
In de aanloop naar de Ulftse   
kermis blikken de voorzitters 
van de drie plaatselijke schut-
terijen terug op de afgelopen 
tropenjaren en kijken ze vooruit 
naar het gemeenschappelijke  
jubileumjaar 2020. Wat Patrick 
van Wijngaarden van Sint Huber-
tus, Bas de Leeuw, Sint Joris en 
Ton Schreur van de Eendracht 
nog meer gemeen hebben: ze 
hebben zin in komend weekend.

De aanleiding om tijdens het ge-
zamenlijke kermisoverleg enige 
tijd geleden te besluiten om de 
drie voormannen aan het woord 
te laten, was het naderende      
afscheid van Patrick als de 
St. Hubertus-preses. 
”Ik blijf wel tambour-maître en 
muzikant, maar dit is mijn tiende 
jaar als voorzitter en het is mooi 

geweest. In het begin ben je       
superenthousiast, later wordt dat 
wat minder. Ik doe het totaal niet 
met tegenzin hoor, alleen vind 
ik wel dat het tijd is voor nieuw 
elan in de vereniging. Al blijf 
ik natuurlijk op de achtergrond 
beschikbaar als ondersteuning 
van mijn opvolger,” laat Patrick 
weten. 
Collega-bestuurder Bas (sinds 9 
jaar preses van St. Joris) vond het 
geen probleem om aan te schui-
ven en routinier Ton (alweer 18 
jaar Eendracht-voorzitter) had 
niet veel keus: ”Ik was afwezig 
die avond, dus ik had weinig 
inspraak. Als ik er ben, heb ik 
dat trouwens ook niet,” geeft hij 
gekscherend aan. 
De heren hebben de laatste jaren 
de nodige wijzigingen voor de 
kiezen gekregen: aan de manier 

waarop kermis wordt gevierd, is 
niet veel veranderd, maar voor 
de organisatie wel degelijk. ”Ik 
ga een aardig stukje terug,” zegt 
Ton. ”En toen ik begon, was er 
overal nog glaswerk in de tent. 
De dokters in Ulft waren met de 
kermis altijd drie dagen druk met 
pleisterplakken.”

Veiligheid voor bezoekers
Bier wordt tegenwoordig in plas-
tic bekers geschonken en zo is er 
meer gedaan om de veiligheid 
van de bezoekers te garanderen. 
Waar voorheen ’een paar sterke 
mannen’ van de vereniging aan 
de deur stonden, is er nu officiële 
beveiliging. ”Dit decennium is er 
een hoop veranderd aan wet- en 
regelgeving,” maakt Bas duide-
lijk. ”We hebben een paar tro-
penjaren achter de rug: eerst het 

alcoholverbod voor bezoekers 
onder de achttien, toen het rook-
verbod binnen. Een keer een ge-
weldige storm op de maandag,” 
kijkt hij terug. 
”Het gaat allemaal niet vanzelf,” 
beaamt Patrick. ”We hebben met 
St. Hubertus geen kermistent, 
maar voor ons geldt hetzelfde 
tijdens evenementen als Beapop. 
Je hebt de verantwoordelijkheid 
voor een heel team dat aan het 
werk is, dus je houdt een oogje 
in het zeil.”

Jubileumjaar 2020
Tussen alle jaarlijkse kermis-
beslommeringen door wordt met 
een schuin oog ook al vooruit-
gekeken naar het jubileum dat 
alle drie schutterijen in 2020 te 
vieren hebben. De Eendracht en           
St. Hubertus bestaan dan 100 
jaar, St. Joris wordt 75 jaar oud. 
”Al een paar jaar is er sluime-
rend overleg, hoe we een deel 
van dat jaar gezamenlijk gaan 
aanpakken,” verklapt Bas. Het is 
in ieder geval het vieren waard, 
melden de drie voorzitters eens-
gezind. Ton: ”Het is toch uniek, 
275 jaar aan verenigingsleven in 
zo’n dorp.”
Patrick zal dat jubileumjaar niet 
meer meemaken als St. Huber-
tus-preses, maar denkt evengoed 
mee. ”Het moet een muzikaal 
jaar worden. Hoe dat precies in-
gevuld wordt, is voor de vergade-
ringen die de komende jaren 
plaatsvinden. Maar daar wordt in 
ieder geval een aparte commissie 
voor in het leven geroepen.” 

Ton heeft al redelijk voor ogen 
hoe het programma er in 2020 
uit moet komen te zien in Ulft. 
”Wat ons leuk lijkt: een feest-
avond aan het begin, in januari, 
een feestavond aan het eind. En 
tussendoor het hele jaar feest.” 
Bas, lachend: ”Ik hoor één woord 
drie keer.” Ton: ”Daar doen we 
het ook voor, dat de mensen   
plezier hebben!”
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Burgemeester
Inmiddels heeft iedereen in 
onze gemeente het vernomen; 
met ingang van begin juli wordt 
Otwin van Dijk onze nieuwe 
burgervader. Alle partijen, zo-
wel vriend als vijand, zijn het 
er over eens dat deze man kan 
verbinden en zeer toegankelijk 
is. Het lijkt wel of we met onze 
Otwin een gouden lot uit de 
loterij hebben gekregen. In de 
tweede kamer is dat verbinden 
hem toch in ieder geval niet 
gelukt; zijn eigen partij stevent 
af op dramatisch verlies. Onze 
vorige burgervader, Stephen de 
Vreeze, was blij dat hij het bur-
gemeesterschap van de Oude 
IJsselstreek aan de wilgen kon 
hangen. 
Helemaal ongelijk had hij niet. 
Ik zag van de week onze oude 
burgervader nog (Alberse); ”de 
verkeerde man,” een van de 
meest oprechte persoonlijk-
heden die ik binnen onze ge-
meentepolitiek tegengekomen 
ben, trok het boetekleed aan en 
moest vertrekken. Dat terwijl 
een hele rij lieden opgelucht 
hun adem inhielden omdat ze 
wonder boven wonder buiten 
schot bleven. 
Ik hoop in ieder geval wel dat 
het  een oprechte keuze is, van 
onze Otwin bedoel ik, en geen 
daad van opportunisme, want 
terug in de kamer komen doet 
hij niet meer. Als zijn partij   
negen à tien zetels krijgt mogen 
ze de handen dichtknijpen. 
Zou Otwin wel weten in wat 
voor wespennest hij gaat wroe-
ten? Vooralsnog krijgt hij 
natuurlijk het voordeel van 
de twijfel en misschien is hij 
daadwerkelijk  het gouden lot. 
Helaas is  onze gemeente de 
laatste jaren omhangen met 
het predicaat ”discutabel” en 
slagen ze er maar niet in om op 
financieel gebied openheid van 
zaken te bieden. Onze Otwin 
krijgt in ieder geval een hels 
karwei op zijn bordje. Hopelijk 
is hij echt zo slim zoals de sol-
licitatiecommissie denkt dat hij 
is.
Ulftsekrant@ijselstroom.nl

Zijlijn’Dat mensen plezier hebben, 
daar doen we het voor’

 

NVM

            Verhuisplannen? 
       Neem dan contact met 
        ons op voor een gratis 
             waardebepaling.

                                    
    Info@alliancemakelaars.nl
                 0315-685546

Profiteer nu van een zeer lage rente!
 Variabel NHG 1,69%
 5 jaar vast NHG 1,55%
 7 jaar vast NHG 1,79%
 10 jaar vast NHG 1,80%
 15 jaar vast NHG 2,20%
 20 jaar vast NHG 2,35%

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

ZOMER 2016
Nu volop boekbaar!

De voorzitters gezamenlijk op het terras bij ’t Hemeltje, v.l.n.r. Bas de Leeuw, Patrick van Wijngaarden en 
Ton Schreur.
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Zlim Thuis Tablet
Het college van burgemeester en 
wethouders van Oude IJssel-
streek heeft een voorstel goed-
gekeurd om in samenwerking 
met Kruiswerk Achterhoek en 
Sociaal Werk van Helpgewoon, 
een proef met de Zlim Thuis 
Tablet mét digitaal maatje te 
starten. In eerste instantie is de 
Zlim Thuis Tablet geschikt voor 
ouderen met behoefte aan con-
tact. Met dit project wordt de 
doelgroep verbreed naar inwo-
ners (niet beperkt tot ouderen) 
die een beperkte of geen eigen 
netwerk hebben (familie- en 
vriendenkring). 

