
Op zondagmiddag 11 september 
is er in Ulft weer het jaarlijkse 
Centrumfeest, dat dit jaar offi-
cieel geopend zal worden door 
wethouder Jos Sluiter. De afron-
ding van het totaal vernieuwde 
winkelcentrum de Blenk is mede 
aanleiding voor deze feestelijke 
opening. Daarnaast zal door de 
wethouder kenbaar worden ge-
maakt welke verdere invulling 
de komende tijd nog nodig is 
voor de complete realisatie van 
het algehele Centrumplan Ulft, 
gepland voor 2017.

Het Centrumfeest is dit jaar wat 
meer gecentreerd in het hart van 
het dorp: van winkelcentrum de 
Blenk via de Kerkstraat naar 
het Kennedyplein, wat de sfeer 
zal verhogen. Ben ten Broek 
(’uw klankbord voor onder-
nemen’) en Jeroen Giezenaar 

(Mediavent) zijn door de com-
missie Centrumfeest van onder-
nemersvereniging De Hanze ge-
vraagd de organisatie van de     
festiviteiten op zich te nemen 
en het accent is deze editie meer 
gelegd op theater, muziek en 
vermaak.

”In Arnhem is er dit jaar geen 
World Living Statues Festival 
en in Ulft geen Achterhoek 
Spektakeltoer. Het is daarom de       
bedoeling in de straten te ver-
rassen met prachtige passieve en 
actieve  optredens van diverse 
unieke Living Statues en inter-
actief theater voor kinderen en 
volwassenen,” kijkt Ten Broek 
vooruit. ”Daarnaast zijn er twee 
prachtige en gezellige terrassen 
met op het Kennedyplein een 
groot podium, waarop de gehele 
dag optredens zijn van vele regio-

nale artiesten en in de Kerkstraat 
een kleiner podium met het Rad 
van Fortuin en dj Angelo.”

Op het hoofdpodium zijn er 
optredens van onder meer Ben
Lukassen, Popkoor4you, Base-
ment, Kunst Na Arbeid, klein-
koor Saloonboyz’, Abbey Wed-
nesday, en Emma Lukassen & 
Wies Knipping. Op het podium 
zal ook een prachtige mode-
show worden gehouden van vele 
Ulftse modewinkels. In de kerk 
zal R.K. kerkkoor Petrus en 
Paulus optreden.

Niet te vergeten zijn er uiteraard 
ook de ondernemers en stand-
houders die van 12.00 tot 17.00 
uur hun waar presenteren. Naast 
de openstelling van alle winkels 
zal er een lint van buitenpresen-
taties te volgen zijn van onder-

nemers, verenigingen, organisa-
ties en hobbyisten en tevens zult 
u de verleiding van diverse proe-
verijen niet kunnen weerstaan.
Door een groot deel van de       
ondernemers zijn voor het Rad 
van Fortuin elk uur waarde-
volle prijzen beschikbaar gesteld, 
variërend van een half varken tot 
een complete fotosessie en nog 
veel meer! Op het Kidsplaza (op 
de Blenk) zullen voetbalgooche-
laars op de pannaveldjes met de 
jeugd aan de slag gaan om talent 
te ontwikkelen en met onder 
andere diverse luchtkussens en 
speeltoestellen is er ook voor de 
jongste jeugd veel vertier. 

Zo is er voor ieder wat wils en 
is er op alle locaties wat te doen. 
”We hebben ons best gedaan 
iets te bedenken dat mensen in-
teresseert, iets waar ze voor naar 
Ulft komen en we hebben gepro-
beerd dat zo creatief mogelijk in 
te vullen,” geeft Ten Broek aan. 
”Er is bewust voor gekozen om 
de krachten te bundelen en de 
zaken niet te veel te versnippe-
ren. Zo zijn de Living Statues 
vooral in de Kerkstraat te vinden; 
als je die door het hele centrum 
verspreidt, begint het te lijken op 
een Living Statues Festival en dat 
is het niet. Op het Kennedyplein 
hebben we een compleet hore-
caplein.” De Chinees staat daar 
bijvoorbeeld met een sushibar, 
slagerij Aalders gaat hamburgers 
bakken, etc. Met verder een flink 
terras en een fatsoenlijke bar. 

”Dat is in onze ogen beter dan 
een tentje hier en een statafeltje 
daar; je kunt het beter één keer 
goed doen dan een paar keer 
half. Daarnaast is het mooi dat 
verenigingen de kans krijgen zich 
te presenteren aan het publiek. 
De middenstand organiseert dit 
Centrumfeest, maar Ulft heeft 
nog veel meer te bieden!” 
Mail voor info en/of mogelijk-
heden: info@ulftcompleet.nl
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 3  Maand gemeente,   
 Eerste week van de   

 Oersprong  

 5 De Vernemstok

19 Pitstop bij de Sluis,    
 Atletico’73, Blue   

 Lake Rock, UMK

21  Theaterseizoen DRU  
 Cultuurfabriek,   

 Galerie bij de Boeken,  
 Kinderopvang SVGG

23  Olde Dorpskiek’n,   
 MTS, Agenda, Abba  

 Tribute in Openlucht- 
 theater Engbergen

D É  K R A N T  V O O R  U L F T  E N  O M S T R E K E N

Zomer
Hoe is het u vergaan deze       
zomer? Ik heb de zomer als 
rustig ervaren; genoten van 
alle sport op TV en ook van 
het toch hele mooie weer. Kijk, 
dat het af en toe wat grauw was 
klopt helemaal. Maar aan de 
temperatuur heeft het echt niet 
gelegen. Trouwens, hebben we 
geen prachtige afsluiting gehad 
met het fantastische weer de 
afgelopen weken? De overlast 
van  het onstuimige weer heeft 
andere dorpen soms flink par-
ten heeft gespeeld; het  is ons 
gelukkig bespaard gebleven. 
Verder nadert de renovatie an-
nex opknapbeurt van het cen-
trum van Ulft dan nu toch echt 
zijn voltooiing. Alhoewel ik 
niet begrijp waarom de sloop-
werken rond de voormalige 
Rabobank zo lang moet duren. 
Hoeveel asbest hebben ze er 
wel niet in verwerkt? Gelukkig 
is de hele operatie omkleedt 
met de nodige voorzichtig-
heid, dus daar hoeven we ons 
niet echt zorgen om te maken. 
Alleen staat nu de Veldstraat 
weer op z’n kop, was trouwens 
geen overbodige luxe. Het 
wegdek lag er allerbelabberdst 
in. Benieuwd wat voor bestem-
ming de plek krijgt waar hotel 
de Sluis heeft gestaan. Deze 
zomer werd goed duidelijk hoe 
de paden rondom de Strang en 
IJssel benut werden. Het was 
een komen en gaan van fiet-
sers. De wateroverlast, bij onze 
oosterburen bijna uitlopend op 
een kleine ramp, werd door het 
waterschap op accurate en pro-
fessionele wijze het hoofd gebo-
den. Tja, als het op water aan-
komt is ons kikkerlandje toch 
een eind verder dan Duitsland, 
want met alle respect, het is er 
nog steeds een puinhoop. Net 
over de grens in Gendringen 
stonden de pompen en brand-
weerwagens te werken om het 
water af te voeren. In Ulft is het 
waterschap hoofdzakelijk be-
zig geweest met het opruimen 
van de zooi die met het water 
kwam meegedreven uit het 
Munsterland. Spectaculair was 
het trouwens wel, toen al dat 
water door de sluis denderde. 
En nu op naar een heerlijke 
”olde wieven zommer.”  

