken. Maar wel 
een mooie aanleiding om eens 
stil te staan bij datgenc wat men 
bereikt heeft en vooral datgene 
wal men nog bereiken wil. 

Nu. lerugblikken kan Illen mct 
tcvredenheid . wan1 Ulfariet is 
in Ulft cn omgeving goed 
hè kCJlJ. Velen hebbcn cr mct 

plezier ooit deelgenomen aan 
een of andere vorm van gym
nastiek. velen doen dat nog. Dat 
is ook niet verwonderlijk. want 
de vereniging heeft zich altijd 
tot doel gesteld om voor jong 
en oud gymné1stieklcssen te 
geven op een zodanige manier 
dat zowel Je sporters als ook de 
leiding dilar zo veel mogelijk 
plezier "an beleven. Veel van de 
leden zijn Jus op een zUIver 
rc'cre<11ieve manier bczig met 

gymnastiek. Wat ook opvallend 
is. is dat de club beschikt over 
een enthousiast en stabiel corps 
aan professionele trainers. 
waarvan een deel afkomstig is 
uit de eigen vereniging. 

Dat Ulfarid ook echt goed 
staat "<lngeschrevcn bij de 
Ulftenaren. blijkt ook uit een 
in <lpril gehouden enquête. 
georganiseerd door een van de 
tUlillcrs in hel kadcr van eell 

studieopdracht voor het CIOS. 
waar zij een sportopleiding 
volgt. Alle gevraagden gaven 
aan positief over Ulfariet te 
denken. Niet alle vragen wer
den overwegend positief beant
woord. Zo vond een gedeelte 
van de geënquêteerden dat de 
accommodatie verouderd was 
en kende niet iedereen het vol
ledige aanbod. Dat zijn lé1ken 
waar de vereniging de komende 
tijd W<lt aan wil ga<1J1 doen. 

Nu maakt LJlfariet hoofdz,lke
lijk gebruik van ck gVlll/a,,1 v:.II1 
de DohbeJsleenschool en diL' .IS 
inderda' \(.l verouderd. De oplos
sing moel hicr komen V<lil de 
bouw van een ni euI\c Brede 
School a<ln de Biezenakker. een 
plan waarvan UILniet hoopt 
dM die snel V~1l1 stmt kan g<lan 
Om de bekendheid te vergrolen 
wil Ulfariet ?ich de komende 
jaren meer profileren via de 
scholen. de mediCi en vj,] een 
eigen verenigingsblad. VoO! 
deze promotionele activiteiten 
zoek men daarom Daaf mcnsen 
die het bes1uur willen komen 
versterken en vooral deze taken 
op zich willen nemen. 

Op hel komende Ccnlrumfeest 
gaat Ulfariet zichzelf promoten 
Illet een eigen stand en demon
straties om het gevarieerde aan
bod te laten zien. Want W<lt kan 
men zo al bij Ulfariet? 
Veel: ouder - peutergym vanaf 
1 jaar. peuter- en kleutergym. 
jongenssporl - spel - gym,-jnz
dans en streetdance, damesgym 
en conditietraining op muziek, 
meisjesgymnastiek en turnen 
op niveau. En bovendien sta<lt 
men altijd open voor nicuwe 
activiteiten. Zo wil men 30+ 
gym !l1voeren wanneer daar 
voldoende belangstelling voor 
IS. c[nfo: OJ 1)-6S6 J72 of AS))96 of 
via ww\\' ulfariet.nJ. 

http:ulfariet.nJ
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eihuus: open tuin 
voor een goed doel 
~REEDENBROEK In den maken het de 

't Mei- tuin zeer aangenaam. 
mus, aan de 
veg 19, kunnen bezoe
Iers op zondag 16 augus
us rond dwalen en 

met zomer-
Iloeiers. mooie 

herfstkleuren en de vele bes
heeft de sen aan de heesters. 
invloed Oe open 
van de 10.00 tot 

.uin. de bloemenweide tree bedraagt 3 euro. 
s nog zeer kleurrijk. Oe luin deel van deze entree 
)eschikt over verschillende wordt besteed aan de sIkh
;edeeltes, zoals: een vaste , die zich inzet 
)lantenborders. een rozen voor de kansarme straatkin
uin, deren op de Filippijnen. 

Voor meer informatie over 
de heestertuin de tuin: vlww.meihuus,nl; 
materiaal Veel meer over de stichting: 

start 
lil

In e am 
Het U1fts Man

. is terug van va augustus en 
n zal het nieuwe toegankelijk 
openen met een leert dat veel 
I inZeddam. toeristen. rondom Zed

dam op bezoek de 
s het zonder on kerkdienst komen 


VOor de 36ste 
 ken, Oe aanvang is 18,00 
Uifts Man uur. 

let seizoen opent 
van Inmiddels heeft het Ulfts 

in Mannenkoor ook de 
te ties hervat Het koor repe

teert iedere dinsdagavond
:al Russische. En in de van 
Duitse liederen de DRU-Fabriek te Ulft, 

Dit al Mochten er mannen uit de 
van diri  interesse hebben om 

lan der Sanden, een bij te wonen 
; Mannenkoor dan van harte wel
de piano kom. Er wordt gerepeteerd
-Ienk van 1 22.00 uur. 

co 

st (( -0 fl -2 0 ( 0 

Ulfa et gaat 
weer van start 

ULFf - Maandag 16 au

gustus openen de basis

scholen in deze regio 

weer hun deuren en dat 

is traditiegetrouw ook 

weer de start van het sei cond i tietrai 
zoen voor gymnastiek

vereniging Ulfadet. 


