
Zoals ieder jaar is het op 
Koningsdag weer gezellig toeven 
voor het hele gezin op het Zwarte 
plein in Ulft. In samenwerking 
met schutterij de Eendracht 
organiseert Stichting Oranje 
Comité Ulft Noord een gezellige 
Koningsdag met kinderspelen. 

De dag begint om 09.30 uur, 
waar kinderen op hun mooi 
versierde fiets naar het ISWI-
gebouw mogen komen voor de 
feestelijke oranje-optocht. Om 
10.30 uur wordt Koningsdag of-
ficieel geopend door Kunst Na 
Arbeid (KNA) Ulft. 
Het plein aan de Ariënstraat 
staat vol met grote en kleine 
spellen, springkussens, minicars, 
er kan naar eendjes gehengeld 
worden en de ’grotere’ kinde-
ren kunnen zich weer even kind 
voelen op de rodeostier. Rond 
15.30 uur zijn de kinderspelen 

afgelopen. Deze dag vol ver-
maak mag je natuurlijk niet mis-
sen! Iedereen is welkom. DJj Jip 
zorgt voor de muzikale opluiste-
ring. Voor de jeugd wordt er een 
kleine vergoeding gevraagd van 
€0,50. Dit is inclusief drinken en 
een lekkernij. 

BeaPop
Al sinds 2003 wordt in Ulft het 
BeaPop festival georganiseerd. 
Dit jaar is op 27 april het festival 
gratis toegankelijk op het Plein 
achter het Klooster in Ulft. Het 
festival begint om 13.00 uur. 
De organisatie is in handen van 
Schuttersgilde Sint Hubertus 
Ulft, in samenwerking met het 
Oranjecomité Ulft Centrum & 
Zuid. 
Voor de kinderen uit Ulft is er 
’s morgens een optocht met ver-
sierde fietsen vanaf het vereni-
gingsgebouw van Sint Hubertus. 

Na afloop zijn er diverse kinder-
spelen. Op het Kennedyplein is 
een vrijmarkt. Om 12.00 uur is 
er een spetterend optreden van 
Warboel.

Bands
De line-up voor het festival is 
bekend. Sjako! Heeft twee rede-
nen voor een feestje en viert dit 
graag op Beapop. Dit jaar be-
staan ze namelijk 35 jaar én hun 
tiende elpee ’The Tenth’ komt 
uit. Sjako! geldt als een van de 
meest invloedrijke bands uit de 
Nederlandse pop-rock scene. De 
legendarische albums ’Livewire’ 
met de single Hurt en ’2 Meter 
Sessies’ staan in menig lijstje 
van favoriete album. Het van 
oorsprong Haarlems powerrock-
trio (opgericht door Wouter 
Planteijdt in 1981) slaagt erin een 
unieke mix tot stand te brengen 
tussen individueel vakmanschap, 

een experimenteel geluid en 
sterke liedjes.
Verder spelen ook De Boetners, 
Callahan Clearwater Revival, 
Remedy en Exit the Hive. De 
Boetners maken nummers in 
hun moerstaal. Rock & Roll 
nummers met een knipoog in 
het Achterhoekse dialect. Grote 
inspiraties zijn dan ook Jovink 
& The Voederbietels, Normaal, 
Boh Foi Toch en internationale 
bands zoals AC/DC en Status 
Quo. Op 21 mei 2016 komt het 
langverwachte tweede album 
van de band uit (opgenomen bij 
Hendrik Jan Bökkers).
Met Callahan Clearwater Revi-
val ga je terug naar de tijd van de 
onvervalste Roots Rock. 
Klassiekers als Fortunate Son, 
Suzie Q, Born On The Bayou, 
Bad Moon Rising, Hey Tonight 
en Down On The Corner maken 
allemaal onderdeel uit van de 
eindeloos lange lijst met hits van 
Creedence Clearwater Revival. 
Wanneer je je ogen sluit dan 
hoor je de vroegere John Fogerty 
en CCR.
Remedy is een rockcoverband 
en speelt daarnaast ook een aan-
tal verrassende eigen nummers. 
Hoewel ze al bestaan sinds 1997 
zijn deze mannen nog steeds 
jonge honden en spelen ze lekker 
in het gehoor liggende rocknum-
mers van o.a. The Black Crowes, 
Thin Lizzy, Gary Moore, Foo 
Fighters, Status Quo en Green 
Day.
Exit the Hive is een vierkoppige 
progressive funkrockband die 
hard bezig is met het schrijven 
van eigen muziek.  Deze jongens 
hebben een duidelijke mening 
over de hedendaagse wereld, en 
die wordt in de lyrics verwerkt 
door frontman Collin Daamen. 
Meer informatie over Beapop is 
te vinden op www.beapop.nl
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3  Een maand gemeente

 Oude IJsselstreek, 
Gerard Louwes  

5  De Vernemstok

7  Dieneke Creemers,   
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 Puzzel

8  50 jaar Ketelaar Sport

9  Heutink Juwelier en   
 Optiek, Move, Keifit,   

 MG Auto’s, Sport-  
 uitslagen,  

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

Van de week heb ik weer 
met afgrijzen naar de asiel-
zoekerskwestie zitten kijken. 
Economische vluchtelingen, 
oorlogsvluchtelingen, noem 
maar op. Gelukszoekers wor-
den sowieso gedegradeerd tot 
nietsnutten en outcasts; op elke 
potentiële immigrant willen we 
tegenwoordig een etiket plak-
ken. We laten ons teveel lei-
den door allerlei sentimenten, 
door obscure elementen aan-
gereikt, om de tweedracht in 
onze samenleving stevig in het 
zadel te helpen. Opportunisme 
en bangmakerij spelen hierin 
een prominente rol. Onze me-
ning omtrent Noord-afrikanen 
neemt wanstaltige proporties 
aan. Tot mijn schrik bleek ik 
ook vatbaar te zijn voor deze 
denkbeelden. Kwam terug uit
het ziekenhuis waar een vrien-
din van mij aanvankelijk een 
slecht nieuwsbericht in ont-
vangst moest nemen. In de par-
keergarage liet ik mijn tranen 
toch even de vrije loop, vroeg 
plots een man achter mij 
”Meneer gaat het wel goed met 
U?” Ik draaide me om draaide 
me om en zag, waarschijnlijk, 
een Nederlandse Marokkaan,  
die naar mijn gemoedstoestand 
vroeg. De man bood zelfs aan 
mijn tas te dragen naar de auto. 
Eenmaal in de auto keek ik 
vlug of ik mijn geld, papieren 
en paspoort nog had. Uit mijn 
ooghoeken zag ik de man met 
vrouw en kindjes in zijn auto 
stappen en ik had al mijn spul-
len nog. ik realiseerde me dat 
ik ten prooi was gevallen aan 
de heersende tendens van ver-
dachtmakingen en stemming-
makerij et cetera,et cetera. Ik 
zat als versuft In stilte voor me 
uit te kijken en ik schaamde mij 
kapot.Hoezo gekleurd kijken. 
Eens te meer bleek hoe snel het 
zaaien van angst en intolerantie 
een vruchtbare bodem had ge-
vonden, zelfs bij mij. Ik dacht 
altijd dat ik volstrekt ongevoe-
lig was voor dit soort sentimen-
ten. Wij Nederlanders zijn toch 
dat nuchtere en gastvrije volkje 
vanachter de dijk? Laten we 
in ieder geval onze identiteit 
van gastvrij en tolerant volkje 
in vredesnaam niet verliezen. 
Ik had in ieder geval mijn lesje 
geleerd.        