ZijlijnLiving Statues komen naar 
Centrumfeest Ulft 

 

NVM

       Met succes 
      VERKOPEN?  
  Wij maken het waar!
   Vraag naar onze speciale werkwijze                             
    Info@alliancemakelaars.nl
                 0315-685546

Profiteer nu van een zeer lage rente!
 Variabel NHG 1,48%
 5 jaar vast NHG 1,45%
 7 jaar vast NHG 1,65%
 10 jaar vast NHG 1,69%
 15 jaar vast NHG 2,00%
 20 jaar vast NHG 2,20%

Rentewijzigingen en zetfouten voorbehouden.
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

0315-345919  -  www.hypotheekadviseur.nl

Middelgraaf 38 - Ulft   Tel. 0315 820 250
www.matador.nl

LEKKER NAZOMEREN?

Boek nu!

Leden van de organisatie van het Centrumfeest: v.l.n.r.: Gerwin Cornielje, Ben ten Broek, Carola Heuthorst 
en Jeroen Giezenaar.
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Erfgoedpact
Tijdens het portefeuillehouders-
overleg in juni j.l. in de DRU 
Cultuurfabriek in Ulft is de zoge-
naamde ”routekaart” besproken 
die gaat leiden tot een nieuw 
pact. Die routekaart is gemaakt 
door een kopgroep van de ge-
meenten Berkelland, Doesburg 
en Oude IJsselstreek, met onder-
steuning van Cultuurmij Oost en 
bureau Mazzel. In de routekaart 
zijn de basisvoorwaarden opge-
nomen om tot een nieuw pact te 
komen. 
De gemeenten en provincie heb-
ben unaniem besloten dat ze 
op dit gebied verder willen met       
samenwerking in de Achterhoek 
en doen dat graag middels het 
Cultuur- en Erfgoedpact Achter-
hoek. Gemeenten en provincie 
pakken het traject nu verder op 
met Cultuurmij Oost met als doel 
op 1 januari 2017 te starten met 
het nieuwe pact tot 2020. 
De deelnemende gemeenten
zijn: Aalten, Berkelland, Bronck-
horst, Doesburg, Doetinchem, 
Montferland, Oost Gelre, Oude 
IJsselstreek en Winterswijk.

Exploitatie sporthal
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft formeel 
besloten de exploitatie en het 
beheer van de nieuwe sporthal 
IJsselweide officieel te gunnen 
aan NLG BV uit Zeddam. 
NLG staat voor Nederlandse 
Leisure Groep en is voortge-

komen uit Cone. NLG beheert 
en exploiteert meerdere sport-, 
zwem-, fitness- en wellness-        
accommodaties in de Achterhoek 
en op enkele andere plekken in 
Nederland. Inmiddels is duide-
lijk geworden dat de gebruiks-
klare oplevering van de nieuwe 
sporthal op  4 november 2016 is. 
Aanvankelijk zou dit  30 septem-
ber zijn.

Veilig vallen ouderen
De gemeente Oude IJsselstreek 
probeert senioren te ondersteu-
nen bij het langer zelfstandig 
wonen en richt zich daarbij op 
veiligheid en vitaliteit. Via ’Mijn 
Thuis in Oude IJsselstreek’ wor-
den hiertoe praktische oplossin-
gen voor in en rond de woning 
geboden. 
Een nieuw onderdeel van Mijn 
Thuis in Oude IJsselstreek is 
het project Vitaal Veilig Vallen 
(VVV). De inzet is erop gericht 
dat ouderen langer veilig thuis 
kunnen blijven wonen en ook 
dat zij fitter en actiever worden 
en blijven. Het totale project 
Vitaal Veilig Vallen wordt ge-
financierd door de gemeente 
en de provincie en uitgevoerd 
door de Stichting VVVS, de 
Judo Bond Nederland (JBN), de 
Gelderse Sport Federatie (GSF) 
en VeiligheidNL.

Statushouders
Een meerderheid van de ge-
meenteraad heeft donderdag 
7 juli 2016 ingestemd met het 
Actieplan huisvesting en integra-
tie statushouders. Dit betekent 
dat ca. 50 statushouders worden 
gehuisvest op vijf locaties ver-
spreid over de gemeente. In de 
St. Jorisschool in Terborg en 

het gebouw aan de Roggestraat 
19 (voormalige peuterspeelzaal) 
in Varsseveld worden tijdelijke 
wooneenheden gerealiseerd voor 
maximaal 10 jaar. In Sinderen, 
Netterden en op de Koningin 
Emmastraat in Varsseveld zullen 
tijdelijke woningen voor enkele 
statushouders worden geplaatst 
voor maximaal 10 jaar. Per lo-
catie wordt een klankbordgroep 
ingericht die meepraat over het 
inrichtingsplan en de integratie. 
De gemeente en Wonion heb-
ben de intentie uitgesproken 
100 extra statushouders te huis-
vesten. Er is gekozen voor een 

gefaseerde aanpak. Er is nu een 
besluit genomen over fase 1. In 
de tweede fase onderzoekt de 
gemeente samen met Wonion de 
mogelijkheden om  de overige 50 
statushouders te huisvesten.

Kempermanstraat Ulft
De werkzaamheden voor de 
herinrichting Debbeshoek en 
Kempermanstraat zijn reeds be-
gonnen. Allereerst start de firma 
HAK met het vervangen en ver-
leggen van de kabels en leidingen. 
Deze werkzaamheden vinden al-
leen plaats op en rond kruispunt 
Debbeshoek/Kempermanstraat/

Kerkstraat. Gelijktijdig gaat 
aannemer NTP uit Doesburg 
de rioolpersleiding vanaf het 
gemaal aan de Debbeshoek tot 
aan de Kempermanstraat ver-
vangen. Aansluitend wordt in de 
Kempermanstraat de riolering 
vernieuwd. 
Het asfalt van de Debbeshoek en 
rotonde Debbeshoek Heggense-
veld wordt verwijderd en op-
nieuw aangebracht. Het asfalt 
in de Kempermanstraat wordt 
vervangen door klinkers. Voor 
de veiligheid van de fietsers wor-
den de fietspaden vrijliggend 
aangelegd.

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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Kempermanstraat en Debbeshoek

Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

De werkzaamheden aan de kabels&leidingen zijn gestart en duren ca. 9 weken. Gelijktijdig starten de 
werkzaamheden aan het vervangen van de rioolpersleiding. De werkzaamheden aan de Kempermanstraat 
en Debbeshoek volgen later. Alle werkzaamheden zijn eind 2016 afgerond. Werken aan de weg brengt 
vrijwel altijd ongemak met zich mee. Dit hoopt men zoveel mogelijk te beperken door duidelijke com-
municatie en duidelijke omleidingsroutes voor het verkeer. Er zijn momenten dat de wegen minder goed 
bereikbaar zullen zijn.

De aanloop duurde jaren, maar 
op maandag 22 augustus was het 
dan eindelijk zover: bij de start 
van het nieuwe schooljaar open-
de basisschool De Oersprong 
in Ulft-Noord de deuren. Leer-
lingen van De Dobbelsteen en 
St. Antonius hebben inmiddels 
hun plek gevonden in het nieuwe 
gebouw. Directeur Hans Epping 
kijkt met een goed gevoel terug 
op de eerste week.