Informatiepanelen Engbergen
Naast wandelen en fietsen door 
afwisselend landschap, kun je in 
Engbergen een bezoek brengen 
aan de kinderboerderij, de ko-
renmolen, het atelier, de uitkijk-
post langs de Oude IJssel of het 
Openluchttheater. Als je liever 
wat actiever bent, kun je er een 
ruiterrit maken, kanovaren of 
golfen. Ook voor de kinderen 
is er genoeg te beleven; spelen, 
knutselen, klimmen, glijden, 
spetteren en de natuur ontdek-
ken. Natuurlijk is het ook moge-
lijk om een hapje te eten, iets te 
drinken en zelfs om te overnach-
ten. Engbergen biedt een veel-
zijdig dagje uit!  De ondernemers 
en organisaties in het gebied pre-
senteren zich gezamenlijk en zijn 
ook de initiatiefnemers van de 

nieuwe informatieborden en de 
folder. De financiering komt gro-
tendeels van de gemeente Oude
IJsselstreek. Het gebied Engber-
gen blijft ook de komende tijd 
nog volop in ontwikkeling. Voor 
de toekomst zijn er nog plannen 
voor onder andere een bijenstal 
en een blote voeten pad. 

Staatsecretaris Sociale Zaken
Per brief, eind maart 2016,  heeft 
de Staatssecretaris van Sociale 
Zaken vooraangekondigd om 
de gemeente Oude IJsselstreek 
een aanwijzing te geven voor het 
niet voldoen aan de normen voor 
Suwinet door de GR ISWI. Deze 
aanwijzing zal achterwege blij-
ven als de gemeente kan aanto-
nen dat inmiddels voldaan wordt 
aan alle zeven door de inspectie 
onderzochte normen. Daartoe 
moet het College een verklaring 
zenden aan de Staatsecretaris.

WhatsApp 
Wethouder Jos Sluiter ziet deze 
dienst als waardevolle toevoe-
ging aan de gemeentelijke dienst-
verlening: ”Privé WhatsApp ik 
al langer en nu gaan we dat als 
gemeente ook doen. Het inzetten 
van WhatsApp past bij ons beleid 
om een laagdrempelige, toegan-
kelijke gemeente te zijn. We vin-
den het belangrijk om de digitale 
service aan onze inwoners verder 
uit te bouwen en door te ontwik-
kelen. Naast deze nieuwe service 
kunnen inwoners uiteraard hun 
vragen ook nog gewoon via de 
traditionele kanalen zoals e-mail, 
telefoon of aan de balie stellen.”

Voorjaarsnota 2017
Het college heeft maandag 6 juni 
ingestemd met de Jaarstukken 

2015, 1e Bestuursrapportage 2016
en Voorjaarsnota 2017. Oude 
IJsselstreek sluit 2015 af met een 
positief resultaat van  3,1 miljoen. 
Na verrekening van de afboe-
kingen voor de grondexploitatie 
(e4,6 miljoen) en de toevoeging 
van het incidentele positieve re-
sultaat van het Sociaal Domein 
aan de reserve (e3,3 miljoen) be-
draagt het eindresultaat  e4,8 mil-
joen negatief. De resultaten van 
2015 zijn de basis om te komen 
tot kaderstelling voor de komen-
de jaren. Dat is beschreven in de 
Voorjaarsnota 2017. De gemeen-
teraad bekeek de Jaarstukken 

2015 en de Voorjaarsnota 2017 
tijdens commissievergaderingen 
op 20, 22 en 23 juni. Vervolgens 
vindt de besluitvorming plaats in 
de raadsvergadering van 7 juli. 

Reisdocument kwijt 
Al vanaf eind mei hoeft u bij 
een vermissing van een Neder-
lands reisdocument of rijbewijs 
niet meer eerst naar de politie 
voor een proces-verbaal van 
vermissing.
U kunt direct naar de gemeente 
om een document aan te vragen. 
De gemeente maakt dan een 
vermissingsverklaring.

Glasvezel buitengebied
De acht Achterhoekse gemeen-
ten maken samen met Doesburg, 
Zutphen en Lochem haast met 
de aanleg van glasvezel in het 
buitengebied. 
Direct na de zomervakantie be-
gint de aanleg in Berkelland en 
Winterswijk wanneer minimaal 
de helft van het aantal huishou-
dens een abonnement afneemt. 

Naar verwachting ontvangen alle 
inwoners van het buitengebied 
in deze 11 gemeenten vóór de 
zomer van 2017 een aanbod voor 
de aanleg van glasvezel.

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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WhatsApp in Oude IJsselstreek

Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

Inwoners in de gemeente Oude IJsselstreek kunnen ook via WhatsApp hun vragen stellen aan de gemeen-
te. WhatsApp is een berichtendienst tussen verschillende mobiele telefoons ter vervanging van sms’en. 
Hiervoor  is een speciaal nummer beschikbaar:  (06) 1291 7102. Op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 
uur worden vragen van inwoners behandeld en zo spoedig mogelijk, binnen 24 uur, beantwoord. De 
gemeente stuurt geen privacygevoelige informatie via WhatsApp.

Zondagse Zomerfietstochten 
vanuit Ulft, Terborg, Silvolde
Op zondag 3, 10 en 17 juli en 7, 
14 en 21 augustus organiseert 
de VVV Oude IJsselstreek zes 
zomerfietstochten in Silvolde, 
Terborg en Ulft. Deze prachtige 
tochten kunnen op een aantal 
zondagen in juli en augustus ge-
fietst worden. Alle deelnemers 
ontvangen bij het startpunt een 
beschrijving van de route.
De fietstochten van 3 juli en 7 
augustus starten bij Grand Café 
& Bistro ”Keetje bij de sluis” aan 
de  F.B. Deurvorststraat 6 in Ulft. 
De route van 3 juli is ca. 49 km 
lang en gaat naar Rees. De route 
van 7 augustus is ca. 45 km lang 
en gaat naar Montferland.

De tochten van 10 juli en 14 au-
gustus starten bij VVV Terborg 
aan de St. Jorisstraat 1 in Terborg. 
De route van 10 juli is plm. 40 km 
lang en gaat richting Aalten. Op 
14 augustus gaat de tocht naar 
’s-Heerenberg.
Op 17 juli en 21 augustus ver-
trekken we vanaf Grand Café 
De Buurman aan de Markt in 
Silvolde. Beide routes zijn plm. 
40 km lang en de tocht van 17 
juli gaat naar Anholt. De tocht 
van 21 augustus gaat naar de 
Slangenburg en Zelhem.
De starttijden zijn iedere zondag 
van 11.00  tot 13.00 uur. 
De kosten voor deelname zijn        
€2,- p.p. Kinderen t/m 12 jaar be-
talen de helft.

VVV-fiets-
tochten voor 
alleengaanden
Op drie dinsdagen 
in juli en augustus 
organiseert VVV 
Oude IJsselstreek 
fietstochten voor 
alleengaanden. 
Vanzelfsprekend 
kan een alleen-
gaande aansluiten 
bij de gebruikelijke 
fietstochten die de 
VVV organiseert, 
maar het deel-
nemersveld van 
zo’n tocht bestaat 
veelal uit echt-
paren, gezinnen 
met kinderen en 
vriendengroepen. 
Tussen zulke 
clubjes voel je je 
als alleengaande al 
snel wat verloren. 

Wat is er dan leuker dan met ge-
lijkgestemden samen te fietsen. 
Op dinsdag 5 juli en 9 augustus 
is het vertrekpunt VVV-agent-
schap Ulft (ICER) aan de Hutte-
weg 32. 

Op dinsdag 19 juli en 30 augus-
tus vertrekken we vanaf VVV 
Varsseveld aan Borchgraven 4. 
Op dinsdag 26 juli en 16 augustus 
is VVV-agentschap Terborg aan 
de St. Jorisstraat het vertrekpunt.

Deelnemers kunnen zich tot 10.00 
uur aanmelden bij de gastvrouw 
en gastheer, die het gezelschap 
zullen vergezellen. De tochten 
zijn plm. 35 km lang en onderweg 
wordt een horecapauze ingelast.

Zomerfietstochten Varsseveld 
juli en augustus
Op zondag 24 juli en 28 augus-
tus wordt door de VVV Oude 
IJsselstreek weer een 40 en 60 
km. fietstocht georganiseerd. 
Er kan gestart worden tussen 9.00 
en 13.00 uur vanaf de kantine 
van de Van Pallandtsporthal, van 
Pallandtstraat 8 in Varsseveld. 
De kosten zijn €4,- en dat is        
inclusief een consumptie aan de 
finish. Kinderen betalen half 
geld.

De fietscommissie in Varsseveld 
heeft weer mooie routes uitgezet. 
De route van 24 juli gaat richting 
Rees (Dld.) en de tocht van 28 
augustus gaat richting Zelhem.    
De 60 km. fietsers maken nog 
een extra ronde. De routes wor-
den, zoals gebruikelijk, gepijld.

Fietsen op donderdag 
De VVV Oude IJsselstreek orga-
niseert dit jaar ook weer op iede-
re donderdag in juli en augustus 
een fietstocht.
De routes zijn plm. 40 km. lang en 
er zijn gelegenheden om te pau-
zeren opgenomen in de routes.
 
Men kan starten bij de VVV 
Varsseveld en bij VVV Terborg 
en dit jaar voor het eerst ook 
bij de VVV Ulft. U kunt bijv. 
de ene week in Terborg en de                   
andere week in Varsseveld of 
Ulft meedoen.