Ulfilriet is een 
die zich ten doel stelt aan 
jong en oud De lessen worden gegeven 
te geven op een de van de 
manier dat zowel de spor- en de 
ters als de daar ou
veel 

beleven. 

veel van de leden op een re Neem voor meer informa

creatieve manier tle over groepen en 


contact op met l-Iannie 
Om aan alle wensen te vol tel 0315-686712 of 
doen heeft Ulfariet een zeer 

Open repetitie 
koor Vivace 

soms 
25 augustus een open re iailIlse kerkmuziek, 
petitie. kerst I ui t veel ver

schillende landen; het liefst 
de dIe niet zo 

UUT - Vivace houdt op 

Het koor Vivace is een klein 
koor dat op zoek is 
naar nieuwe leden. Vivace 
repeteert el lee woensdag
avond van 20.00 lOt 21.45 
uur in het van de 
Ulfise aan de 
Biezer1i1kker in lIJfL 

Voor meer informatie kan 
men terecht bij de 
de bestuursleden Ema Jan

tel. 0315

tel. 0315

Enthousiasme. 

Oe dertien vrouwen Vi111 d tt 

koor 

'I 
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De zesde editie van het Oude 
IJsselstreek Muziekfestival komt 
er weer aan. Op 22, 23 en 24 juni 
treedt het recordaantal van 27 
muziekverenigingen op in Open
luchttheater Engbergen aan de 
Bosweg in Voorst/Gendringen. 
Onlangs behaalde het festival de 
derde plaats van de Rabobank 
Cultuurprijs 20U, waar de orga
nisatie heel trots op is. 

Dit jaar doen voor het eerst de 
leerlingen van de Muziekschool 
Oost Gelderland, locatie Ulft, 
mee met het festival. Zij hou

_ .....""""II;óW'--"J..t:.L-1l::.~ I ivrll h11 n 

Na vier jaar geen uitvoering te 
hebben gehouden,beeft Ulfari et 
dit jaar weer een spetterende 
voorstelling op poten gezet. De 
uitvoering wordt gehouden in 
Sporthal de IJssehveide. Op 
zondag 17 j uni neemt de ~' ereni

ging het publiek vanaf 14.00 uur 
mee in een reis rond de wereld. 

Ulfariet heeft rond de 175 leden 
en de meesten hebben hard 
geoefend met de leiding om een 
leuke act neer te zetten. Het the
ma van de uitvoering is een reis 
rond de wereld. Elke groep gaat 
daarbij op een andere manier 
een land uitbeelden. Zo komt 
er bijvoorbeeld een mooie dans 
voorbij uit Amerika, maar ook 
een springact uit Griekenland. 

Ulfariet is al sinus 1974 actief als 
gymnastiek vereniging. Door de 
jaren heen zijn ze uitgegroeid 
tot een stabiele vereniging die 
verschillende lessen aanbiedt. 

Zo zijn er vijf meidengroepen 
in diverse leeftijden, maar is 
er ook een jongensgroep met 
veertien leden. Daarnaast zijn 
er ouder-peuterlessen en kleu
terlessen en biedt Ulfariet ook 
danslessen aan. Tevens is er ccn 
groep voor dames, elke maan
dagavond. De meeste uren wor
den aangeboden aan de selec
tieleden. Zij trainen van 2,5 tot 
5.5 uur per week en draaien ook 
goed mee bij de regionale wed
strijden. Tijdens de uitvoering 
tonen selectieleden de nieuwe 
aangeschafte trainingspakken. 

Ook de jongste leden hebben Naast lessen biedt Ulfariet ook 
een leuke act ingestudeerd. De diverse aanvullende activitei
wat oudere leden hebben hard ten aan. Het lesrooster staat op 
geoefend op een mooie acro- www.ulfarieLnl 
act. Dit is een act waarbij pira- De uitvoering bijwonen kan 
mides woruen gebouwd, maar door een kaartje aan de deur 
waar ook 'gegooid' wordt met te kopen op zondag 17 juni. De 
enkele leden. uitvoering start 14.00 uur. I 
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Primeur in Dorpshuis u..1.':.,~ ...t 
Varsselder VeJdhunten II-cL"42 
De allereerste huwelijksvotrek
king in het nieuwe multifunctio
nele Dorpshuus van Varsselder 
Veldhunten door buitengewone 
ambtenaár van de Burgerlijke 
stand van de gemeente Oude 
IJsselstreek, was van Bruidspaar 
Anne Immink en Bart Vinken
vleugel. Op 31 mei, 's middags 
om 14.00 uur vond onder grote 
belangstelling, met een lach en 
een traan, het huwelijk plaats. 

Het bruispaar leerde elkaar 

kennen op de daklozenparty in 

Silvolde, na de huwelijksvoltrek

king liep het gelukkige paar door 

een wolk van zeepsop bellen weer 

naar buiten. 


Uitvoering van Ulfariet I 


Een archieffoto van U/fariet. U".'Kr~ \' ~, -.:> c:. -:tc.;, '''L. 
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