Nadat eind vorig schooljaar be-
kend werd dat de school de naam
’De Oersprong’ zou gaan dragen 
en het pand werd opgeleverd, 

vonden in de zomervakantie de
verhuizingen plaats; van Dobbel-
steen én St. Antonius naar de 
nieuwe school, naast het sport-
complex van voetbalvereniging 
Ulftse Boys. De feestelijke ope-
ning stond de eerste maandag 
op het programma en daarbij 
werden de nodige flessen kinder-
champagne ontkurkt.

”Die maandag was natuurlijk 
erg hectisch,” kijkt Epping terug. 
”De kinderen, 330 in totaal, en 
hun ouders kwamen via de rode 
loper binnen, er was een file tot 
aan de lantaarnpaal daar,” doelt 

de directeur op de rij van ruim 
50 meter die er stond. Ouders 
mochten binnen kijken hoe De 
Oersprong er van binnen uitziet 
en waar hun kind kwam te zitten, 
in welke ’unit’; de groepen 1, 2 en 
3 hebben hun eigen afdeling, net 
als de groepen 4-5 en 6-7-8. 

Dat mocht eenmalig, benadrukt 
Epping. ”Behoudens bij de unit 
1-2-3 is het niet meer de bedoe-
ling dat de ouders mee naar bin-
nen gaan. Om half negen willen 
we immers echt met de lessen 
beginnen. Dat was even wennen, 
maar iedereen is er nu van op 

de hoogte. We kunnen op deze 
manier zo efficiënt en effectief 
mogelijk met de kinderen aan 
de slag.” Vanaf dag één zijn de 
geluiden die de directeur hoort 
positief. 

”De maandag van de opening 
was druk, maar wij vonden het 
erg geslaagd. Dinsdag ging het 
al 70 procent beter, de kinderen 
wisten de weg en hadden elkaar 
leren kennen. Op woensdag       
zaten we op 90 procent en don-
derdag was het eigenlijk alweer 
’normaal’. Het is heel mooi om te 
zien hoe flexibel de kinderen zijn 
en hoe snel ze het hebben op-
gepakt. En nu, op vrijdag, is het 
gewoon een feestje. Kinderen 
voelen zich op hun gemak, ouders 
zijn tevreden en de leerkrachten 
zijn blij,” glundert Epping.

Die leraren verdienen een groot 
compliment. ”Er zit hier een 
supertrotse directeur. De leer-
krachten hebben alles wat nog 
niet meteen soepel liep heel op-
lossingsgericht aangepakt, zon-
der in de stress te schieten. Geen 
’ja, maar’, maar ’ja, en’. Wat ik 
vooraf voor ogen had, is wat je 
hier nu ziet. Dat is denkwerk van 
vijf, zes jaar. Teams moesten 
klikken, er moesten toch twee 
culturen worden samengebracht. 
Nu is het gewoon De Oersprong, 
als één geheel. Een heel prettige 
organisatie met allemaal fijne 
mensen, waar kinderen de ruimte 
krijgen in een rustige omgeving. 
Dat is de kracht van passend 
onderwijs.”

Eerste week Oersprong:

Van hectiek naar feestje

Hans Epping: ”Er zit hier een supertrotse directeur”.



Zoom.nl Bootcamp
Op 3 en 4 september wordt op 
DRU Industriepark te Ulft de 
Zoom.nl Bootcamp georgani-
seerd. Zoom.nl heeft als grootste 
platform voor de digitale foto-
grafie een zeer bijzondere locatie
gevonden op het DRU Industrie-
park in Ulft. ”We willen fotogra-
fen enthousiasmeren, verrassen 
en stimuleren in hun passie. De 
enthousiaste fotograaf is leergie-
rig en zoekt naar praktische en 
bijzondere methodes om te groei-
en” aldus Robert Theunissen, 
hoofdredacteur van Zoom.nl. 

Theo Bartels in Galerie Gelia 
Zondag 4 september wordt in 
Galerie Gelia, Munstermanstraat 
1 te Silvolde de tentoonstelling, 
die uit zeer afwisselend werk van 
Theo Bartels bestaat, geopend.
Zijn afbeeldingen zijn allen ge-
schilderd met acrylverf op doek, 
hardboard en karton in diverse 
afmetingen. Ook op 11, 18 en 25 
september is de galerie open van 
11.00 tot 17.00 uur. De expositie 
is de hele maand september te 
bezichtigen en een bezoek buiten 
de openingstijden kunt u een af-
spraak maken. Toegang is gratis.
Voor info tel. 0315-340385 en 
www.galerie-gelia.nl

Communiceren in het Engels
Mevrouw Rots-Beusink heeft 
een methode gevonden om de 
studenten in plaats van in het 
Nederlands in het Engels met   
elkaar te laten communiceren.
Ze geeft een woord op met de 
opdracht; maak een zin met dat 
woord er in. Er worden dan door 
de studenten verschillende zin-
nen gemaakt. Zo krijg je praat-
richtingen van verschillende 
onderwerpen op een niveau die 
de student beheerst. Op deze 
manier bereikt Mevrouw Rots 
dat er gecommuniceerd wordt 
in het Engel in plaats van in het 
Nederlands. Dit wordt gramma-
ticaal onderbouwd. Graag wil ze 

belangstellenden daarmee hel-
pen, tegen een kleine vergoeding.
Voor informatie kunt u, graag    
’s morgens, bellen: 0543-451476    
treesrotsbeusink@gmail.com

Week van de Alfabetisering
Van 5 t/m 11 september is er in 
heel Nederland extra aandacht 
voor laaggeletterdheid. Wist u 
dat één op de negen mensen in 
Nederland moeite heeft met le-
zen en schrijven? Geld opnemen 
bij een pinautomaat, (voor)lezen 
aan (klein)kinderen of het lezen 
van folders en brochures is een 
lastige opgave. Laaggeletterdheid 
is dan ook een groot probleem. 

In de DRU Cultuurfabriek is een 
Taalhuis op de 1e verdieping in 
het Portiersgebouw en geopend 
op donderdagmiddag van half 
twee tot half vijf. Met hulp van 
vrijwillige Taalmaatjes en bege-
leiding door een ROC docente 
kunnen mensen lezend en pra-
tend de taal leren en werken 
aan verbetering. Op donderdag 
8 september wordt er een Open 
Taaldag georganiseerd met 
aandacht voor Taal in allerlei 
facet-ten. Het exacte programma 
staat vanaf 1 september a.s. op 
de website van de Bibliotheek: 
www.achterhoeksepoort.nl

Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt op 
maandag 5 september weer haar 
maandelijkse Bingo voor leden 
om 14.30 uur in ’t Hemeltje te 
Ulft. Nieuwe leden zijn welkom 
en kunnen zich op deze middag 
aanmelden. 