De starttijden zijn in Terborg en 
Varsseveld vanaf 9.30 uur en in 
Ulft vanaf 10.00 uur. De kosten 
van inschrijving bedragen €1,50 
p.p.

Zomeractiviteiten VVV Oude IJsselstreek



Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt      
op maandag 4 juli 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. 

Zomer bingoavonden
De bingoavonden in Varsselder- 
Veldhunten gaan in de zomer  
gewoon door, de organisatie is 
in handen van het onze Lieve 
Vrouwe Gilde. De avonden zijn 
op 28 juli en 25 augustus. 
Dit alles vindt plaats in het 
Dorpshuus, aan de Berghseweg 
7n, waar ruime parkeergelegen-
heid is. Uw gastheren zijn André 
Bussink, Ap Timmers en Henk 
Peppelman. Iedereen is welkom.

Pleinconcert Sint Hubertus
Maandagavond 4 juli om 19.30 
uur geeft de drumfanfare van het 
Schuttergilde Sint Hubertus een 
concert op het plein voor haar 
verenigingsgebouw aan de FB 
Deurvorststraat 45 in Ulft.
Met dit concert wordt het seizoen 
afgesloten voor de vakantie en 
laat de jeugd van het Gilde zich-
zelf zien. De blokfluitgroep zal 
een optreden verzorgen en ook 
het Jeugdorkest van het Gilde 
”De Muzikanjers” speelt een 
aantal nummers. Ook worden 
de diploma’s uitgereikt aan de 
blokfluiters. Het concert is gratis 
toegankelijk. Meer informatie op 
www.sinthubertusulft.nl

Ulfts Mannenkoor: Vakantie-
concerten en Zwarte Cross
Het Ulfts Mannenkoor sluit tra-
ditiegetrouw het seizoen af met 
twee vakantieconcerten.Het eer-
ste concert vindt plaats op dinsdag 
5 juli om 19.00 uur in het verzor-
gingscentrum Maria Magdalena 
Postel te Gendringen. Om 20.15 
uur volgt in het verzorgingscen-
trum De Debbeshoek te Ulft het 

tweede optreden. Op zaterdag 23 
juli zal het koor om 10.30 uur de 
openingsact op de Zwarte Cross 
verzorgen op de Theaterweide. 
Het UMK, onder leiding van Piet 
van der Sanden, wordt begeleid 
door Henk Bennink  (piano), 
Rik van der Sanden (basgitaar), 
Fabian Vinkenvleugel (drums) 
en Henri Westerhof (gitaar), 

’Akkerrandenfietstocht’ IVN
Op zaterdag 9 juli, is er van 14.00
tot 16.30 uur  de ’Akkerranden-
fietstocht’ langs bloeiende ber-
men en akkerranden rondom 
Dinxperlo, met aandacht voor 
bijzondere planten. De gidsen 
zullen de deelnemers tijdens 
deze fiets-excursie wijzen op de 
bijzondere planten en kruiden 
en hun betekenis voor de na-
tuur. Start: Lage Heurnseweg 
11, De Heurne (bij Dinxperlo).   
Contactpersoon: Gerrit Rougoor, 
tel. 06-25416026

Rijbewijskeuringen
Senioren, chauffeurs met rijbe-
wijs C/D/E en overige automo-
bilisten die voor verlenging van 
hun rijbewijs moeten worden ge-
keurd, kunnen hiervoor 13 juli en 
3 augustus terecht op het spreek-
uur in Zaal De Mulderije, Allee 
1. 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 info en afspraak: 
tel. 088-2323300. Zelf een datum 
plannen kan: www.regelzorg.nl

Met de Iesselganger naar 
’t Kempke
Langs de Oevers van de Oude 
IJssel bevindt zich IJsboerderij   ’t 
Kempke. De Iesselganger brengt 
u al varend over de Oude IJssel 
naar deze prachtige ijsboerderij.
Vanaf de aanlegsteiger in Ter-
borg tegenover de Gamma vaart 
u eerst naar Sluizencomplex De 
Pol in Gaanderen waar u een 
sluispassage meemaakt. Daarna 
vaart u door naar de aanlegstei-
ger van ’t Kempke. Daar kunt u 
deelnemen aan een rondleiding 
over de boerderij of genieten van 
de mooie speeltuin en het terras. 
U krijgt daar koffie/thee met een 
(oer)broodje of ijsje met 2 bolle-
tjes ijs en slagroom. Voor kinde-
ren keuze uit een flesje drinken 
van de drankenkaart en een ijsje 
met 1 bolletje ijs. Vertrek om 

11.00 uur vanaf steiger Terborg 
op zondag 31 juli, 28 augustus 
en 25 september. Vertrek om 
13.00 uur vanaf  steiger Terborg 
op donderdag 14 juli, 28 juli en 
11 augustus. Volwassen € 12,50 
en kinderen tot 12 jaar € 9,50 
Boeken online www.ijsselvaart.nl 
of via www.vvvoudeijsselstreek

Gids op de Iesselganger
Al een aantal jaren wordt fluister-
boot de Iesselganger met behulp 
van een veertigtal vrijwilligers in 
de vaart gehouden. Met name in
de zomervakantie is het soms 
moeilijk om met het huidige aan-
tal gidsen het drukke vaarroos-
ter te bemannen. Daarom is de 
stichting IJsselvaart op zoek naar 
een aantal extra vrijwilligers die 
de rol van Gids/Gastvrouw of 
Gastheer op zich willen nemen.
Als gastvrouwen en gastheer, 
heet je  de passagiers welkom aan 
boord, verkoop je de kaartjes en 
de drankjes aan boord  en vertel 
je onderweg over leuke en we-
tenswaardige feiten op en langs 
de vaarroute. Hiervoor wordt 
je intern begeleid en opgeleid.
Als teamwork je op het lijf is ge-
schreven, meld je dan aan als vrij-
williger bij Stichting IJsselvaart. 
Mail naar: info@ijsselvaart.nl of 
bel voorzitter Herman Schreurs, 
tel. 06-22851610.

Excursie kasteel de Kemnade
De Iesselganger voert u vanaf 
Terborg langs de oevers van de 
Oude IJssel, door de schutsluis 
De Pol, naar het schilderachtige 
Kasteel De Kemnade, dat staat 
ten zuiden van Doetinchem op de 
westelijke oever van de rivier de 
Oude IJssel bij de samenvloeiing 
met het Waalse water. U wordt 
persoonlijk rondgeleid door de 
kasteelheer. Aan boord is er ge-
legenheid voor een kopje koffie 
met stroopwafel. Ongeveer drie 
uur na vertrek arriveert u weer in 
Terborg. U kunt online reserve-
ren via www.ijsselvaart.nl of via 
VVV kantoor Ulft- Varsseveld.
Volwassen € 15,-  Kinderen tot 12 
jaar € 12,- (inclusief consumptie) 
Vertrek op 25 juni, 9 en 30 juli, 13 
en 27 augustus en 17 september 
om 8.30 uur vanaf de steiger te-
genover de Gamma in Terborg.

Nieuw fietsarrangement
VVV Oude IJsselstreek ontwik-
kelt al jaren culinaire fietsarran-
gementen. Dit zijn fietsroutes 
met een culinair arrangement.  
Volg de routebeschrijving, trap 
”een end weg” door prachtige 
natuur, gezellige dorpjes en langs 
rustige rivieroevers. De horeca-
ondernemers langs de route zor-
gen voor een hapje en drankje 
onderweg. 

Nieuw: zesde arrangement
Culinair fietsarrangement 6 is een 
route van plm. 56 kilometer; een 
wat langere route dan voorheen. 
De start is bij Hotel Restaurant 
De Roode Leeuw in Terborg met 
een kopje koffie met gebak.
Deze nieuwe route gaat richting 
Silvolde. Men fietst door naar 
Ulft en Gendringen en de tocht 
gaat verder richting Sinderen. 
Hier kan men genieten van een 
heerlijke lunch. Via Varsseveld,  
Halle en de Slangenburg wordt 
Terborg weer bereikt, waar bij 
De Roode Leeuw een tweegan-
genmenu klaarstaat.

Bijzonder aan dit arrangement 
is dat gekozen is voor een lange 
route, om ook de fietsers met 
E-bikes de mogelijkheid te bie-
den om van dit arrangement 
gebruik te maken. De prijs van 
het arrangement is € 36,50 en te 
koop bij de VVV-agentschappen 
in Ulft, Terborg en Varsseveld. 
Info: VVV Oude IJsselstreek, 
www.vvvoudeijsselstreek.nl

Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt      
op maandag 1 augustus 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. 