ZijlijnVeel te doen op Koningsdag in Ulft

 

NVM

  Prominent op Funda
  met 360° foto’s, video
  en hoogtefoto’s  en 
 virtuele tour                              
    Info@alliancemakelaars.nl
                 0315-685546

11  De Sleegstraat, Ulfts 
Gemengd Koor,   

 Iessellander Muzikan-  
 ten, VVV, Kunstroute 

13  Olde Dorpskiek’n,   
 Agenda, MTS, Galerie  

 bij de boeken

Een archieffoto van de kinderspelen op het Zwarte Plein, Koningsdag 2015.

Profiteer nu van een zeer lage rente!
 Variabel NHG 1,71%
 5 jaar vast NHG 1,60%
 7 jaar vast NHG 1,85%
 10 jaar vast NHG 1,90%
 15 jaar vast NHG 2,40%
 20 jaar vast NHG 2,55%

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

MEIVAKANTIE?
Wij helpen u graag!
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Een mooier landschap
Welke subsidiemogelijkheden 
zijn er? Heeft u een idee voor 
aanleg of herstel van het land-
schap? U kunt dan een gemeen-
telijke bijdrage vragen voor de 
kosten om dit te realiseren. De 
Regeling Landschap biedt subsi-
die voor aanleg en herstel van al-
lerlei landschapselementen. Als 
u al landschapselementen zoals 
laanbomen, een struweelhaag of 
een poel op uw terrein heeft, en 
juist aan de slag wilt om het ach-
terstallig onderhoud weg te wer-
ken, dan biedt de regeling daar 
ook mogelijkheden voor. Ook 
zijn er diverse subsidie-mogelijk-
heden voor het realiseren van 
recreatieve voorzieningen, zoals 
bijvoorbeeld de aanleg van 
wandelpaden, bankjes e.d. De 
gemeenten Oude IJsselstreek, 
Montferland en Doetinchem heb-
ben samen een folder ontwikkeld 
voor de Regeling Landschap.

Meedoen regeling
Het Meedoen-fonds is bedoeld 
voor iedere inwoner van de ge-
meente met een inkomen tot 
maximaal 110% van de voor 
hem geldende bijstandsnorm 
en een vermogen dat niet hoger 
is dan de voor hem geldende 
vrijlating. Voor studenten en 
scholieren met een inkomen uit 
Studiefinanciering of de WTOS 
18+ geldt de regeling niet. Als u 
met meerdere personen, ouder 
dan 21 jaar (naast uw eventu-

ele partner) woonachtig bent op  
hetzelfde adres, dan gelden er 
andere normeringen. Heeft u 
daarover vragen? Neem dan 
contact op met het Zorgloket ge-
meente Oude IJsselstreek. 
Zij zijn telefonisch te bereiken 
op alle werkdagen van 08.30 tot 
12.30 uur. Belt u met het algeme-
ne nummer (0315) 292 292 dan 
kiest u voor keuzemenu 1. 

Wijzer met IJzer
De organisatie van het educa-
tieve project Wijzer met IJzer 
vraagt een financiële bijdrage 
van 4000 euro bij de gemeente 
voor uitvoering van het project 
in 2016. Het project sluit aan bij 
het thema arbeidsmarkt en op-
leiding, werken en leren in onze 
strategische agenda. Het project 
wordt georganiseerd van 9 tot 13 
mei 2015 op DRU Industriepark. 

Terborg
Het college van B en W heeft de 
locatie Deurvorst-Trinity ver-
kocht, inclusief het Gravenhuis 
en het Meesterhuis. Met de 
verkoop wordt het belangrijk-
ste knelpunt in het centrum van 
Terborg aangepakt. De pan-
den worden gerestaureerd en 
er komen maximaal 12 nieuw-
bouw appartementen. Het pand 
Deurvorst is een gemeentelijk 
monument, sinds 2014 was de ge-
meente eigenaar van de locatie.

Breedenbroek
Begin maart bracht het College 
een werkbezoek aan het pro-
ductie bedrijf Westerveld & 
Nederhof b.v. in Breedenbroek. 
Men kreeg een presentatie en 
rondleiding over het bedrijf. Het 
bedrijf produceert houten kozij-

nen en gevelwanden. Er werken 
ruim 120 personen bij dit bedrijf.

Dorpsauto
De gemeente Oude IJsselstreek 
voert voor de periode van één 
jaar een pilot uit met een dorps-
auto. De pilot vindt plaats in 
twee kernen van de gemeente: 
Breedenbroek en Netterden. 
De uitwerking van de pilot is in       
samenwerking met twee werk-
groepen uit de kernen gemaakt. 
Voor de pilot Breedenbroek is 
voor het gebruik van een auto 
gekozen voor een overeenkomst 
met een lokale leverancier. (fir-
ma Koenders) Gevraagd wordt, 

aan de raad, in te stemmen met 
deze overeenkomst.

Bijzondere bijstand
Voor het aanvragen van bijzon-
dere bijstand moet het gaan om 
die extra kosten, waarvoor u niet 
kunt sparen en die u niet zelf 
kunt betalen. In elk geval moet 
het gaan om noodzakelijke kos-
ten. Dat wil zeggen, kosten die 
redelijkerwijs niet te vermijden 
zijn. Bijzondere bijstand is er 
daarnaast alleen voor kosten 
die niet door andere regelingen 
worden vergoed of waartegen u 
zich niet kunt verzekeren. Het is 
afhankelijk van uw inkomen en 

vermogen. Er zijn verschillende 
kosten die voor bijzondere bij-
stand in aanmerking komen zo-
als: Maaltijdvoorziening (tafeltje 
dek je) en Hoortoestellen.