Rijbewijskeuringen Ulft
Senioren, chauffeurs met rijbe-
wijs C/D/E en overige automo-
bilisten die voor verlenging van 
hun rijbewijs moeten worden 
gekeurd, kunnen hiervoor 7 sep-
tember terecht op het spreekuur 
in Zaal De Mulderije in Ulft. 
Schikt de datum u niet dan zijn 
er andere mogelijkheden in de 
regio. Voor senioren kost de 
keuring € 35,- en voor chauffeurs 
tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E 
is het € 55,-. Voor informatie 
en een afspraak belt u tijdens 
kantooruren naar het landelijke 
afsprakenbureau van Regelzorg 
Rijbewijskeuringen:  088 - 23 23 
300. Zelf een datum plannen kan 
via www.regelzorg.nl

Cursus Klik & Tik en 
Digisterker
De Bibliotheek biedt, in samen-
werking met de Sociale Raads-
lieden en Hulpgewoon in de ge-
meente Oude IJsselstreek prakti-
sche cursussen om meer ervaring 
op te doen met de computer en 
internet. De cursus Klik & Tik 
is een handige cursus waarin je 
stap voor stap de computer leert 
kennen. E-mailen,  internetten, 
internetbankieren, sociale media.
De cursus Klik & Tik bestaat 
uit 15 lessen van 1,5 uur en 
wordt gehouden in Bibliotheek 
Terborg op donderdagochtend 
van 9.30-11.00 uur. Data: 8-15-
22-29 september, 6-13-20-27 ok-
tober, 3-10-17-24 november, 1-8 
-15 december.
Voor de meer gevorderden met 
de computer wordt de cursus 
Digisterker gegeven in de Biblio-
theek Ulft op vrijdagmorgen 9, 
16, 23 en 30 september van 10.00-
12.00 uur, in het gebouw Sensire 
in Varsseveld op donderdag-
avond 6, 13, 20 en 27 oktober 
van 19.00 tot 21.00 uur en op 
maandag 7, 14, 21 en 28 novem-
ber in de Bibliotheek Terborg 
van 14.00-16.00 uur. De kosten 
voor beide cursussen incl. werk-
boek bedragen €15,00, leden van 
de bibliotheek ontvangen €5,- 
korting. Inschrijven voor beide 
cursussen kan telefonisch 088-
0062929 of in de Bibliotheek. Er 
is een informatiebijeenkomst  in 
de Bibliotheek Varsseveld op 12 
september van 14.30-17.00 uur.

Toneelvoorstelling Sinderen
Toneelgezelschap ’t Buurtschap 
gaat weer de planken op met 
”Bi’j de dokter”, geschreven 
door Evelien Evers. Een eigen-
tijds stuk met sterk uiteenlopen-
de karakters en veel humor. 
De eerste twee voorstellingen 
zijn al gespeeld. Een extra voor-
stelling is gepland op donder-
dag 15 september in het Buurt-
schapshuis te Sinderen om 20.00 
uur.
Kaarten (volwassenen 7,50 euro, 
kinderen 5 euro) voor deze voor-
stelling kunt u reserveren via het 
bekende telefoonnummer 0315-
617282 of reserveren via:
www.tbuurtschap.nl

Prinsentreffen Iseldonk 2016 
nu ook met jeugd
Na het succes van de afgelopen 
twee edities van het Prinsentref-
fen Oude IJsselstreek in 2014 en 
2015, zullen ook dit jaar alle car-
navalsprinsen en -prinsessen uit 
de Gemeente Oude IJsselstreek 
het carnavalsseizoen 2015-2016 
gezamenlijk formeel afsluiten. 
Nieuw dit jaar is dat ook alle 
jeugdprinsen en -prinsessen met 
hofhouding zijn uitgenodigd.
Op vrijdag 23 september a.s. 
wordt hiervoor door Stichting 
Iseldonk, het overkoepelende or-
gaan van het Ulftse carnaval,  het 
Oude IJsselstreek Prinsentreffen 
gehouden. Het Prinsentreffen is 
een afsluiting van het carnavals-
jaar en na de zomerperiode weer 
de eerste officiële start van de 
carnavalsactitiviteiten. 

Het Prinsentreffen start om 11 
over half 8 (19.41 uur), zoals ge-
bruikelijk binnen het carnavalsge-
beuren. Op het St.Hubertusplein 
in Ulft wordt voor deze avond 
een speciale feesttent ingericht. 
De (jeugd)prinsen en (jeugd)
prinsessen van de diverse carna-
valsverenigingen zullen zich aan 
het publiek voorstellen. Er zullen 
die avond diverse optredens zijn. 
Mer info: www.iseldonk.com

Damesgilde Ulft
Op woensdag 21 september or-
ganiseert het Damesgilde Ulft de 
openingsavond van het nieuwe 
seizoen. Aanvang 19.30 uur in de 
Conferentiezaal. Het wordt een 
gezellige avond met een optre-
den van de heer Erik Knoef met 
zijn achterhoekse humor.
Tijdens de eucharistieviering op 
zondag 18 september om 10.00 
uur wordt er een intentie gelezen 
voor de leden en overleden leden 
van het Damesgilde. 

Thuiscrèche De Kleine Koters
Melanie Berendsen, getrouwd 
en moeder van drie kinderen is 
na twaalf jaar gewerkt te hebben 
op een kinderdagverblijf gestart 
met haar eigen Thuiscrèche ”De 
Kleine Koters” in Ulft. 
Kleinschalige kinderopvang met 
altijd een vast en vertrouwd ge-
zicht, een warme plek voor kin-

deren van 0 tot 4 jaar. Met een 
aparte speelruimte waar de kin-
deren lekker kunnen spelen en 
een tuin waar ze alle ruimte heb-
ben om te kunnen ontdekken.
Melanie Berendsen is een gere-
gistreerd gastouder bij Parbédie 
Kinderopvang. Dat betekent 
voor u als ouder dat u een ge-
deelte van de opvangkosten ver-
goed krijgt via de Belastingdienst 
Kinderopvangtoeslag. Daarnaast 
is ze voorzien van alle diploma’s 
en EHBO voor kinderen. Dus 
ook goede huiselijke opvang is 
betaalbaar!

Gezocht: bijzonder email van 
uw schoorsteenmantel
Het IJzermuseum is op zoek naar 
bijzonder emaille om op te ne-
men in een expositie. Heeft u nog 
gelegenheidsemail, unieke stuk-
ken, zeldzame objecten of andere 
geëmailleerde voorwerpen, dan 
kunt u  ze (tijdelijk) beschikbaar 
stellen voor de tentoonstelling. 

Gedacht wordt aan speciaal voor 
een gelegenheid gemaakte voor-
werpen, herdenkingsborden, 
kunstzinnige objecten, volks-
kunst, probeersels etc. De enige 
voorwaarde is dat ze geëmail-
leerd zijn. Gewone producten uit 
de emailleer-industrie worden 
niet gevraagd. Hedendaagse ver-
nieuwende producten worden 
o.a. ingebracht door Ferro in 
Gaanderen, de enige nog over-
gebleven emailleerfabriek in de 
Achterhoek.