Winterfair ”Engbergen in 
Lichterlaaie”
De Stichting Openluchttheater 
Engbergen heeft het initiatief 
genomen om op vrijdag 11 en za-
terdag 12 november 2016 voor de 
derde keer deze fair te houden.
Het comité is verheugd over het 
feit dat onze gemeente ons eve-

nement dit jaar subsidie geeft. 
Tijdens de fair maken  bezoekers 
een wandeling van twee kilo- 
meter door een sfeervol verlicht 
bos met hier en daar highlights 
van ”lichtkunst.”
De organisatie geeft een beperkt 
aantal ondernemers de gelegen-
heid tijdens de fair met hun     
onderneming aanwezig te zijn.
Op onze site treft u ook de voor-
waarden, een inschrijfformulier 
en onze contactmogelijkheden.
www.winterfair-engbergen.nl

Excursie IVN: Wat vliegt daar
Zondag 4 september van 14.00 
tot 16.00 uur organiseert IVN de 
excursie: ’Wat vliegt daar’ over
libellen en andere (vliegende) 
insecten op Engbergen. Dit ge-
bied is momenteel volop in ont-
wikkeling en daarom zeer de 
moeite waard voor een wandel-
excursie. Het landschap bestaat 
uit oude stuifduinen, steilran-
den en de nabij gelegen rivier de 
Oude IJssel. Daarnaast zijn er 
de laatste jaren diverse poelen 
en nevengeulen gegraven, wat 
tot een verrijking van de plaat-
selijke flora en fauna heeft ge-
leid. Bijzonder is het aanwezige 
Cool Nature park met natuur-
lijke speelgelegenheden. Start: 
parkeerplaats bij kinderboerde-
rij Engbergen te Gendringen. 
Contactpersoon: Janrein van 
Oostrum, tel. 0315-346688

Verkeershinder
Reist u vaak van Ulft, via Emme-
rich, naar Kleve of Nijmegen dan 
wordt u een eind omgeleid.(Rees 
of door de hele stad Emmerich) 
De B220 bij Emmerich am Rhein 
gaat 2 maanden dicht vanaf 22 
augustus a.s. Het viaduct over de 
Kleverstrasse wordt vervangen, 
voor 1,5 miljoen Euro.

Zomerrondleidingen over het
DRU Industriepark
Op tien zondagen in de zomer     
(3 juli t/m 4 september) worden er
om 11.30 uur onder begeleiding
van gidsen rondleidingen ver-
zorgd in de DRU Cultuurfabriek 
en Industriepark in Ulft. De 
rondleidingen duren een uur. 
Reserveren en info: 0315-714358 
en www.drucultuurfabriek.nl
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7 wolven geboren net over de grens!

Op zaterdag 20 augustus wordt voor de vierde keer het kinderfesti-
val Kidsfabriek gehouden in de SSP-hal op het DRU Industriepark 
in Ulft. Van 10.00 tot 16.00 uur worden bekende en minder bekende 
activiteiten voor kinderen aangeboden op het gebied van sport, spel, 
theater, ambacht, kunst en wetenschap. Dit zal wederom plaatsvin-
den in de vorm van clinics, workshops of een doorlopend circuit. De 
afgelopen drie jaar is deze dag mede dankzij de hulp van veel ver-
enigingen en organisaties een doorslaand succes geweest. Zonder de 
inzet van al deze mensen en onze enthousiaste vrijwilligers zou het 
niet lukken en daarom staan wij altijd open voor nieuwe suggesties. 
Wij verzoeken dan ook alle verenigingen of organisaties die nog niet 
zijn benaderd en iets voor ons kunnen betekenen om alsnog con-
tact op te nemen en een mail te sturen naar kidsfabriek@ssp-hal.nl

Oproep deelname Kidsfabriek Ulft

Zo’n 5 weken geleden zijn er op drie kilometer afstand van de Nederlands-Duitse grens zeven welpen 
geboren in Biotop wildpark Anholter Schweiz. Ondertussen zijn de vijf weken oude welpen gevangen 
voor een gezondheidscontrole van de dierenarts. Ook moesten ze gechipt en ontwormt worden.
Bijna alle welpen zijn gezond en in uitstekende conditie volgens de dierenarts. Er was één welpje waarvan 
de conditie iets minder was en welke een iets verhoogde temperatuur had, deze is door de dierenarts direct 
met antibiotica behandelt en waarschijnlijk komt zij er helemaal bovenop. Over enkele weken moeten ze 
nogmaals gevangen worden voor een inenting. Het dierenpark wisselt regelmatig dieren uit met andere 
parken. Vorig jaar zijn er vier wolven naar andere dierenparken gegaan. We hebben nog een jong vrouw-
tje van vorig jaar en zij speelt echt voor grote zus. Ze helpt met de opvoeding van de welpen.
De welpen zijn al regelmatig te zien buiten het hol en ze beginnen nu langzaam het hele verblijf te ontdek-
ken. Moeder Kyra en vader Ceasar houden nog een goed oogje in het zeil, maar ze zullen naar mate ze 
ouder worden steeds vaker en beter te zien zijn voor het publiek.
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Een van de hoogtepunten van 
het jaar is ook voor schutterij de 
Eendracht de kermis, die voor 
de deur staat. Bij de vereniging 
in Oer is echter ook door het jaar 
heen voldoende te beleven, ver-
tellen Ruben Peters en Vincent 
Reumer namens het korpsbe-
stuur van de Eendracht. 

De heren vormen samen met 
Lynsey Bruins het driekoppige
korpsbestuur, dat fungeert als 
spil tussen het bestuur van de 
schutterij en het korps; alle wer-
kende leden worden vertegen-
woordigd door Ruben (trom-
melaars), Lynsey (blazers) en 
Vincent (vendeliers). De inbreng 
van Lynsey wordt geprezen door 
haar collega’s. ”Zij gaat over 
de panty’s en dat soort dingen. 
Hakjes, laarsjes, daarvoor kunnen 
onze vrouwelijke leden bij haar
terecht. Daar hebben wij weinig 
verstand van,” geeft Ruben la-
chend aan. ”En het is goed omdat 
sommigen misschien eerder op
Lynsey af zullen stappen,” vult
Vincent aan. 

Het trio is er gezamenlijk voor 
verantwoordelijk dat het bestuur 
wat wordt ontlast en toekomt 
aan besturen. ”We zijn de oren 
en ogen van het bestuur,” zegt 
Vincent. ”Door het jaar heen, 
maar zeker ook tijdens de ker-
mis.” Ruben: ”We zijn dan het 
aanspreekpunt voor alle leden en 
nemen ook aardig wat regelwerk 
voor onze rekening.” 

Daarnaast neemt het korpsbe-
stuur de organisatie van het jaar-
lijkse Een-dracht-uitje op zich.  
Niet zelden komen de leden 
daarvan terug met een zak vol 
anekdotes. 
Zo was er een gedenkwaardig 
optreden in Borculo: ”Het gaat 
bij de Eendracht om een hoop 
gezelligheid, maar op z’n tijd 
ook om een stukje presteren. 
Alleen liep het totaal niet bij 
het oefenen voor dat optreden 
in Borculo,” herinnert Ruben 
zich. ”Onze instructeur zag het 
helemáál niet meer zitten toen 
we van tevoren een paar pilsjes 
extra dronken.” Het pakte echter 
beter uit dan verwacht. ”Alsof 
we relaxed waren geworden door 
die paar biertjes, werd het een 
superstrak optreden. En daarna 
ging het helemaal los!” Ook een 
bezoek aan Amsterdam staat 

velen nog op het netvlies ge-
brand; niet alleen de aanwezigen 
van de Eendracht, ook toeval-
lige passanten in de hoofdstad. 
”Voor onszelf was het prachtig 
dat we dwars door Amsterdam 
liepen met het korps, een con-
cours midden in de Kalverstraat. 
Daarna was het feest in een tent, 
pal tegenover het Rijksmuseum 
op het Museumplein.” Het is 
niet ondenkbaar dat leden van 
de Eendracht als gevolg van die 
middag tegenwoordig ergens aan 
de muur hangen in China. ”Het 
ging er aardig op daar in die tent. 
Op een gegeven moment werden 
we echt een bezienswaardigheid. 
Chinese toeristen die voorbij 
liepen en foto’s begonnen te          
maken, alles erop en eraan.”

Afgelopen weekend werd er nog 
een fietstocht georganiseerd voor 
de leden van de schutterij. Tot 
grote vreugde van het korpsbe-
stuur was ook de jeugd van de 
Eendracht volop van de partij. 
”Jong en oud, dat maakt bij ons 
niets uit. Het voelt als één grote 
groep, als een familie. Als we tij-
dens een uitje of een feestavond 
aan de bar hangen, staat ook 
iedereen door elkaar,” maakt 
Vincent duidelijk. ”Nieuwelingen 
worden direct opgenomen en 
daaruit ontstaan echte vrienden-
groepen. Jongeren kunnen zo’n 
fietstocht van tevoren misschien 
als een beetje saai beschouwen, 
maar het was gewoon mooi om 
met z’n allen bij elkaar te zijn.” 

Voor nieuwe leden, zowel mu-
zikanten als vendeliers, is dan 
ook plaats bij de Eendracht. ”De 
jeugd is welkom, maar ouderen 
net zo goed,” benadrukt Ruben. 
”We oefen iedere zaterdag om 
zes uur, met aansluitend een 
biertje. Iedereen mag gerust eens 
komen kijken. En komend week-
end natuurlijk de kermis, met 
dit jaar een meer open tent, om 
het voor iedereen aantrekkelijk 
te maken ook tijdens de kermis 
naar Oer te komen.”