Opschoondag 
Met de inzet van ruim 350 vrij-
willigers en een oogst van 900 
vuilniszakken vol zwerfafval uit 
de kernen en met 20 aanhangwa-
gens vol grof afval uit het buiten-
gebied kan de Opschoondag van 
eind maart gerust een succes ge-
noemd worden. Ook vond men 
een stapel pasjes en een rijbewijs, 
die na informering van de politie 
bij de eigenaar zijn terugbezorgd.

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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Deze uitgave wordt huis aan huis 
bezorgd in Ulft en omgeving. 
(Breedenbroek, Etten, Gend-
ringen, Megchelen, Netterden, 
Varsselder, Veldhunten, Voorst, 
Silvolde, Terborg) 

Redactie en organisatie:
De IJselstroom
’t Goor 55A, 7071 PC Ulft
Postbus 3,  7070 AA Ulft
Tel.: 0315 - 681373
E-mail: ulftsekrant@ijselstroom.nl

Fotografie:
o.a. Roel Kleinpenning
Advertentie-exploitatie
Xander Wensing

Klachten over de bezorging:
bel A.V.O.:  0314 - 394613
Ulftse Krant online:
www.ulftsekrant.nl

F.B. Deurvorststraat

Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

”Wordt het geen tijd weer eens een 
Politiek Café te organiseren,’’ zei Gerard 
Louwes afgelopen tijd meermaals in tele-
foongesprekken met Henk klein Gebbink. 
De wat badinerende opmerking toonde 
zijn grote belangstelling, tot het eind van 
zijn leven, voor hoe het in de huidige ge-
meente Oude IJsselstreek toe ging.

Gerard Louwes overleed vrijdag 18 maart 
2016 in alle rust in huiselijke kring in 
Doesburg. Hij werd 78 jaar. 
Onder ruime belangstelling werd Goede 
Vrijdag 25 april de crematieplechtigheid 
gehouden na een eveneens drukbezochte 
condoleancebijeenkomst de voorgaande 
avond. Onder de aanwezigen tientallen 
Ulftenaren die hem eens kenden als buur-
man, vriend, kennis of correspondent van 
dagbladen en weekkranten.

Jarenlang verzorgde hij voor de 
Ulftse Krant onder meer de rubrieken 
’Vernemstok’ en een ’Maand gemeente 
Gendringen’. Zo nodig ondersteunde 
hij opeenvolgende redacteuren voor de 
Ulftse Krant die in 1990 was opgericht 
door Frans Janssen en zijn zoon Erik.

Behalve zijn werk bij ATAG was hij vol-
op betrokken bij het welzijn van de Ulftse 
gemeenschap. Mensen die zich belange-
loos inzetten voor verenigingen, organi-
saties, bedrijven of evenementen en zo 
bijdroegen aan een beter Ulft, konden op 
zijn steun rekenen. Vaak met een verhaal 
in de krant, maar ook door zelf te helpen 
bij de organisatie van jubilea, concoursen, 
festiviteiten, concoursen en acties zoals 
voor behoud van werkgelegenheid en de 
Wesenthorst in Ulft. 
Extra enthousiast was hij voor mensen 
van organisaties die door samenwerking 

een evenement groter maakten, zoals 
het Verenigd Ulftse Carnaval waarvoor 
hij vele carnavalskranten verzorgde en 
festiviteiten zoals rond de opening van 
de Slingerparallel of de jaarlijkse Ulftse 
kermis.

Het Politiek Café heeft een bijzondere 
plek in zijn hart gehad, zeker in de tijd 
met Eduard Bolk en Henk klein Gebbink. 
Zo had hij met veel plezier de regie van de 
uitslagenavonden na de verkiezingen voor 
de gemeenteraad. In de overvolle grote 
zaal van de Smeltkroes werd aan het eind 
de ’nieuwe gemeenteraad’ voorgesteld. 
Hij was telkens maar wat trots.

Voor zijn inzet en betrokkenheid bij de 
samenleving ontving hij de ere-medaille 
in zilver van de toenmalige gemeente 
Gendringen en kreeg hij samen met zijn 
vrouw De Uutschieter van Iseldonk. In 
2007 nam hij met Lidy afscheid als cor-
respondent tijdens een drukbezochte 
receptie in De Smeltkroes. Hij droeg 
het omvangrijke krantenknipselarchief 
over aan de Oudheidkundige Vereniging 
Gemeente Gendringen en werd, met 
trots, benoemd tot erelid.

Vanaf 2009 hebben Gerard en Lidy 
Louwes erg genoten in hun appartement 
aan de Doesburgse IJsselkade. Hoewel de 
zeventig gepasseerd, hebben zij zich ook 
daar ingezet voor anderen. ”We zijn heel 
snel opgenomen in de gemeenschap en 
kregen snel veel vrienden’’, memoreerde 
hij de weken voor zijn naderend einde, 
”Ik heb een heel mooi leven gehad. Weet 
dat ik ieders steun, medeleven en aan-
dacht heb gewaardeerd. Iedereen van 
harte bedankt.’’

Herinrichting van de Deurvorststraat. De ondergrondse kabels zijn vervangen of weggehaald. Naast het 
bestaande vuilwaterriool is een nieuw hemelwaterriool aangebracht, straatwerk en asfalt verwijderd en 
opnieuw aangebracht. Hierna wordt begonnen met de herinrichting van de Bongerstraat (fase 2) tussen 
de keurkamer en Ulftse Brug, dit zal circa zes weken duren.

In memoriam Gerard Louwes

’Ik heb een mooi leven gehad’



Altijd al eens willen leren 
kanovaren?
Op vrijdag 8 april om 18.45 uur is 
RKV ”Het Anker” in Ulft gestart  
met een cursus Kanovaarder A.
In 12 lessen leer je de basistech-
nieken waarmee je zelfstandig 
kunt kanoën of beter kunt genie-
ten van die mooie vakantietocht  
of  spectaculaire wildwater cur-
sus. De cursus is zo opgezet dat 
naast het leren van de basisvaar-
digheden ook kennis kan worden 
gemaakt met meerdere discipli-
nes van het kanoën. Heeft u vra-
gen of wilt u zich opgeven neem 
dan contact op met H. Plantinga 
op Tel. 06 53 45 38 41 of cursus@
rkvhetanker.nl Kijk voor meer 
info op www.rkvhetanker.nl  of 
schrijf je in voor de spetterende 
cursus! 