De inbrengdagen zijn op zater-
dagen in september en begin 
oktober. In Ulft (gebouw ICER) 
is dat op zaterdag 10 september 
en zaterdag 8 oktober, steeds van 
13.00 tot 16.00 uur. 
De tentoonstelling begint op za-
terdag 22 oktober 2016 om 10.00 
uur in het gebouw van ICER 
aan de Hutteweg in Ulft (DRU 
Industriepark). Op die dag is 
het de Gelderse Museumdag, 
een dag waarop alle Gelderse 
musea toegankelijk zijn voor de 
gereduceerde prijs van € 1,- De 
expositie blijft in ICER tot de 
jaarwisseling. 
Reacties kunnen naar: email@ 
nederlandsijzermuseum.nl
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Septembervaarten met de fluisterboot

Wederom een jubilaris bij Verheij Metaal in Ulft . Deze keer is Heidi 
de Boorder uit Gendringen aan de beurt. Zij is 12½ jaar bij Verheij 
Metaal in dienst. In 1998 had Verheij Metaal een vacature openstaan 
voor een productiemedewerker(-ster). Heidi meldde zich en sindsdien 
heeft zij bij ons gewerkt als uitzendkracht, contractant en ook heeft 
ze tussendoor elders gewerkt. Zij is begonnen in ons bedrijf aan de 
Bongersstraat in Ulft in 1990. In 2003 kwam ze weer bij ons als pro-
ductie-kantster. Zij ging zich bij de Anton Tijdinkschool bekwamen 
in het stellen en programmeren van CNC gestuurde kantbanken. 
Zij slaagde hiervoor en aansluitend kreeg zij bij Verheij Metaal een 
vaste aanstelling. Heidi is een fijne, joviale collega die graag vooraan 
staat bij de bedrijfsfeestjes en altijd bereid is om te helpen met het 
optuigen van een Abraham of iets soortgelijks. Verheij Metaal is een 
toeleverancier van plaatwerk halffabricaten. www.verheijmetaal.nl

Jubilaris bij Verheij Metaal

Bewonder het unieke Achter-
hoeks coulisselandschap en de 
prachtige rivieroevers van de 
Oude IJssel vanaf de fluister-
boot de Iesselganger.

Op 17 september a.s. is er een 
excursie tocht naar Kasteel De 
Kemnade te Wijnbergen en op 
25 september is er een excursie 
tocht naar IJsboerderij ’t Kempke 
tussen Etten en Wijnbergen
De tocht naar de Kemnade 
vertrekt om 8.30 uur vanaf de     
steiger in Terborg en de tocht 
naar de IJsboerderij vertrekt 
om 11.00 uur vanaf de steiger in 
Terborg.

Elk weekend t/m eind oktober 
vaart de rondvaartboot ”de 
Iesselganger” vanaf Ulft t/m de 
sluis in Gaanderen en terug.
Afvaart zaterdags is om 13.00 
uur en zondags om 11.00 uur en 
13.30 uur.
In de herfstvakantie zijn er ook 
afvaarten op woensdag en vrij-
dag. Kaarten voor volwassenen 
kosten €6,50 en een kinderkaart-
je kost € 3,50.

U kunt boeken via:
www.ijsselvaart.nl of 
www.vvvoude-ijsselstreek.nl
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Zaterdag 17 september wordt voor 
de 1ste keer het open air festival Blue 
Lake Rock gehouden. Drie regionale 
bands geven deze avond acte de pre-
sence. Te weten: 2Basic, Bootsman en 
Deliverance. Alle drie de bands hebben 
een link met Dinxperlo en spelen ieder 
een eigen genre van het Rockmuziek.

2Basic is een coverband, die op ge-
heel eigen wijze (akoestische) pop/
rock nummers van o.a. Anouk, Adéle, 
Skunk Anansie en Coldplay vertolkt. 
Bootsman is inmiddels zowel nationaal 
als internationaal een begrip. Zij spelen 

voornamelijk eigen werk in de stijl van 
Velvet Underground met een vleugje 
Delta-Blues.
De avond wordt afgesloten door 
Deliverance, Een classic Rockcoverband. 
Verrassende en originele covers, die we 
alle-maal kennen. Het sentiment der 
herkenning zal hoogtij vieren.

Het festival zal plaatsvinden bij Sport-
centrum Het Blauwe Meer (De Kolk 6) 
te Dinxperlo. De poorten openen om 
19.30 uur. Entree € 5,-, inclusief 1 con-
sumptie. Bij slecht weer zal het festival 
binnen plaatsvinden.

Blue Lake Rock open air spektakel

Zaterdag 10 september vanaf 17.00 uur 
start de 40+ voetbalcompetitie met veel 
verenigingen uit de regio Oude IJssel-
streek. Gastheer van de eerste speelronde 
is vv Ulftse Boys.

Twaalf deelnemende verenigingen komen 
bij Ulftse Boys bijeen en spelen die avond 
elk twee wedstrijden van een half uur met 
aangepaste spelregels. 
De belangrijkste regels zijn: geen lichame-
lijk contact, geen slidings en de buitenspel-
regel is niet van toepassing. Het accent ligt 
op het voetbalspel waarbij met name het 
plezier voorop staat. 

Zes speelrondes
Er zijn zes speelrondes: drie keer voor de 
winter en drie keer er na. De teams orga-
niseren zelf deze competitie. Telkens is 
een andere vereniging aan de beurt om de 
teams te ontvangen.

De competitie heeft een internationaal 
tintje. Twee van de twaalf deelnemende 
verenigingen zijn Fortuna Elten en hein-
gold Emmerich uit Duitsland. De overige 
verenigingen komen uit de regio: vv Etten,  
sv Loil, MVR, SDOUC, sc Silvolde, sc 
Varsseveld, VVG’25, vv Westendorp, 
Zeddam en vv Ulftse Boys.

Zes speeldata
De spelers van de teams zijn voetballief-
hebbers van (ver) boven de veertig jaar 
die graag nog tegen een balletje trappen. 
Vele spelers speelden in het verleden in het 
eerste team van hun club. Eens per maand 
spelen ze hun wedstrijden. Zoals men als 
jeugdspelers in de F-jes zijn begonnen, zo 
eindigen ze op respectabele leeftijd: zeven 
tegen zeven op een half veld.

Vorig seizoen werd Rheingold Emmerich 
overtuigend winnaar. 

De zes speel-
data zijn alle-
maal zater- 
dagen en er 
wordt telkens 
om 17.00 uur 
afgetrapt: 
10 september
bij vv Ulftse 
Boys,  8 okto-
ber bij MVR 
in ’s-Heeren-
berg, 5 novem-
ber bij sc Sil-
volde, 4 maart
bij VVG’25 in 
Gaanderen, 8 
april Rhein-
gold in Emme-
rich en de 
finaleronde is
op 13 mei bij 
vv Etten.

Ulftse Boys gastheer 40+ 
voetbalcompetitie

Tankstation Oversluis heeft een 
grondige opknapbeurt achter de 
rug: de eigenaren van grand café 
& bistro Keetje bij de Sluis, een 
steenworp verderop, hebben het 
tankstation aan de Oversluis 5 
overgenomen. ’Pitstop de bij 
Sluis’ moet een tankstation wor-
den dat het voor bezoekers uit 
de regio waard is om voor om te 
rijden.

”We hebben de loop er hier goed 
in, de mensen weten ons te vin-
den,” vertelt Theo Schennink, 
die samen met gastheer Alex 
van der Mossel grand café & bi-
stro Keetje bij de Sluis runt. Ze      
aarzelden geen moment toen de 
mogelijkheid zich voordeed om 
het tankstation over te nemen. 

”Het ligt op een unieke plek als 
je Ulft binnenkomt. De attentie-
waarde is dus heel hoog,” legt 
Schennink uit. 