Speciaal voor leden heeft de 
Eendracht een aantrekkelijke  
kermiskortingsactie bedacht, die 
betrekking heeft op de consump-
tieprijs en de entree voor de      
zaterdagavond. Kijk voor de  actie
op de website:
www.eendrachtulft.nl

’De Eendracht was echt een beziens-
waardigheid in Amsterdam’

V.l.n.r.: Vincent Reumer, Ruben Peters en Lynsey Bruins, het korpsbestuur van de Eendracht.
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Aandacht voor de jeugd was er 
altijd al volop bij Sint Hubertus, 
maar de jongeren spreken nu ook 
officieel een woordje mee: het 
schuttersgilde heeft een eigen,
vijfkoppig jeugdbestuur. Voor-
zitter Patrick van Wijngaarden 
en penningmeester Jos Cornelis-
sen juichen het nieuwe initiatief 
van harte toe.

”We hebben al sinds jaar en dag 
een jeugdbeleid bij St. Hubertus,” 
merkt Jos op. ”Maar dat er nu 
een formeel jeugdbestuur is, is
nieuw.” De penningmeester is
een van de belangrijkste initiators 
en maakt duidelijk wat het belang 
is voor de Ulftse schutterij. 
”De jeugdcommissie die we had-
den, bestond zelf niet uit jonge-
ren. En op een gegeven moment 
hebben we gemerkt: je ziet alles 
door de bril van een volwassene. 
Dan loop je het risico dat je de 
boot mist bij de jongere genera-
tie. We vonden het goed om de 
jeugd verantwoordelijk te maken 
voor hun eigen groep, maar wil-
den dan wel een echt bestuur; 
wellicht zorgen we op die manier 
op den duur voor aanwas in het 
hoofdbestuur,” kijkt Jos vooruit. 

Verkiezingen werden uitgeschre-
ven en de animo was groot. 
Uiteindelijk werden vijf jeugd-
leden benoemd tot bestuurslid: 
voorzitter Tim Knaven, penning-
meester Jennifer Sewalt, secreta-
ris Robin Sewalt, Daniek Klein 
Herenbrink en Erik Mentink. Zij 
krijgen deskundige begeleiding 

van hun ervaren ambtgenoten. 
”Tim spart als jeugdvoorzitter 
met Patrick, ik heb Jennifer 
onder mijn hoede. Zo is er direct 
contact en is er supervisie, zon-
der dat wij zeggen wat ze moeten 
doen. Ze krijgen waar mogelijk 
de vrije hand, van onze kant 
wordt er zo weinig mogelijk afge-
keurd. Ze moeten ook de kans 
krijgen om te leren,” vindt Jos. 
”Bovendien: als wij alles afkap-

pen, is het enthousiasme ook zo 
weg,” zegt Patrick. ”Ze mogen 
best wat verantwoordelijkheid 
dragen.”

De jeugd van St. Hubertus is leer-
gierig, is al wel gebleken. ”Twee 
weken geleden hebben we voor 
het eerst met z’n allen bij elkaar 
gezeten. Dat was mooi, we kre-
gen meteen de vraag of ze een 
keer bij een echte bestuursver-

gadering mee mochten kijken. 
Geen probleem natuurlijk,” ver-
volgt de voorzitter. De jongeren 
dragen in hun nieuwe rol bij aan 
de vereniging en krijgen tege-
lijkertijd de kans om zichzelf te 
ontplooien. Het jeugdbestuur 
wordt dan ook serieus genomen,
 benadrukken Patrick en Jos. ”Ze 
steken er ondertussen ook wat 
van op,” weet Jos. ”Het belang 
van een agenda tijdens een ver-

gadering, waar je zoal op moeten
letten. Ze vergaderen ook echt, 
Tim heeft de voorzittershamer
van Patrick al zowat kapot-
geslagen.”
Tim mag de ’echte’ voorzitter 
ook bijstaan tijdens officiële aan-
gelegenheden. Patrick: ”Tijdens 
onze gildedagen bijvoorbeeld, 
of eigenlijk overal waar de jeugd 
bij betrokken is, krijgt hij zijn 
taak. Zoals bij de prijsuitreiking, 
dan is Tim degene die voor het 
jongerengedeelte een woordje 
kan doen en de medailles om 
mag hangen. Normaal deed ik 
dat altijd. En als de nieuwe bur-
gemeester er is in de gemeente 
Oude IJsselstreek, sturen wij 
naast twee afgevaardigden van 
het hoofdbestuur ook twee leden 
van het jeugdbestuur.”
De begeleiding van hun jongere 
collega’s zal voor het hoofdbe-
stuur een extra functie worden 
en wat extra energie vragen. Dat 
hebben ze er echter met alle ple-
zier voor over. ”Jennifer hangt 
continu aan de lijn,” geeft Jos met 
een glimlach te kennen. ”Maar 
als ik onze eerste gezamenlijke 
vergadering zie, daar word ik wel 
vrolijk van. Ze pakken het op en 
daar maak ik graag tijd voor vrij. 
Want als je als vereniging niet 
verjongt, wordt het niks. Er zijn 
best mensen te vinden die bereid 
zijn om zich in te spannen, maar 
daar moet je wel moeite voor 
doen. Wie weet hebben we met 
dit jeugdbestuur een kweek-
vijvertje voor St. Hubertus, de 
bestuurders van morgen.”

’De jeugd mag best wat verantwoordelijkheid dragen’

Zaterdag 9 juli
 16.00 uur  Opening FAMILIEKERMIS
 16.30 uur   VLAG HIJSEN bij de SCHUTTERSMAST bij kruising 
   Sassenstraat/Debbeshoek met medewerking van
   Sint Hubertus, St. Joris en De Eendracht
 17.30 uur    OFFICIËLE OPENING KERMIS bij Sint Joris
 19.30 uur   1 EURO AVOND met een DJ
  
Zondag 10 juli
 13.00 uur  Familiekermis geopend
 14.00 uur   RONDGANG door het centrum van Ulft

M.m.v. Willem Tell Silvolde, St. Martinus Braamt
   en Bürgerschützenverein Mehr.
   Vendelhulde op het plein bij Erna’s Boutique  
 14.00 uur   DANSEN EN FEESTEN op het terras op het

Sint Hubertusplein, met live muziek van PINUTZ 
 
Maandag 11 juli
 6.00 uur  REVEILLE door Schuttersgilde Sint Hubertus
 11.30 uur    KERMIS KONINGSCHIETEN voor jeugd en

volwassenen. Met muziek.
 13.00 uur  Familiekermis geopend 
  
Dinsdag 12 juli
 14.00 uur  Familiekermis geopend
 Onze grote familiekermis is geplaatst op het J.F. Kennedyplein.

Het gildegebouw Sint Hubertus, de feesttent en het grote terras vindt u
op het plein achter het Klooster in het centrum van Ulft.

GRATIS ENTREE!!

Schuttersgilde Sint Hubertus wenst u een plezierige kermis!!!K
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Van zaterdag 9 tot en met dins-
dag 12 juli viert Schuttersgilde 
St. Hubertus kermis in Ulft 
Centrum. 

Op zaterdag zal 16.00 uur de 
familiekermis op het Kennedy-
plein  geopend worden, waarna  
het gilde vertrekt richting de  
schuttersmast bij de kruising  Ir. 
Sassenstraat - Debbeshoek om
samen met zusterverenigingen  
De Eendracht en St. Joris de  
kermis officieel te openen. 
De  officiële opening is dit jaar 
bij  St. Joris. Op zaterdag-avond 
is het vanaf 19.30 uur 1-euro 
avond (een consumptiemuntje 
voor € 1,-) met gezellige muziek 
in de tent bij het verenigingsge-
bouw van St. Hubertus achter 
het  Klooster in Ulft. De tent is 
gratis  toegankelijk. 

Zondag
Op zondag is vanaf 13.00 uur 
de familiekermis weer geopend.
Vanaf 14.00 uur zal Schutters-
gilde St. Hubertus samen 

met  Willem Tell uit Silvolde, 
St. Martinus uit Braamt en  
de Bürgerschützenverein uit  
Mehr een rondgang door het  
centrum van Ulft maken. Op 
het pleintje bij Erna’s  Boutique 
wordt er een vaandelhulde  
gebracht aan alle koningsparen. 
Na afloop van de rondgang is 
er live muziek van Pinutz in  de 
tent op het Hubertusplein.  

Maandag
Maandagmorgen treedt het  
gilde om 6.00 uur aan voor  de 
reveille. Om 11.30 zijn er de 
schietwedstrijden, waarbij  er 
door jeugd en volwassenen  
gestreden wordt om de titel  
”kermiskoning”. In september 
tijdens de  Gildedagen wordt er
gestreden  om het Gildekonings-
schap.  