ABC+ concert Harmonie Ulft
Op zondag 10 april 2016 om 15.00 
uur geeft Harmonie Ulft, die dit 
jaar 115 jaar bestaat, het jaarlijk-
se ABC+ concert in de theater-
zaal van de DRU-cultuurfabriek 
in Ulft. Alle orkesten van de har-
monie zijn te horen en te zien. 
Het spits wordt afgebeten door 
de cursus Muziek Maak Je Zelf!. 
Leerlingen onder leiding van 
dirigent Hans Roerdinkholder 
laten zien wat zij het afgelopen 
half jaar geleerd hebben. 
Met dezelfde dirigent volgen 
de volwassen leerlingen in het 
Crescendo-orkest, die na de cur-
sus Muziek Maak Jezelf! voor 
volwassen, nu ruim een jaar les 
hebben op een instrument. 
Daarna kan het publiek luiste-
ren naar het C-orkest dat ook 
onder leiding staat van Hans 
Roerdinkholder. Dit zijn leer-
lingen die nog niet zo lang op 
les zitten en studeren voor hun 

A-diploma. Het B-orkest onder 
leiding van Boris Jansen volgt 
met muzikanten die bezig zijn 
voor het B-diploma. Het ABC+ 
concert wordt afgesloten door 
het 60 leden tellende A-orkest 
onder leiding van dirigent Henk-
Jan Heijnen. Uiteraard wordt het 
laatste nummer samen met alle 
muzikanten gespeeld.

Opnames LifestyleXperience 
RTL 4 in de Roode Leeuw
Op maandag 11 april zullen er 
in Hotel-Restaurant de Roode 
Leeuw te Terborg opnames plaats 
vinden voor het RTL 4-program-
ma LifestyleXperience. De uit-
zending is te bekijken op zondag 
24 april om 14.20 uur. 

Alzheimer Café
Het Alzheimer Café voor Doetin-
chem en Omstreken gaat dins- 
dag 12 april over de dementie-
vriendelijke gemeenschap. 
Gespreksleider is Selma Anker-
smit, psycholoog bij Sensire. Te 
gast is Antoinette Meys, project-
leider bij Zorgbelang Gelderland.
Het Alzheimer Café duurt van 
19.30 tot 21.30 uur en wordt ge-
houden in Het Borghuis aan de 
Burg. Van Nispenstraat in het 
centrum van Doetinchem. 
Belangstellenden zijn vanaf 19.00 
uur welkom. De toegang is gratis. 
Voor meer informatie: tel. 06-
20412665 of email doetinchem@
alzheimer-nederland.nl. 
Zie ook: www.alz heimer-neder 
land.nl/doetinchem

Vogelwandeling Slangenburg
Op zaterdag 11 april verzorgt 
de vogelwerkgroep van IVN De 
Oude IJsselstreek van 8.00 tot 
11.00 uur een een vogelwandeling 
rondom Kasteel Slangenburg in 
Doetinchem. Start; parkeerplaats 
kasteel Slangenburg, Kasteellaan 
6 in Doetinchem. Neem een ver-
rekijker mee en trek paar stevige 
wandelschoenen aan. Iedereen, 
jong en oud, is van harte welkom 
om mee te wandelen! De blade-
ren zitten nog niet aan de bomen 
waardoor de bos- en tuinvogels nu 
beter zichtbaar zijn.  Meer info: 
Frans Witjes (0315-632637) of 
Jeltje Berendsen (06-23059169).

Voorjaarswandeltocht VVV
Op zondag 17 april organiseert 
de VVV Oude IJsselstreek voor
de tweede keer een Voorjaars-
wandeltocht. Het vertrek- en 
eindpunt voor de drie routes is 
bij Hotel Brasserie Restaurant 
De Roode Leeuw in Terborg. 
Om zoveel mogelijk wandelaars 
een plezier te doen worden er 
ook bij deze tocht drie routes uit-
gezet, nl. van 10, 15 en 20 kilome-
ter. De routes zijn dit jaar weer 
vernieuwd. De starttijd voor alle 
afstanden is van 9.00 - 13.00 uur.  
Deze wandeldag staat onder au-
spiciën van de KWBN. Het in-
schrijfgeld bedraagt € 3,50 voor 
niet-leden en € 2,50 voor leden 
van de Wandelbond. Deze wan-
deldag wordt ook ingeschreven 
in de vele individuele wandel-
boekjes die worden aangeboden 
en is opgenomen in de landelijke 
kalender van de KWBN. De 
VVV hoopt daarom ook nu op 
een flink aantal deelnemers dat 
naar de Oude IJsselstreek komt.

”Fit & Slank in 8 weken” 
cursus in Silvolde
Wil je aan je lichaam, conditie en 
gezondheid werken? Op woens-
dag 20 april start Hetty Schouten 
een cursus ”Fit en Slank in 8 we-
ken” van 19.30 tot 20.30 uur in 
Silvolde. 
Hetty Schouten: ”een verande-
ring in gedrag is alleen mogelijk 
wanneer je denk- en eetpatronen 
en gewoontes doorbreekt. 
Cursisten ontwikkelen een ge-
zond eetpatroon waarbij ze zelf 
hun keuzes maken, ze leren hun 
eigen verantwoordelijkheid te 
nemen. Ik geef geen weekmenu’s 
maar ’De regel van 3’ en ’De 7 
afspraken.’ 
Fit & Slank is aangesloten bij 
de Beroepsvereniging Gewichts-
consulenten. Daarom komen de 
kosten voor consulten en/of 
cursussen van Hetty Schouten 
in aanmerking voor vergoeding 
door vele zorgverzekeraars (van 
50 tot 500 euro per jaar).
Voor meer informatie kunt u 
bellen met tel. 06-49860394 of 
kijkt u op  www.fitenslank.nl

Hapje Cultuur tijdens 
Platen- en CD beurs in 
DRU Cultuurfabriek
Op zondag 24 april verandert 
de DRU Cultuurfabriek voor 
een dag in de grootste platen- 
en cd beurs van de Achterhoek. 
Bezoekers kunnen snuffelen tus-
sen duizenden lp’s, cd’s, singles 
en dvd’s. Er staan professionele 
verkopers maar ook particulie-
ren. De beurs is van 11.00 tot 
17.00 uur en de organisatie is in 
handen van Dynamite Beurzen.
Van 11.30 tot 12.30 uur is er deze
dag een editie van Hapje Cultuur
die in het teken staat van Achter-
hoekse Popverhalen. 
Peter Groeskamp (Poparchief 
Achterhoek Liemers) vertelt over 
de popmuziek in de Achterhoek 
in de jaren 60 met speciale aan-
dacht voor beatclub Shabby uit 
Doetinchem en het concert van 
de Kinks in Winterswijk.  