Het is de bedoeling dat Pitstop  
bij de Sluis mede dankzij die 
ideale ligging gaat fungeren als 
’voorportaal’ van Keetje bij de 
Sluis. Dat wil echter geenszins 
zeggen dat het tankstation slechts 
iets voor ’erbij’ is; de zaken wor-
den serieus aangepakt. 
”Het hele pand heeft aan de bui-
tenkant een restyling gehad en 
ook binnen is hard gewerkt om 
alles in orde te krijgen. We wil-
len bezoekers bij dit tankstation 
op dezelfde manier bedienen als 
we doen in het restaurant: gast-
vrij, gemakkelijk en gezellig,” 

maakt Schennink duidelijk. De 
openingstijden zijn verruimd: de 
tankshop is dagelijks geopend 
van 7.00 uur ’s ochtends tot 21.00 
uur ’s avonds. Bovendien is er een 
nachtpaal die buiten openings-
tijden beschikbaar is en waar via 
de pin afgerekend kan worden. 
Schennink: ”Er kan dus dag en 
nacht getankt worden. En om 
mensen kennis met ons te laten 
maken, gaan we de eerste dagen 
stunten met benzineprijzen en 
komen we met leuke acties in 
de shop. Verder kunnen klanten 
met zegels sparen voor eten bij 
Keetje bij de Sluis.” 

Naast de openingstijden wordt 
ook het aanbod in de winkel     
uitgebreid. Zowel voor automo-
bilisten die komen tanken als 
voor fietsers staat de koffie klaar. 
”Of een drankje, ijsje of een ge-
haktbal uit de Keetje-keuken,” 
somt Schennink op. ”Maar ook 
leuke cadeaus en mooie bloe-
men. Hetzelfde gastvrije gevoel 
dat mensen krijgen in het restau-
rant, willen we ook bij het tank-
station geven.” 

De combinatie die op het eerste 
oog wellicht niet direct voor de 
hand ligt, is snel verklaard: ”We 
zorgen voor brandstof. Voor de 
inwendige mens én voor ver-
voersmiddelen. Wat we hopen 
te bereiken, is dat mensen om 
gaan rijden voor Pitstop bij de 
Sluis, omdat je er netjes geholpen 
wordt en er alles kunt vinden.”

Pitstop bij de Sluis: 

Net zo gastvrij als Keetje

Atletiekvereniging Atletico ’73 
uit Ulft heeft de nieuwe baan 
in gebruik genomen. Doordat 
de gehele accommodatie wordt 
aangepakt en er een nieuw 
materiaalhok wordt gebouwd, 
wordt de officiële opening in 
het voorjaar van 2017 verwacht. 

”De vorige baan lag er 29 jaar 
en was aan vervanging toe,” 
vertelt Gerard Jansen, oud-
voorzitter van de vereniging. 
”Iedere drie jaar wordt de baan 
gekeurd en op 80% van de baan 
was het veergehalte onvoldoen-
de. En als we de baan zouden 
vervangen, dan wilden we ook 
de gehele accommodatie aan-
pakken. Die gesprekken met de 
gemeente zijn al in 2012 
begonnen.”
”We hebben de indeling van de 
baan veranderd. Eerder kon je 
aan twee kanten kogelstoten en 
hoogspringen, nu staat er nog 

maar aan één zijde een dubbele 
installatie. We kunnen nu op 
zes plekken verspringen, waar 
dat eerder maar op twee plek-
ken kon. Er is kunstgras aange-
legd, een inloopbaan en we zijn 
van zes naar acht sprintbanen 
gegaan. Als alles klaar is, zullen 
veel leden het niet meer her-
kennen. Zo’n grote verandering 
was ook wel nodig, omdat de 
accommodatie nu veel intensie-
ver gebruikt wordt. Dertig jaar 
geleden hadden we 190 leden. 
Nu hebben we er 450. De eer-
ste geluiden van leden zijn erg 
positief. Sinds een paar weken 
hebben we de baan nu in ge-
bruik en je merkt een enorm 
verschil. De vering is weer     
helemaal terug en dat loopt een 
stuk prettiger.”

Meer informatie over de ver-
eniging is te vinden op 
www.web.atletico73.net. 

Atletico ’73 neemt nieuwe 
baan in gebruik

De 40+competitie 1617 gaat van start bij vv Ulftse Boys. 
(Foto Jeroen Tempels)

Theo Schennink (links) en Alex van der Mossel.

Het Ulfts Mannenkoor is voortdurend 
op zoek naar mannen die van zingen hun 
hobby willen maken. Het koor treedt 
veel op en staat op diverse podia, van 
de Royal Albert Hall in Londen tot de 
Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Het     
repertoire is zeer divers en wordt steeds 
uitgebreid.

Veel mannen denken dat ze niet goed 
genoeg kunnen zingen om zich bij een 
koor aan te sluiten. Om deze mannen 
over de drempel te helpen, biedt het 
Ulfts Mannenkoor vanaf 4 oktober a.s. 
een gratis professionele cursus koorscho-

ling aan zonder verdere verplichtingen. 
Gedurende 8 weken geeft dirigent Piet 
van der Sanden de cursus aan de hand 
van het handboek voor beginnende 
koorzangers.
De cursus wordt gegeven op dinsdag-
avond van 18.15-19.15 uur, vooraf-
gaand aan de repetitie van het Ulfts 
Mannenkoor. Locatie: de conferen-
tiezaal van de DRU Cultuurfabriek te 
Ulft. De cursus duurt van 4 oktober t/m 
22 november. Belangstellenden kunnen 
zich melden bij secretaris Clemens ter 
Voert: secretaris@ulftsmannenkoor.nl of 
0315-686409.

Ulfts Mannenkoor: ontdek je stem
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Met pijn in het hart dreigden de 
routiniers van SVGG afscheid
te moeten nemen van hun weke-
lijkse potje voetbal op de zon-
dagochtend. Het vierde elftal 
van de vereniging uit Megchelen 
kwam echter op de proppen met 
een unieke oplossing: kinderop-
vang blijkt een schot in de roos 
bij SVGG.

De nood was ruim twee jaar ge-
leden aan de man in Megchelen, 
waar veel leden van het uit der-
tigers en veertigers bestaande 
team niet of nauwelijks nog be-
schikbaar waren voor de wed-
strijd op zondag. 
”We zaten te vaak krap in de 
mensen, omdat het veel jongens 

niet meer lukte om aanwezig te 
zijn. Vrouwen en vriendinnen 
werken in de zorg of hebben 
andere verplichtingen op zon-
dagmorgen, waardoor de man-
nen thuis moesten blijven bij 
de kinderen,” vertelt Gregor 
Gross-Bölting, voorzitter van 
de Megchelse vijfdeklasser en 
tevens speler van SVGG 4.

Het leek erop dat de spelers-
groep veroordeeld was tot 
louter een trainingspartijtje op 
de donderdagavond, maar het 
idee van kinderopvang bracht 
uitkomst. 
Gross-Bölting: ”We hebben een 
pool van vier jongedames die 
beurtelings op de kinderen pas-

sen als wij aan het voetballen 
zijn. De spelers van het vierde 
nemen de vergoeding voor de 
dames voor hun rekening, als 
club zorgen wij voor de rand-
voorwaarden: we reserveren de 
sporthal waar de kinderen ver-
blijven en regelen een snoep-
zakje, een drankje en wat speel-
goed. Zo draagt iedereen zijn 
steentje bij.”
Een praktisch probleem is op 
die manier op efficiënte wijze 
getackeld, naar ieders wens bo-
vendien. ”We gaan nu het derde 
seizoen in met de kinderopvang 
en we zijn blij dat we nog steeds 
onze wedstrijden kunnen spe-
len. Het trainen lukte altijd wel, 
maar als je slechts eens in de 
veertien dagen of drie weken op 
de zondag mee kunt doen, is dat 
minder leuk. Voetbal blijft een 
teamsport en dat wil je het liefst 
elk weekend doen,” benadrukt 
de 48-jarige middenvelder. 