Dindag  
Op dinsdag 15 juli is vanaf 14.00  
uur de familiekermis geopend.  
Meer informatie kunt u vinden  
op: www.sinthubertusulft.nl

Het dagelijks jeugdbestuur van St. Hubertus: v.l.n.r. Jennifer Sewalt (penningmeester), Robin Sewalt (secre-
taris) en Tim Knaven (voorzitter). 

Familiekermis 
Sint Hubertus Ulft
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De laatste voorstelling voor het  
zomerreces van het Openlucht-
theater is er een om in te lijs-
ten; 3 juli is er ruim baan voor 
WARBOEL. De voorstelling 
begint 15.30 uur en de entree is 
5 euro. Kinderen onder begelei-
ding van een volwassene mogen 
zomaar voor niks naar binnen. 

In september is er weer volop 
vetier in ons cabrio-theater. 
2 september maakt culturele 
duizendpoot Irene van de Aart 
haar opwachting in ons theater.
De cabaretière wist al velen te 
ontroeren met haar cabaret-
programma ’De Boer op.’ Ook 

is door haar een boek uitge-
bracht met dezelfde titel. Met 
het programma ’Aanmodderen’ 
weet Irene wederom volle 
zalen te trekken. Voor een 
avond met malle grimassen, 
muziek en ouderwetse lol is 
Irene van der Aart het juiste 
antwoord. Aanvang 20.30 uur. 
Voorverkoop e 7,50 aan de 
kassa e 12, 50.

Voor 9 september kunt u alvast
de ABBA-tribute-band note-
ren, informatie volgt uiteraard. 
Voor een middag of avond 
uitblazen gaat u dus naar ons 
Openluchttheater Engbergen!!!

Programma Openlucht-
theater Engbergen

Op zaterdag 6 en zondag 7 au-
gustus 2016 vind dit festival 
voor de 17e keer plaats, op het 
terrein van de familie Hettelaar 
aan Asbroek 2 te Megchelen. 
Opening van het terrein voor 
bezoekers zaterdag en zondag 
van 10.00 tot 18.00 uur. Entree 
volwassen € 8.- per dag en € 10, 
- voor beide dagen. kinderen tot 
en met 12 jaar onder begeleiding 
vrij entree. Parkeren op het par-
keerterrein is gratis.

Het is een Oldtimer Festival in 
de ruimste zin van het woord. 
Naast de vele tractoren, auto’s, 
trucks, woonwagens, motoren, 

bromfietsen, stationaire motoren 
en oude landbouwmachines zijn 
er folkloristische dansgroepen, 
oude ambachten, live muziek, 
Trekker-trek  zaterdag en zon-
dag (voor dames alleen zater-
dag aanvang 14.00 uur). Verder 
zijn er diverse toertochten voor 
oldtimers (tractoren, motoren 
en bromfietsen). Uiteraard is er 
ook het nodige kindervermaak, 
draaimolen, springkussen, radio-
grafische bestuurde model auto’s 
enz.

Frans Heister wisselbeker
Zondags worden ook altijd de 
mooiste tractor, vrachtwagen, 

motor, auto, stationeer, opstel-
ling beloond met een beker. De 
mooiste tractor krijgt de Frans 
Heister wisselbeker. Op zater-
dagavond is er een Oldtimerbal 
van 20.00 tot 01.00 uur. m.m.v. 
de band Under Koffer, de entree 
is gratis.
Bent u van plan om deel te ne-
men aan dit festival vraag dan het 
inschrijfformulier aan bij ons se-
cretariaat. Er is een camping aan-
wezig alleen voor deelnemers.

Kijk op onze website:
www.oldtimermegchelen.nl
Facebook: https://www.facebook.
com/oldtimersmegchelen                           

Euregio Oldtimer Festival 
Megchelen 2000

In therapeutencentrum De Bron 
uit Terborg zit sinds maart van 
dit jaar ook een drogisterij. Dit 
komt goed uit voor de inwoners 
van Ulft, omdat er daar kort-
geleden een gestopt is. 

”Dat wij een drogisterij begin-
nen en de DIO weggaat, is puur 
toeval,” vertelt Brigitte Gregoor, 
werkzaam bij De Bron. ”Nu hoe-
ven de mensen die hier advies 
krijgen, niet meer naar Doetin-
chem te rijden voor een supple-
ment.”
Gregoor houdt zich vooral bezig 
met orthomoleculaire genees-
kunde en natuurgeneeskunde. 
Daarbij wordt goed gekeken naar 
fysieke klachten, emotionele pro-

blemen en welke voedingsstoffen 
het lichaam binnen krijgt. ”We 
werkten bij De Bron al veel met 
supplementen en met bepaalde 
voedingsmiddelen, omdat daar 
meer vraag naar was. Maar nu we 
een drogisterij zijn, kunnen we 
ook bijvoorbeeld paracetamol 
verkopen. En het grote voordeel 
van dat we nu een drogisterij zijn, 
is dat we gedegen advies kunnen 
geven. Ieder lichaam werkt ana-
tomisch gezien wel hetzelfde, 
maar iedereen reageert weer an-
ders. Soms wil iemand liever de 
problemen oplossen met kruiden 
of planten, een ander wil dat lie-
ver op een synthetische manier. 
Zo kunnen we veel beter aan de 
wens van de klant voldoen. ”Dat 

iedereen anders is, maakt mijn 
werk ook zo leuk. Ik geef ook 
heel individuele therapieën. Ik 
ben begonnen als schoonheids-
specialiste en ik kwam er daar 
achter dat veel huidproblemen 
niet op te lossen zijn met een 
crème, maar met voeding. Toen 
ben ik me gaan verdiepen in de 
kinesiologie (natuurgeneeskun-
de) en kan ik veel meer testen, 
zoals bijvoorbeeld de spieren. Zo 
kun je het probleem veel gerich-
ter aanpakken.”

Niet alles slikken
De Bron heeft een heel duide-
lijke visie wat betreft de supple-
menten die ze verkopen. ”Wij 
verkopen alleen maar producten 
waar we achter staan en waar ge-
degen onderzoek naar is gedaan,” 
vertelt Gregoor. ”We proberen 
klanten op een natuurlijke ma-
nier te helpen naar een gezond 
lichaam. Je kunt ook niet zomaar 
alles slikken. De regel ’baadt het 
niet, dan schaadt het niet,’ gaat 
helemaal niet op. Soms kan het 
juist wel schaden. Daarom is een 
goed advies ook heel belangrijk.”
”Natuurlijk kunnen mensen op 
bestelling andere producten wel 
krijgen bij ons, maar we doen 
niet met iedere hype mee. We 
zijn een afhaalpunt van:
www.bewustwinkelen.nl
Daar kunnen meer dan 50.000 
producten worden besteld en de 
volgende dag bij ons worden be-
taald en opgehaald. ”Meer info 
over De Bron is te vinden op:
www.tcdebron.nl

De Bron uit Terborg begint 
drogisterij

Op kermiszaterdag 9 juli vindt 
alweer de zevende editie van 
de ’olde kermis’ plaats. Op het 
wonderschone Landgoed van 
Jan en Dory Knikkink, dé parel 
van de 8erhoek, zal kemping 
Kratnapolskie plaats bieden 
aan 500 kempinggasten. Er is 
één avond lang vrijheid en blij-
heid met muziek, dansen en 
drinken.

Kemping Kratnapolskie wordt, 
na een gedegen voorbereiding, 
in nog geen week tijd uit de 
grond gestampt. De 5-sterren 
kemping is werkelijk van alle 
gemakken voorzien. In de bar 
staan de volmondige frisdran-
ken, de koppige cocktails en 
de gemakkelijk doordrinkbare 
biertjes. Op het poppodium 

”Paradiso” staan Huntinkpop 
en de band TrioXL (met ker-
misprogrammering!) EHBO en 
AED aanwezig.
De ’olde kermis’ staat al, sinds 
de eerste editie in 2010, bekend 
om zijn gezellige en relaxte 
sfeer onder de bezoekers. Dit is 
echter een zeer slecht bewaard 
geheim onder de olde rockers, 
stoere meisjes en knappe jon-
gens uit Ulft en omgeving. Om 
te zorgen dat het niet te druk 
wordt, krijgen alleen bezoekers 
met een uitnodiging toegang tot 
dit fantastische feest. 
Genieten van de muziek, het 
dansen en het drinken kan op 
zaterdagavond 9 juli vanaf 20.00 
uur tot zondagmorgen 1.00 uur. 
Voor meer informatie, kijk op: 
www.oldekermis.nl

De ’olde kermis’ realiseert kemping Kratnapolskie

Das letzte Paradies 
auf Erden

De winnaar van de Frans Heister bokaal 2015: Jan Hammink.

Ellen Thiele (links) en Brigitte Gregoor van De Bron.

Ook deze keer was de restau-
rantpuzzel een groot succes. De 
puzzel waarbij er onder de goe-
de inzendingen een dinerbon 
wordt verloot van elke adver-
teerder op de Uit Eten Pagina.