IVN-wandeling Ulft:
’Nieuwe en oude natuur
Zondag 24 april organiseert IVN 
’rondom Strang & Iessel’ een 
wandeling van 14.00 tot 16.00 
uur, ’Nieuwe en oude natuur’, bij 
Engbergen. Dit gebied is volop 
in ontwikkeling en daarom zeer 
de moeite waard voor een land-
schapswandeling. Het gebied be-
staat uit oude stuifduinen, steil-
randen 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 plaatse-
lijke flora en fauna heeft geleid. 
Start op de parkeerplaats bij de 
uitkijktoren aan de Oude IJssel, 
nabij Bongersstraat 261, Ulft. Let 
op IVN-vlag! Contactpersoon: 
Janrein van Oostrum, telefoon: 
0315-346688

Grote bingoavond Varsselder
Op donderdag 28 april 2016, 
is er een grote bingoavond in 
het Dorpshuus, aanvang 20.00 
uur. De organisatie is in handen 
van het Onze Lieve Vrouwe 
Gilde en het Tamboerkorps uit 
Varsselder Veldhunten. Uw gast-
heren zijn Hendrik Peppelman, 

Ap Timmers en André Bussink. 
Gratis parkeerplaats nabij het 
Dorpshuus aan de Berghseweg 
7n in Varsselder en iedereen is 
welkom.

Bingo Slootermeer
Op zaterdag 30 april is er in
de kantine van Camping Slooter-
meer te Etten een bingo. 
Aanvang 20.00 uur.

Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt      
op maandag 2 mei 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. 

Vrijwilligers gezocht
Buurtbemiddeling van Coöpe-
ratie Helpgewoon Sociaalteam 
Achterhoek is op zoek naar en-
thousiaste vrijwilligers voor de 
gemeente Oude IJsselstreek.
Buurtbemiddeling stimuleert be-
woners om zelf hun problemen 
op te lossen met als doel de com-
municatie te herstellen zodat 
iedereen prettig naast elkaar 
woont. Als buurtbemiddelaar 
ben je neutraal en kiest geen 
partij in een conflict. Je brengt 
mensen in contact en zorgt dat de 
bestaande problemen bespreek-
baar worden. Je leidt het gesprek 
in goede banen en uiteindelijk 
zijn het de buren zelf die het 
probleem oplossen. Je krijgt een 
training speciaal voor buurtbe-
middelaar. Naar verloop van tijd 
krijg je steeds meer ervaring met 
luisteren, vragen stellen, gesprek-
ken leiden, contacten leggen en 
helpen herstellen. Een zinvolle 
aanvulling op je C.V.!
Enthousiast? Stuur een mailtje 
met een (korte) motivatie naar 
annemarie@helpgewoon.nl. 
Bellen mag ook: 0620265137 (op 
maandag, dinsdag en donderdag 
het beste bereikbaar) Op don-
derdag 14 april tussen 19.00 en 
21.00 uur sta ik op de vrijwilli-
gersmarkt in het ICER innova-
tiecentrum, Hutteweg 32  in Ulft.
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Toneelvereniging ’Kom es Kieken’ uit Varsselder - Veldhunten viert op 16 en 17 april het 15-jarig jubi-
leum met de comedy ’In de boot genomen’, een hilarisch toneelstuk waarin alles kan en niets is wat het 
lijkt. Ter gelegenheid van het jubileum pakt de toneelvereniging uit met een indrukwekkend decor: een 
jacht zal op ware grootte in de sporthal verrijzen. Een enorme uitdaging dus voor de decorbouwers en 
de technici die samen de illusie van een varend schip moeten creëren. Maar dit is niet de enige uitdaging 
voor de vereniging. De spelers repeteren nu hard om in het juiste tempo te acteren zodat de hilarische 
situaties nog grappiger worden. Laat je ook ’in de boot nemen’ en kom es kieken! De voorstellingen 
zijn op zaterdag 16 april om 19.30 uur en op zondag 17 april om 14.00 uur en 19.30 uur. Kaarten zijn 
verkrijgbaar bij ’t Dorpshuus of te bestellen bij Ino Zweers, 0315-686418 (tussen 19.00 en 20.00 uur) of 
per mail wendino94@gmail.com.

Toneelvereniging ’Kom es Kieken’: 

’In de boot genomen’

Voor de 29e keer organiseert wielervereniging R.T.C De Wildt uit 
Ulft op zondag 1 mei a.s. haar Oude IJsseltocht, sinds 2003 meetel-
lend voor het ”Brevet des Cyclistes”. Ook dit jaar zijn er weer fiets-
routes  uitgezet van 25, 40, 90 en 125 en dit jaar zelfs 165 kilometer. 
De 25 en 40 km zijn geschikt voor het hele gezin, de 90,125 en 165 
km voor de sportieve fietser. Na afloop kunt u in ons nieuwe club-
gebouw onder het genot van een kop koffie of oud bruintje nog even 
nagenieten en praten over de geleverde prestatie. De start en finish 
vinden plaats vanuit het nieuwe clubgebouw aan de  Dr. Ariënstraat 
5, Zwarte Plein, Ulft. Starttijden 25-40 km tussen 9.00 uur - 11.00 
uur; 90 km tussen 8.00 uur - 10.00 uur; 125 km tussen 7.30 uur - 9.00 
uur.
Voor meer informatie kunt u bellen naar het clubgebouw op           
zondag van 12.00 tot 14.00 uur en woensdagavond van 21.00 tot 
22.30 uur tel.06-15143004 of op onze website: www.rtcdewildt.nl en 
via de facebookpagina.

29e Oude IJsseltocht 
R.T.C. de Wildt
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Hallo, mijn naam is Dieneke 
Creemers, ik ben 17 jaar en ik 
zit in 5 Vwo op het Isala. En ik 
kom uit Ulft.  Ik ben vorig jaar 
begonnen aan School at Sea, 
wat inhoudt dat ik 6 maanden 
de Atlantische Oceaan over zeil 
richting het Caribisch gebied. 
Onderweg gaat mijn schoolwerk 
gewoon door en we doen allerlei 
expedities. Momenteel ben ik op 
de Azoren, onze laatste officiële 
stop. 