”SVGG vaart er eveneens wel 
bij, want we hebben dankzij 
deze oplossing een extra elftal 
op zondag en dat is een goede 
zaak.” 
Het Megchelse initiatief is, voor 
zover Gross-Bölting weet, uniek. 
”We hebben wat gegoogeld om 
dit boven water te krijgen, maar 
er was niks over te vinden. Voor 
ons werkt het perfect: we heb-
ben een brede spelersgroep en 
iedereen blijft nu betrokken. Je 
blijft bezig op sportief gebied, 
het is leuk en ook nog eens 
gezellig. Hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd. Daar heeft ook de 
club heel veel voordeel van.”

Kinderopvang schot in de 
roos bij SVGG

Het vierde kan weer wedstrijden spelen dankzij de kinderopvang.

Galerie bij de Boeken is één 
van de vaste gebruikers van de 
DRU Cultuurfabriek. Acht keer 
per jaar organiseert zij kunst-
tentoonstellingen. De komende 
periode kunt u genieten van het 
werk van de Duitse kunstenaar 
Daniel Fort. Deze expositie is 
van 19 september tot 30 oktober 
te zien bij Galerie bij de Boeken.

Fort is geboren in München, als 
zoon van Tsjechische ouders. Na 
een carrière als CAD-designer 
(Computer Gestuurd Ontwer-
pen) studeerde hij fotografie aan
de Duitse Universiteit Toegepas-
te Wetenschappen in Bielefeld 
en aan Yrkeshögskolan Novia 
in Finland. In 2012 behaalde hij 
zijn diploma. Momenteel werkt 
hij veel in Bielefeld, München en 
Praag. Fotografie is voor Fort de 
beste manier om om te gaan met 
de veelzijdigheid van de planeet. 
Hij is altijd op zoek naar nieuwe 
bestemmingen en avonturen. 
Hij maakt foto’s van vreemde 

culturen, mensen en hun omge-
ving, landschappen, natuur, sport 
en sociale thema’s. 
In zijn werk probeert Fort altijd 
de geest van een voorwerp vast 
te leggen. Hij zoekt altijd naar 
iets poëtisch. Een belangrijk deel 
van zijn werk gaat over hoe de 
mens omgaat met de aarde, de 
natuur en de ruimte waarin we 
leven. 

Hij probeert zo dichtbij mogelijk 
bij onze natuurlijke omgeving te 
blijven. Zo kan hij soms dagen in 
de woestijn of wildernis verblij-
ven en probeert hij zijn ervarin-
gen, gedachten en de dingen die 
hij ziet vast te leggen. Bovendien 
is het belangrijk voor hem om 
andere culturen vast te leggen    
in afbeeldingen, zodat mensen 
andere manieren van leven kun-
nen waarderen. Meer informatie 
over de kunstenaar en over de 
expositie is te vinden op:
www.danielfort.com en op
www.galeriebijdeboeken.nl

Daniel Fort komt naar 
Galerie bij de Boeken

Nu het Borchuustheater in 
Varsseveld gestopt is met het 
programmeren van voorstellin-
gen, is de DRU Cultuurfabriek 
in Ulft nog het enige theater in 
de gemeente Oude IJsselstreek. 
Maar met een breed aanbod aan 
voorstellingen valt er dit seizoen 
genoeg te genieten op theaterge-
bied en is er voor elk wat wils.

”Ik ben erg tevreden met ons   
theaterprogramma,” vertelt  mar-
keting & communicatiemedewer-
ker van de DRU Cultuurfabriek 
Marian Roerdinkholder-Thuijs. 
”We hebben een heel gevarieerd 
aanbod samengesteld. Veel ver-
schillende genres en ook voor-
stellingen voor alle leeftijden.”

Op vrijdag 30 september is er 
een toneelvoorstelling van TEN 
Producties, getiteld ’Boys don’t 
cry’. Het is een coming-of-age 
voorstelling over twee jongens 
die opgroeien in de Christelijke 
streken van Oost-Nederland. 
Boudewijn en Jules vertellen het 
verhaal van hun vriendschap, 
hoe ze samen op vakantie gin-
gen naar Frankrijk, voor het 
eerst naar de discotheek, hoe 
Boudewijn Jules steunde in zijn 
strijd tegen kanker en de nasleep 
ervan, en hoe de één een gevecht 
leverde van vijftien jaar om de 
ander te zeggen wat hij het aller-
moeilijkste vindt: ik ben homo. 
”Het is een heel mooie voor-
stelling, over seksualiteit”, zegt 
Roerdinkholder-Thuijs. ”En één 
van de spelers, Jules van Rijn, 
komt uit Silvolde.”

Op zondag 2 oktober houdt het 
DRU Industriepark Open Huis. 
Tussen 12.00 en 16.00 uur kan 
iedereen gratis naar binnen om 
kennis te maken met wat er al-
lemaal op het Industriepark 
gebeurt. ”Het Portiersgebouw 
is gevuld met optredens en pre-
sentaties”, zegt Roerdinkholder-
Thuijs. ”Er zijn voorproefjes van 
voorstellingen van dit seizoen, 
maar ook de gebruikers die 
onze locatie als thuisbasis heb-
ben doen mee, zoals het Ulfts 
Mannenkoor, Harmonie Ulft, de 

Brassy Soundband, de biblio-
theek, de muziekschool en nog 
veel meer.”
Ook voor kinderen zijn er ver-
schillende leuke voorstellingen 
dit seizoen. ”Dat begint zondag 
30 oktober. Dan leest Mariska 
Simon voor uit het boek ’Dikkie 
Dik en de Taart’, een voorstel-
ling voor de allerkleinsten. Op 
dinsdag 3 januari is er twee keer 
een voorstelling van Buurman en 
Buurman en op zondag 2 april 
speelt Theater Terra ’De Kleine 
Kikkershow’.”

Joep Onderdelinden
”Waar ik zelf ook erg benieuwd 
naar ben, is Joep Onderdelinden. 
Iedereen kent hem waarschijn-
lijk nog als postbode Siemen uit 
Zaai, maar hij maakt nu ook al 
heel lang solovoorstellingen en 
hij speelde ook mee in de musi-
cal over de HEMA. Ik kan niet 
wachten tot hij in ons theater 
speelt.” 
Joep Onderdelinden staat be-
kend om zijn hilarische, beel-
dende manier van vertellen en 
wordt zelfs vergeleken met Toon 

Hermans. In TAART, zijn nieu-
we komische, muzikale solovoor-
stelling, overdondert Joep je dus 
met (oude en nieuwe) hilarische 
verhalen. Via zijn leven in de 
grote stad, zijn tuinhuis met ver-
geten Ruigpootuilen, zijn gestaag 
groeiende ouderdomskwalen, zijn 
ontmoetingen met mensonvrien-
delijke Schotse Hooglanders en 
zijn stedentrips, gaat hij op zoek 
naar het antwoord op de vraag: 
’Is 50 wel de kers op mijn taart?’ 
Wat de uitkomst ook moge zijn, 
gelachen wordt er in ieder geval! 
De voorstelling ’TAART’ van 
Onderdelinden is op vrijdag 25 
november te zien in de DRU 
Cultuurfabriek.
”Wat je nu ook steeds meer ziet 
in het theater, zijn colleges. Het 
is een andere vorm van theater 
dan men gewend is. Zo hebben 
we dit seizoen het humorcollege 
van Renate Reijnders 24 maart 
2017.”