Met het inzenden van de oplos-
sing van de puzzel in de Vader-
dagkrant kon men weer mee-
dingen naar een dinerbon van 
een van de deelnemende res-
taurants om daar een lekker 
hapje te gaan eten. Ook dit keer 
kwamen er meer dan 100 oplos-
singen binnen.

Uit deze inzendingen zijn de 
volgende prijswinnaars geloot.
Familie R. Huitink is winnaar 
van de dinerbon van Restaurant 
De Buurman in Silvolde. A. 
Hendriksen uit Terborg wint 

de dinerbon van Restaurant 
Koenders in Breedenbroek.
Mevr. Kruese uit Ulft kan heer-
lijk gaan eten bij De Roode
Leeuw in Terborg, terwijl L. 
Kempers uit Etten naar Restau-
rant Engbergen in Gendringen 
kan gaan. 
Gerda Wielholts uit Varsselder 
kan van de kaart  bij het Keetje 
bij de sluis in Ulft iets uitzoeken 
naar haar smaak en Thea Stok-
man uit Ulft kan ditzelfde 
doen bij Restaurant van Hal in 
Voorst.
 
De dinerbonnen t.w.v. 25 euro 
zijn allen en beschikbaar ge-
steld door De Ulftse Krant.

De winnaars krijgen de 
dinerbonnen binnenkort 

thuisgestuurd.

Uitslag Restaurantpuzzel



DE ULFTSE KRANT PAGINA 13 

Het is de kermiscommissie van 
schuttersgilde St. Joris vorig jaar 
goed bevallen: tijdens de Polse 
kermis was de entree niet aan 
de deur, maar was er na het pas-
seren van de ingang sprake van 
een feestterrein, zowel binnen 
als buiten de tent. De commis-
sieleden Nol van Alst en Bas de 
Leeuw mogen concluderen dat 
het een goede zet is geweest.

Samen met Willem Beernink, 
Hans Heister en Daniëlle Herm-
sen maken de twee bij St. Joris 
deel uit van de kermiscommissie, 
verantwoordelijk voor de gang 
van zaken tijdens het tweede 
weekend van juli. De organisato-
ren kijken terug op een geslaagde 
editie, al was het van tevoren wel 
even spannend; mensen houden 
over het algemeen immers niet 
van al te veel veranderingen en 
de wijziging bij de entree was 
voor Pol-begrippen redelijk in-
grijpend. 

”Maar we hebben eigenlijk niets 
anders dan positieve geluiden 
gehoord,” laat Bas weten. De 
angst dat de Polse kermis wellicht 
een te afgeschermd gebeuren zou 
worden, bleek ongegrond. ”Het 
was voor iedereen rustiger en 
comfortabeler. Er was één lid dat 
vooraf te kennen had gegeven 
dat hij het niet zo zag zitten. Die 
gaf tijdens een latere vergadering 
aan dat hij compleet ongelijk had 
gehad. Dat was een mooi com-
pliment,” vervolgt de voorzitter 
van het schuttersgilde. ”We had-
den er rekening mee gehouden 

dat er wat kritiek zou komen, 
al was het alleen maar omdat er 
iets veranderde. Maar het is een 
goede move geweest. We hadden 
er buiten ook een koffiebarretje 
bij en dat was eveneens een suc-
ces,” voegt Nol toe.

Het heeft de kermiscommissie 
van St. Joris doen besluiten ver-

der te gaan op de ingeslagen weg. 
”Sinds het rookverbod waren er 
telkens grote verkeersstromen 
van mensen die buiten gingen 
roken op het moment dat de 
band pauze had. Nu was het van 
binnen én van buiten één groot 
feest. En ook buiten was ieder-
een veel meer bij het gebeuren in 
de tent betrokken. Met de wand 

eruit hebben we er een open tent 
van gemaakt en was het een heel 
feestgebied. Het is ontzettend 
goed bevallen,” concludeert Bas. 
”De mensen buiten staan nu niet 
meer apart van de rest,” valt Nol 
bij. ”En als de band weer begint 
te spöllen, is de hele boel zo weer 
binnen. Het ging al met al beter 
dan verwacht, dus we breiden 

het dit jaar uit met loungesetjes 
buiten.” Bas: ”Voorheen ver-
zorgde de band altijd de pauze-
muziek. Nu nemen we dit zelf 
met loungeachtige muziek voor 
onze rekening.” Daarnaast wordt 
extra aandacht besteed aan de 
verlichting buiten de tent. ”We 
doen het niet meer met een paar 
bouwlampen, er komt fatsoen-
lijke sfeerverlichting,” zegt Nol. 

St. Joris kan het op de nieuwe 
manier af met minder mankracht 
aan de deur en dat scheelt weer 
in de personeelskosten. ”Daar 
letten we zeker op. Het is voor 
ons een niet onbelangrijke stra-
tegie om de kermis voor iedereen 
betaalbaar te houden,” maakt 
Bas duidelijk. 
Hoewel minder opvallend, zijn 
er ook komend weekend weer 
enkele noviteiten op de Pol. 
”We hebben Weizen op de tap,” 
onthult de organisatie, die dus 
niet alleen vanwege het buiten-
gebeuren hoopt op goed weer 
tijdens de kermis. ”En we heb-
ben een speciale bekerdispenser, 
uitgevonden door een van onze 
leden, die het werk achter de 
bar een stuk eenvoudig en snel-
ler maakt. Zo blijf je bezig,” zegt 
Nol. De kermiscommissie zit niet 
stil, benadrukt ook Bas: ”Ik ben 
vooral blij met het feit dat alle 
avonden zowel jong als oud aan-
wezig is op de Pol. Dat is echt 
een bindende factor, de sfeer is 
de reden dat ook de ouderen nog 
steeds komen. Het blijft gezellig, 
en we werken er hard voor om 
dat voor elkaar te krijgen.”

Van binnen én van buiten groot feest op de Pol

Schuttersgilde
St. Joris

POLSEKERMIS.COM
Clubgebouw alle kermisdagen geopend, m.u.v. de dinsdagmiddag.
Leden hebben tot 21.00 uur gegarandeerde toegang op VERTOON VAN LIDMAATSCHAPSKAART.

9 -10 -11 -12 juli 2016
Zaterdagmorgen 9.00 - 12.00 uur: 
”Van Mo’jn tot Goedgoan” Optimaal FM

 
met de Polse Kermis T-shirt Trofee uitreiking.

Zaterdagmiddag 16.30 uur bij ‘t Kroegje
en aansluitend bij St. Joris de officiële

Maandag  Vogelschieten vanaf 9.30 uur. 
Voor deelname eigen en geldig ID-bewijs vereist.

Dinsdag  Vanaf 11.00 uur: 
Vogelknuppelen, jeugdkoningschieten, 
en verschillende schietdisciplines.
Om 12:30u aandacht voor de allerkleinsten!

‘s Avonds feesttent open:
Zaterdag en zondag 19.30 uur
Maandag en dinsdag 20.00 uur

POLSE Perfect
Showband

Polse Kermis Teenparty

12 tm 15 jaar only (non alcohol party)
Kaarten in voorverkoop verkrijgbaar.

house beats

top 40 hits
vetste R&B

Vrijdag 19.30 - 23.30 uur: 

design by Jurgen W
eijl

Official pre-party

KERMIS

opening Kermis Ulft met de drie Ulftse gilden.
Op vrijdag 8 juli, voorafgaande 
aan de Polse Kermis, organiseert 
Schuttersgilde St. Joris uit Ulft, 
voor de vijfde maal een dance-
avond voor de jeugd van 12 t/m 15 
jaar: de Polse Kermis Teenparty. 
De eerdere edities zijn enthousiast 
ontvangen en werd telkens door 
vele jongeren bezocht.
 
De kermistent op de Pol zal dan 
ook worden omgetoverd tot een 
gezellige kermis teenparty. Een 
team van top-DJ’s en MC’s zullen 
de kermistent vullen met goede 
dance & house, vette R&B beats 
en de beste top 40 hits. Als vanzelf-
sprekend wordt er aandacht ge-

schonken aan de veiligheid. Er 
wordt geen alcohol geschonken 
en er geldt een streng deurbeleid 
(o.a. strikte leeftijdscontrole, legi-
timatie verplicht en ’naar buiten is 
opnieuw betalen’).
De Polse Kermis Teenparty is op 
vrijdag 8 juli van 19.30 tot 23.30 uur 
in de kermistent aan de Hofstraat 
in Ulft. Het feest is toegankelijk 
voor 12 t/m 15 jarigen (non-alcohol 
party). Kaarten in de voorverkoop 
€5,- (toegang en 1 muntje) zijn ver-
krijgbaar bij Aalders Schoenmode 
en Jumbo in Ulft. Beperkt kaart-
verkoop aan de ingang (€€6,-).
Meer informatie op de website: 
www.polsekermis.com

5e Polse Kermis Teenparty

www.polsekermis.com  /  twitter: @polsekermiscom

Wist u dat:
• Zaterdagmorgen de Polse Kermis T-shirt Trofee verkiezingen worden 

gehouden.