Na vijf maanden van School at 
Sea kan ik zeggen dat ik enorm 
veel meegemaakt heb. Expedi-
ties, uitwisselingen, scheepsover-
names, (nacht)wachten, eigen 
reizen; het heeft allemaal bijge-
dragen aan de ontwikkeling die 
ik door heb gemaakt. Toch heb 
ik het meest geleerd van het 
groepsproces. Dit heeft mij in het 
begin nogal verbaasd omdat ik 
hier voor mijn vertrek nauwelijks 
over na had gedacht. Ik had me 

op alles voorbereid; zeeziekte, 
storm, heimwee, geen privacy, 
geen hagelslag, alles. Maar ik had 
nooit gedacht dat de ontwikke-
ling die de groep doormaakt zo’n 
grote rol zou hebben. Omdat we 
gedurende de hele reis door de 
kapitein niet als individuen wor-
den gezien maar altijd als één 
worden aangesproken, worden 
we binnen de groep gedwongen 
elkaar aan te spreken en te cor-
rigeren. Doen we dat niet, dan 
wordt de bel geluid en krijgen 
we een ”preek” over dingen als 
communicatie, zelf nadenken en 
verantwoordelijkheid. Je begrijpt 
dat de bel in het begin ongeveer 
elke dag geluid werd. 

Verantwoordelijkheid
Maar we hebben naarmate de 
reis vorderde echt wel wat ge-
leerd en tegenwoordig zijn de 
leerlingen het die de bel luiden 
omdat er ook nu nog wel eens 
dingen fout gaan. We hebben 
tijdens de reis steeds meer ver-
antwoordelijkheid gekregen. In 
het begin bijvoorbeeld hadden 
we een kok aan boord die ervoor 
zorgde dat de storage (al het eten 
en andere producten aan boord 
die op kunnen gaan) in orde was, 
maar toen hij weg was werd dat 
onze taak, en werden wij dus 
ook aangesproken wanneer de 
lijst niet klopte. We worden dus 
allemaal behandeld als volwas-
senen en zo voel ik me nu ook. 
Ook thuis mogen mensen mij nu 
behandelen als een volwassene 
want ik heb aan boord geleerd 
om zelf na te denken, onafhan-
kelijk van mijn ouders. 
Thuis zijn er ouders die voor je 
nadenken. Het is zo makkelijk 
om te roepen: ’Mam, waar ligt 
mijn broek?’ terwijl je, wanneer 
je zelf nadenkt, meestal wel weet 
waar hij ligt. Die instelling is ons 

aan boord afgeleerd en we wor-
den nog steeds elke dag gedwon-
gen om zelf na te denken. Als je 
iets niet weet of niet begrijpt kun 
je het altijd vragen, maar pas na-
dat je eerst zelf hebt nagedacht. 

Ik ben in de afgelopen vijf maan-
den heel erg gegroeid als persoon. 
Ik heb kunnen leren van andere 
culturen en van mijn vrienden 
aan boord. Ik spreek mijn beste 
vrienden nu aan wanneer hun ge-
drag niet oké is, iets wat ik thuis 
best lastig vond. Daarnaast heb 
ik heel veel waardering voor de 
dingen die ik aan boord niet had, 
zoals mijn familie, vrienden maar 
ook dingen als een warme dou-
che, een wc die doorspoelt, goed 
en gezond eten, sport, enz. Ik heb 
tijdens mijn reizen door Cuba en 
Panama gezien dat het helemaal 
niet vanzelfsprekend is dat je wc 
meteen doorspoelt, dat je een su-
permarkt hebt waar je alles kunt 
kopen wat je maar wil, en dat je 
daar überhaupt geld voor hebt. 

Bijna thuis
Nu er nog maar drie weken 
School at Sea te gaan zijn heb 
ik een heel dubbel gevoel. Aan 
de ene kant ben ik super blij om 
naar huis te gaan en mijn familie 
en vrienden weer te zien maar 
aan andere kant wil ik helemaal 
niet weg en wil ik gewoon lekker 
doorvaren. Als ik terugkijk naar 
de afgelopen tijd ben ik enorm 
dankbaar dat ik deze kans heb 
gekregen. Ik zou willen dat ie-
dereen van mijn leeftijd dit zou 
kunnen doen want dit was echt 
de beste tijd van mijn leven en ik 
heb dingen gedaan die ik nooit 
ga vergeten. Daarnaast heb ik 
hele bijzondere vriendschappen 
gesloten en ik heb de wetenschap 
dat er 33 mensen zijn die altijd 
voor me klaarstaan. 

Toekomst
Wat ik hierna ga doen weet ik 
niet, maar ik ben ervan over-
tuigd dat alles mogelijk is. Ik 
laat mij door niemand vertellen 
dat ik iets niet kan want ik weet 
dat als ik iets echt wil dat het me 
dan lukt. En dat geldt niet alleen 
voor mij, ik denk dat iedereen 
tot veel meer in staat is dan hij/
zij zelf denkt. Heel veel mensen 
keken mij raar aan als ik vertelde 
hoeveel geld ik voor School at 
Sea op moest halen en ik denk 
dat velen ook niet geloofden 
dat ik dat als 15 jarig meisje zou 
kunnen maar het is me toch ge-
lukt. Ik moedig iedereen aan om 
zichzelf uit te blijven dagen en 
zijn grenzen te verleggen, want 
daarbuiten gebeuren de meest 
geweldige dingen!

Dieneke na zes maanden School at Sea bijna thuis

Dieneke en Moor hebben een 
vlag gemaakt die voortaan in 
Pete’s Sportcafé, een bij zeilers 
beroemd café hangt. Gemaakt 
van een oud stuk zeil, een oud 
T-shirt en zelf met de hand ge-
naaid en gestikt.

Zelfgemaakte vlag

Eigenaren van huisdieren in onze regio 
hebben een nieuw adres waar ze terecht-
kunnen als hun hond, kat, konijn of ander 
huisdier iets mankeert. Het is in feite hun 
eigen adres, want Thea Giesbers komt 
voorrijden met haar nieuwe Mobiele 
Dierenkliniek.

Giesbers heeft een jarenlange ervaring in 
de diergeneeskunde, maar haar initiatief 
van de verrijdbare kliniek is nieuw. 
”Ik heb een tweedehands ambulance 
omgebouwd tot praktijk en daarmee ga 
ik langs bij mensen en hondenscholen. 
Ik speelde al langer met dat idee en heb 
onlangs besloten om er nu ook daadwer-
kelijk voor te gaan,” geeft Giesbers aan. 