Natuurlijk is er dit jaar ook 
weer muziektheater te zien in 
Ulft. Zo is er op 6 januari een 
try-out van De Wëreldbänd, 
met hun programma ’Släpstick’. 
”Daar kijk ik erg naar uit,” ver-
telt Roerdinkholder-Thuijs. ”De 
mannen van De Wëreldbänd zijn 
ontzettend muzikaal, ze gebrui-
ken in hun voorstellingen veel 
verschillende instrumenten. Ook 
maken ze muziek met voorwer-
pen waarvan je vooraf niet wist 
dat er geluid uit te krijgen is. Dat 
is zo ontzettend knap.” Het hele 
programma vindt u op:
www.drucultuurfabriek.nl

Nieuw seizoen voor DRU Cultuurfabriek

Renate Reijnders
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De fotowerkgroep is een serie 
aan het maken over Varsseveld-
Veldhunten. Hierbij komen we 
deze foto tegen. Het laat een 
boerderij zien die wordt afge-
broken. Wij zouden graag willen 
weten wie er woonde en waar 
het stond. Het is zo’n 40 jaar te-
rug afgebroken. 

Hebt u zelf nog oude (familie)
foto’s van Varsselder zouden 
we er heel graag kopieën van 
maken.

Oude foto’s en reactie’s zijn   
van harte welkom bij de foto-
werkgroep van de oudheid-
kundige vereniging. 

Neem contact op met Jan 
Tinnevelt, Valkenhof 4 te Ulft, 
tel. 686966 of Stef Hermsen 
IJsselweg 29 te Gendringen, 
tel. 686250.

Olde Dorpskiek’n

De volgende Ulftse Krant verschijnt 26 september a.s. Voor sugges-
ties en/of opgaves van evenementen kunt u terecht bij Drukkerij
IJselstroom aan ’t Goor 55A te Ulft, ulftsekrant@ijselstroom.nl
Bellen mag ook: 0315 - 681373, (vragen naar Patricia)

3 en 4 sept.: Zoom.nl Bootcamp, DRU Industriepark, Ulft

4 september: Rondleiding DRU Industriepark en Cultuurpark

4 september: Excursie IVN; Wat Vliegt daar, start bij Kinder- 
 boerderij Engbergen

4 -30 sept.: Theo Bertels in Galerie Gelia, Silvolde

5 september: Bingo KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft

7 september: Rijbewijskeuringen in zaal de Mulderije, Ulft

9 september: ABBA Tribute in Openluchttheater Engbergen

11 september: Centrumfeest Ulft

15 september: Toneelvoorstelling ’t Buurtschap, Sinderen

19 sept.-30 okt.: Daniel Fort in Galerie bij de Boeken, Ulft

17 september De Iesselganger vaart naar/kasteel de Kemnade,  
 Doetinchem

17 september: Blue Lake Rock open air festival, sportcentrum  
 Het Blauwe Meer, Dinxperlo

21 september: Openingsavond nieuwe seizoen Damesgilde Ulft,  
 Dru Cultuurfabriek

23 september: Prinsentreffen Iseldonk, St. Hubertusplein te   
 Ulft

25 september: De Iesselganger vaart naar ’t Kempke   
 IJsboererij, Etten

Voor het Recht Uit Het Hart Keetje welke 
van 2 tot en met 4 december a.s. gehouden 
wordt op het Simonsplein te Doetinchem, 
is het van groot belang dat we dezelfde op-
brengst halen als de afgelopen jaren. Deze 
8e editie hopen we af te sluiten met een 
eindsom van €50.000,-.

De Stichting is op zoek naar mensen die 
bereid zijn bijvoorbeeld 200 bedrijven 
te benaderen om ons ”glazen keetje” te 
sponsoren door  €100,- te doneren.  Als dit 
evenement slaagt dan gaat het bedrag in 
zijn geheel naar projecten in Oost Europa. 
We zouden het echt geweldig vinden als u 
mee zou willen doen door bv. telefonisch 
sponsoren/helpers te werven. Doet u mee? 
Graag aanmelden bij de Moeder Teresa 
Stichting of via de e-mail:
info@moederteresa.com. 

In de winkel van de stichting wordt mo-
menteel weer volop herfst- en winterkle-
ding opgehangen. De korte mouwentijd 
heeft haar langste tijd gehad en maakt 
plaats voor de aankomende frisse en koude 
dagen. Het is een lust voor het oog om de 
prachtige kleuren voor dit seizoen te zien.
Bij deze bent u uitgenodigd de nieuwe 

collecties te bewonderen en aan te schaf-
fen. De prijzen en de kwaliteit zijn zoals 
vanouds. Een bezoek aan de winkel is de 
moeite meer dan waard. Mocht u het leuk 
vinden een rondleiding te krijgen dan is 
dat geen enkel probleem. Onze vrijwil-
ligers zijn gaarne bereid u rond te leiden. 
Echt bijzonder.

Eind deze maand gaat een delegatie uit 
de Achterhoek naar Roemenië met on-
der meer als doel de oplevering en sleu-
teloverdracht van wederom acht sociale 
huisjes. We verheugen ons er nu al op om 
de tevreden en blije gezichten te zien van 
de families die in hun nieuwe onderkomen 
het gevoel mogen krijgen: eindelijk ben ik 
iemand en eindelijk word ik erkend. 

Eén van de vrijwilligers herinnert zich nog 
heel goed dat een aantal jaren geleden een 
familie een huisje kreeg toegewezen en 
de vader van deze familie naar hem toe 
kwam en vroeg: mag ik, als ik ga slapen, 
ook onder het bed gaan liggen? Een beetje 
lacherig  zei de vrijwillger: waarom dat dan 
toch? Ja, ik ben zo bang dat ik er uit val. Ik 
ben nu 54 jaar en heb nog nooit in een bed 
geslapen.  Stelt u zich dat toch eens voor!

Moeder Teresa StichtingABBA Tribute in Openlucht-
theater Engbergen

De laatste voorstelling van het seizoen 
in het knusse Openluchttheater ”Eng-
bergen” is beslist niet de minste. Onze
eigen cabrio-schouwburg vormt 9 sep-
tember het decor voor een spetterend 
optreden van de Emmense formatie 
ABBA-Tribute.

Deze groep sluit af met een spectaculair 
concert en tevens hommage rond de 
legendarische formatie ABBA, groot 
geworden op het songfestival van 1974 
met de superhit WATERLOO en sinds-
dien leverancier van de ene na de andere 
”evergreen”. 
In 1983 viel het doek definitief voor de 
de Zweedse superformatie. 

Vanavond herleven oude tijden en in 
de persoon van de Emmense forma-
tie lijken Benny, Bjorn, Agnetha en 
Annifrid   hun eeuwige jeugd te behou-
den. Wederom zullen hits als Dancing 
Queen, SOS, en Money  Money  Money 
de bezoeker betoveren met het typische 
jaren zeventig sausje. 

Gelikt en commercieel zoals te doen 
gebruikelijk in die tijd wist ABBA alle 
uithoeken van de aarde te bereiken. 

Het concert begint om 20.30 uur. Kaarten 
in de voorverkoop kosten e12,- en aan 
de kassa e17,-