• Er, door dezelfde grotere tent als vorige jaren, ’s avonds weer voldoende 
mogelijkheden voor betalende bezoekers zijn.

• Er voor de vijfde keer op rij op vrijdagavond speciaal voor de jeugd van 
12 tm 15 jaar kermis is: Polse Kermis Teenparty.

• Jongeren onder de zestien maandag en dinsdag overdag wél welkom zijn.

• Foto’s van de kermis altijd te vinden zijn op de website: 
 www.polsekermis.com

• De vernieuwde website speciaal voor mobiel en tablet geschikt is.

• Als je geen zin hebt om in de rij te staan, dat je tot vlak voor de kermis 
lid kan worden.

• Je op het ’buitenzitje’ verse koffie kunt drinken en de band kunt zien

• Op dinsdagmiddag tegen 12.30 uur speciaal aandacht wordt besteed aan 
de allerkleinsten.

• De vereniging er blij mee is dat iedereen netjes buiten rookt.

• Voor de rokers een buiten terrein is en speciale tenten worden neergezet.

• De tent al op woensdag wordt opgebouwd en dat veel mensen stiekem al 
even komen kijken.

• Het opbouwen van de tent weer live te volgen zal  zijn op de webcam.

• Dat heel veel mensen al zin hebben in de Polse Kermis.

• ……….. het gewoon weer ”pols gezellig” wordt!

Commissieleden Bas de Leeuw (links) en Nol van Alst van Schuttersgilde St. Joris.

Wist-u-datjes van de Polse Kermis
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Het wielrennen start in de jaren 
60 van de vorige eeuw. In het  
begin nog op een gewone fiets. 
Al gauw kwam het kromme 
wielrennersstuur. Je ging met-
een een stuk harder. 

Op de dorpskiek van deze keer 
zien we een groep van de eer-
ste wielrenners. Van links naar 

rechts zijn dit; Martin Stokman, 
Peter Aalders, Bertus le Comte, 
Huub Steverding, nn van Aalst, 
Jan Burgemeester en Jan 
Hartjes. Gehurkt zit Huub van 
Engelen. Hij werkte op de DRU 
vandaar de reclame. 
Huub van Engelen was jaren-
lang het gezicht van het wielren-
nen te Ulft.

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 5 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 juli - 4 sept.: Iedere zondag rondleiding DRU Industriepark en  
 DRU Culturpark
4 juli: Bingo KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
4 juli: Pleinconcert St. Hubertus, F.B. Deurvorststraat
5 juli: Vakantieconcerten Ulfts Mannenkoor in Verzor- 
 gingscentrum Maria Magdalena Postel en   
 Verzorgingscentrum Debbeshoek te Ulft
9 t/m 12 juli: Kermis in Ulft
9 juli: IVN ’Akkerrandenfietstocht, De Heurne
9, 30 juli: De Iesselganger vaart naar kasteel de Kemnade
13 juli: Rijbewijskeuring, zaal de Mulderij, Ulft
23 juli: Ulfts Mannenkoor verzorgd openingsact op de   
 Theaterweide van Zwarte Cross
28 juli: Zomerbingo, Dorpshuus te Varsselder
14, 28, 31 juli: De Iesselganger vaart naar ’t Kempke IJsboererij
29, 30, 31 juli: Achterhoek Crosspectakel, Silvolde
1 augustus: Bingo KBP/SBU in ’t Hemeltje, Ulft
3 augustus: Rijbewijskeuring, zaal de Mulderij, Ulft
6, 7 augustus: Euregio Oldtimer Festival, Megchelen
12 en 13 aug: Huntenpop, DRU Industriepark, Ulft
20 augustus: Kidsfabriek, SSP-hal DRU Industriepark, Ulft
25 augustus: Zomerbingo, Dorpshuus te Varsselder
11, 28 aug.: De Iesselganger vaart naar ’t Kempke IJsboererij
13, 27 aug: De Iesselganger vaart naar kasteel de Kemnade
2 september:  Irene van de Aart, Openluchttheater Engbergen
4 september: Excursie IVN; Wat Vliegt daar, start bij Kinder-  
 boerderij Engbergen
17 september De Iesselganger vaart naar/kasteel de Kemnade
25 september: De Iesselganger vaart naar ’t Kempke IJsboererij

Vakantie
Het woord vakantie is in Nederland en 
omliggende landen een ingeburgerd be-
grip. Vakantie is afgeleid van vacatio 
uit het Latijn dat staat voor vrij zijn van 
verplichtingen.
Nu vinden wij Nederlanders een dagje 
thuis onthaasten wel fijn, maar begint de 
sleur al snel toe te slaan als we drie dagen 
achtereen geen ritme hebben. Wij zoeken 
uitdagingen en die worden velen van ons 
geboden, ook in de vakantietijd.

Hoe anders is dat iets verderop in Europa, 
hoe moet dat in de Roma-enclaves in 
Roemenië wel niet zijn. De Moeder 
Teresa Stichting Ulft blijft onverminderd 
vechten voor het welzijn van deze grote 
groep van duizenden miskende Roma. In 
Sacueni in de Roemeense provincie Bihor 
worden acht nieuwe sociale huurwoningen 
gerealiseerd. Daarmee worden weer en-
kele families uit hutjes gehaald die hier in 
Nederland als schuur niet zouden worden 
geaccepteerd.

Ook heeft de stichting een groot renova-
tietraject afgerond. In opdracht van de 
Moeder Teresa Stichting Ulft is groot 

onderhoud gepleegd aan de eerste huisjes 
die in 2000 werden gebouwd. Namens het 
bestuur is recent een bezoek gebracht om 
de resultaten te aanschouwen.  
Voor wat betreft de renovatie is besloten 
een afdak te maken ter plaatse van de 
ingangsdeur, zodat de wind niet meer de 
baas is over wat er met deze deur gebeurt 
op het moment dat deze geopend wordt. 
Dit bleek een wijs besluit. Ook zijn er twee 
zijwanden aangebracht, en bij controle 
bleek dat dit uitstekend functioneert.
Onderwijl komt de vakantietijd in zicht. In 
de winkel in Ulft is tot begin augustus de 
uitverkoop gaande en vele mensen maken 
plannen. Dat is nou net iets wat Roma niet 
kunnen; plannen. Niet omdat ze niet wil-
len, maar omdat ze niets hebben. Ordenen 
kan alleen maar als er iets te ordenen valt. 
Eten maken kan alleen maar als je ingredi-
enten hebt. Leven voelt alleen goed als er 
iets of iemand is om voor leven.
Onze vakantie, weet u nog, het vrij zijn 
van verplichtingen, laten we er terecht niet
voor achterwege. 
Het houdt ons echter niet vrij van de ver-
plichting eens wat vaker aan de minder 
bedeelde medemens te denken. 
En niet alleen in vakantietijd!

Moeder Teresa StichtingImelda Feraille komt naar 
Galerie bij de Boeken

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 
belgische kunstenares Imelda Feraille. 
Deze expositie is van 11 juli tot 11 sep-
tember te zien bij Galerie bij de Boeken.

Feraille is geboren op 4 januari 1953 
in het Belgische Willebroek. Ze volgde 
de academische opleiding Plastische 
Kunsten, waarbij ze zich specialiseerde 
in publiciteit en illustratie. 
Haar liefde voor het licht, de warmte, de 
natuur, haar wiskundige interesse en de 
mogelijkheden met aquarelverf zijn de 
basis geweest om een aparte techniek te 
ontwikkelen. 
De merkwaardige stijl, die terug te vin-
den is in het grootste deel van haar wer-
ken, is de sublieme opbouw in gekleurde 
driehoekjes. Deze manier van schilderen 
maakt haar onmiddellijk herkenbaar en 
onderscheidt zich van zoveel andere kun-
stenaars. Feraille stelt regelmatig ten-
toon: individueel en in groepsverband. 

Ze neemt geregeld deel aan kunstmani-
festaties in binnen-en buitenland.

Ze werkt veel met landschappen, daarin 
komen haar eigen stijl en techniek vol-
ledig tot hun recht. Soms bestaat een 
werk uit meerdere panelen, die samen 
één voorstelling vormen. Dat trekt extra 
aandacht. Er is sprake van transparan-
tie en diepte. De diepte ontstaat door 
kleine donker- en lichtnuances en de 
afgebeelde planten van groot naar klein 
afgebeeld te laten verlopen. 
Ondanks de hoeveelheid aan kleuren 
is er sprake van een ingetogen kleur-
gebruik, dat voor een harmonieuze en 
evenwichtige voorstelling zorgt. Hoewel 
de wiskundig aandoende vormen anders 
doen vermoeden, zijn haar onderwerpen
uit de natuur genomen en dringen een 
kille wiskundige opzet naar de achter-
grond. 

Meer informatie over de expositie en 
over Feraille vindt u op: 
www.galeriebijdeboeken.nl en op:
www.imfer.be