De omgebouwde ambulance was eind 
maart af en sinds ruim twee weken rijdt 
ze rond met haar Mobiele Dierenkliniek 
als ’uw dierenarts aan huis’. Zo is ze in 
staat om mensen en hun huisdieren thuis 

te bezoeken, voor onder meer consulten, 
gebitsbehandelingen en kleine operaties. 
”Bovendien is het mogelijk om een titer-
bepaling te laten doen: als uit bloedonder-
zoek blijkt dat de weerstand van het dier 
voldoende is, kan de jaarlijkse vaccinatie 
worden overgeslagen.”

Giesbers is met haar dienstverlening erg 
flexibel. Niet alleen als het gaat om de te 
bezoeken locatie, ook met betrekking tot 
het tijdstip van afspraken. 
”Bij tweeverdieners bijvoorbeeld is het 
logisch dat ze vaak de voorkeur hebben 
om na werktijd af te spreken. Dan is het 
voor mij geen probleem om ’s avonds 
langs te komen.” Een consult is mogelijk 
op afspraak (via 0618299337 of
www.mobieledierenkliniek.com. 
Maar ook bij spoedgevallen staat Giesbers 
klaar: ”Mensen kunnen altijd bellen, ook 
’s avonds. Voor spoed zijn we natuurlijk 
altijd bereikbaar.”

Mobiele Dierenkliniek in Ulft e.o.

Dieneke op de kade van Horta (Azoren) waar het de gewoon-
te is dat bemanning van diverse schepen er een tekening ach-
terlaten als herdenking aan de grote oversteek. Dit jaar hebben 
de leerlingen van de Regina Maris deze kadetekening gemaakt

ADCD
AGENTSCHAP
ALEX
ALZHEIMER
ATAG
BINGO
BOETNERS
BREEDENBROEK
BROOD
BUITENSPORT
DEWILDT
DIENEKE
DOR
EENDJES
ERIK
FUNDA
GENC
GIESBERS
GRAVENHUIS

GROF
HARTMAN
HEUTINCK
HOORTOESTELLEN
HORTA
HURT
IJZER
ISALA
IVN
JUDO
KANOVAREN
KARATE
KBO
KEIFIT
KERNEN
KNA
KOMESKIEKEN
KUNSTROUTE
LEEUW

LIVEWIRE
MARGARINE
MAX
MEEL
MEIVAKANTIE
MGAUTOS
MOVE
NETTERDEN
OLDEDORPSKIEKN
OLIE
OPSCHOONDAG
PILATES
PLANTEIJDT
REGIO
RIJST
ROEMENIE
ROMER
ROODE
RPM
SBU
SCHOOLATSEA
SJAKO
SLANGENBURG
SLEEGSTRAAT
SPORT
STAT
SUIKER
SUZIEQ
TERBORG
THERAPIE
TRINITY
ULFT
VARSSELDER
VUIL
VVV
ZADEL
ZILVER
ZOUT

 R E M O R T R I N I T Y C G I E S B E R S U L
 U L F T A A R T S G E E L S K C N I T U E H K
 T D O O R B L I V E W I R E U M G A U T O S A
 C N E G E U H O O R T O E S T E L L E N K R R
 S L A N G E N B U R G F E E N D J E S A A B A
 R K I E I D E W I L D T K D S T A T R I J S T
 R B O N O S E T A L I P I J O N G N R S S K E
 D O O P S C H O O N D A G U Z O V A E U C E K
 B T D J I E T N A L P G T D S I R O V V H R E
 R E P A H C S T N E G A K O I K L O O V O N N
 E R P M M I J Z E R M E E L U A Z V M V O E E
 E S T E T U O R T S N U K I H N E O E S L N I
 D E L H O R T A K E I F I T N O L Z U R A A D
 E L I U V N T H E R A P I E E V K N A T T I R
 N D N E K E I K S E M O K E V A R O T D S S E
 B S R E D L E S S R A V R H A R T M A N E A K
 R R S M E I V A K A N T I E R E A N G J A L I
 O E U O L N E T T E R D E N G N S P O R T A U
 E N Z G E S B U O L D E D O R P S K I E K N S
 K T I N E E C T R O P S N E T I U B O X E L A
 M E E I U O L I E G R O F X A M G R O B R E T
 I O Q B W K I R E M I E H Z L A T F U N D A E
   B E I N E M E O R E N I R A G R A M A D C D

Streep de woorden 
af in het diagram, 
dit kan horizontaal,      
verticaal, diagonaal 
en van rechts naar 
links. De overgeble-
ven letters vormen 
de oplossing.
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In de afgelopen vijftig jaar is 
Ketelaar Sport uitgegroeid tot 
een begrip in de regio. Het Ulftse 
fit- & gezondheidscentrum, ge-
vestigd aan de Debbeshoek 9a, 
biedt tal van mogelijkheden op 
het gebied van inspanning én 
ontspanning.

Van 1966 tot 2016: Ketelaar 
Sport door de jaren heen
Ketelaar Sport viert deze maand 
het vijftigjarig jubileum. Theo en 
Lucie Ketelaar startten in 1966 
hun judoschool, aanvankelijk in 
Varsseveld. Maar al snel was er 
de verhuizing naar Ulft en wer-
den er veel meer sporten aan-
geboden: lessen conditiegym,  
karate en yoga. Het bedrijf is zich 
in de loop der jaren blijven ont-
wikkelen tot het fit- & gezond-
heidscentrum dat het nu is. 

”We zijn er altijd vrij snel bij, hou-
den de laatste ontwikkelingen in 
de gaten,” vertelt Marcellino 
Ketelaar, de zoon van Theo en 
Lucie en sinds 2004 eigenaar van 
Ketelaar Sport. ”Dat is nu nog 
steeds zo, we proberen voorop 
te lopen.” Dat blijkt uit de les-
sen die Ketelaar de afgelopen 
decennia heeft gegeven, eerst in 
de voormalige Antoniusschool, 

daarna in ’t Klooster en vanaf 
1992 aan de Debbeshoek.

Het pand dat daar een kleine 
25 jaar geleden werd neergezet, 
werd in 1998 uitgebouwd van 400 
naar 1000 m2 en die oppervlakte 
werd in 2005 nog eens verdub-
beld, toen de bovenetage erbij 
kwam. Net als het gebouw werd 
ook het lespakket van Ketelaar 
Sport al die tijd steeds groter. De 
ontwikkelingen in het vakgebied 
werden op de voet gevolgd. ”In 
het midden van de jaren tachtig 
hadden we al conditietraining, 
aerobics en fitness en begonnen 
we met Tang Soo Doo, in de ja-
ren negentig kwam Callanetics 
erbij en later ook steps,” geeft 
Marcellino aan.
”Eind jaren negentig was hier de 
uitbouw noodzakelijk, omdat fit-
ness steeds groter werd. Dat is nu 
nog steeds heel populair, vooral 
ook de cardiofitness. Zo onge-
veer vanaf 2000 gingen we van 
start met Les Mills. Eerst RPM 
(spinning), later ook body pump. 
Dat is tegenwoordig de grootste 
cursus die we in groepsverband 
aanbieden.” Zo kunnen bezoe-
kers bij Ketelaar Sport terecht 
voor tientallen activiteiten, altijd 
onder deskundige begeleiding. 

”Van conditionele trainingen tot 
yoga en Pilates, alles voor een 
gezond lichaam en een gezonde 
geest. In groepsverband, maar 
ook personal training is mogelijk. 
Sinds de uitbreiding in 2005 heb-
ben we daar een aparte ruimte 
voor.”

Gezond in beweging op een 
manier die bij je past
Ketelaar Sport heeft ruimte voor 
mensen die fitter en gezonder 
willen worden; op welk gebied 
dan ook en op welke manier dan 
ook. ”Of je nu wilt afvallen, aan 
je conditie wilt werken of je weer 
fit wilt voelen.” Wie lid wordt 
van het fit- & gezondheidscen-
trum (de hele jubileummaand 
april is er een 100% korting op 
het inschrijfgeld), kan deelnemen 
aan de ruim 100 groepslessen 
die Ketelaar Sport aanbiedt en 
kan gebruikmaken van de grote 
fitnessruimte. Daarnaast is er 
de gelegenheid om onder bege-
leiding van de personal trainers 
Theo Heister en Roy Gussinklo 
te sporten volgens een op maat 
gemaakt programma.

Bovendien zijn er de cursussen 
die het midden houden tussen 
groepsles en personal training 

één-op-één. Zo is er sinds 2013 
FunXtion, functionele circuit-
training in groepsverband, en 
kunnen bezoekers ervoor kiezen 
om bij UX Cross in kleine groep-
jes (small class) hun conditie en 
kracht te versterken. Via gerich-
te training én voedingadvies (het 
programma Ben-Fit) wordt toe-
gewerkt naar vooraf vastgestelde 
doelstellingen. 

Voor welke activiteit er ook 
gekozen wordt: bezoekers zijn 
gegarandeerd van de zes zeker-
heden  van Ketelaar Sport:
- Wij ontvangen u met een 

glimlach
- Wij kennen u als persoon
- Wij geven u positieve energie
- Wij stimuleren u om aan de 

hand van specifieke program-
ma’s uw doel te behalen

- Wij bieden u een plezierige, 
 veilige en schone omgeving
- U bent welkom bij alle 100 VES 

sportcentra: de pas van Ketelaar 
Sport geeft gratis toegang tot 
alle locaties die zijn aangeslo-
ten bij de VES (Vereniging 
Exclusieve Sportcentra, 

 www.ves.nl)

Ketelaar Sport houdt eveneens 
rekening met de vaak volle agen-
da’s van veel bezoekers. ”We 
hebben ruime openingstijden en 
zijn zeven dagen per week ge-
opend,” laat Marcellino weten. 
Kinderopvang (iedere maandag, 
woensdag en vrijdag) zorgt er-
voor dat ook jonge ouders pro-
bleemloos langs kunnen komen 
aan de Debbeshoek. 

En er is voor ieder wat wils.  
”Mensen kunnen kiezen wat ze 
willen.” De opties zijn inderdaad 
bijzonder talrijk: diverse pro-
gramma’s van Les Mills, zoals 
RPM en Bodypump, maar ook
Bodystep, Bodyvive, Bodycom-
bat, Bodybalance, Bodyattack 
Express, Grit, Sh’bam en CX
Worx, Pilates en yoga, (jeugd)
judo en karate, Seniorenfit (60+), 
zwangerschapsgym en buiten-
sport (Nordic walking, hardloop-
training en bootcamp). De fysio-
therapiepraktijk van Fleur Aarnt-
zen, Fysio Ulft (fysiotherapie en 
oefentherapie Cesar), is eveneens 
te vinden in het fit- & gezond-
heidscentrum van Ketelaar Sport. 
Naast inspanning is er    uiteraard 
ook ruimte voor ontspanning: er 
zijn sauna’s in de kleedkamers en 
zonnebanken. 

Alle leeftijdscategorieën komen 
bij Ketelaar Sport over de vloer: 
het verschil tussen het jongste 
lid (Ryan Vinkenvleugel) en het 
oudste lid (Irmgard Wilbers) 
bedraagt liefst tachtig jaar. Het 
geeft alleen maar aan dat sporten 
voor iedereen mogelijk is. 

Extra voordeel is er dan ook 
voor sportieve gezinnen: voor 
slechts 79 euro per maand kun-
nen niet alleen beide ouders aan 
hun gezondheid werken, maar 
ook alle kinderen (thuiswonend 
tot 23 jaar). Ketelaar: ”Zo heb-
ben we voor iedereen wel iets. 
De fitnesszaal in? Yoga? Buiten? 
Het ligt er maar net aan wat bij 
je past!”

Ketelaar Sport 50 jaar begrip in de regio

Een	deel	van	het	Ketelaar-team.
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De thuiswedstrijden 
van de komende 

weken

Heutinck Juwelier & Optiek is 
een begrip in Ulft en omstreken. 
Gelegen aan het Kennedyplein 
valt de winkel niet meer weg te 
denken uit het straatbeeld. In 
dit familiebedrijf staat inmiddels 
al de vierde generatie aan het 
hoofd. Dit jaar, op 4 april, viert 
de winkel haar 110-jarig bestaan 
en daarom krijgt iedereen bij 
aankoop vanaf 110 euro een bad-
handdoek cadeau.

Alex Mentink is de huidige ei-
genaar van Heutinck Juwelier 
& Optiek. Sinds 1992 is hij er 
werkzaam, als opticien en als 

contactlensspecialist. ”Ik heb 
nooit getwijfeld om de zaak over 
te nemen,” vertelt Mentink. ”Het 
is een heel afwisselend vak, van 
het begeleiden van een oogme-
ting tot het maken van een bril, je 
bent bij alle stappen betrokken.”
Sinds twee jaar is Heutinck ook 
begonnen met Budgetbril, een 
extra vestiging in Ulft. ”Dit is een 
tweede vestiging, met goedkope-
re monturen,” zegt Mentink. 
”Hierdoor hoeven klanten voor 
een goedkopere bril niet naar een 
grote keten in de stad, maar kun-
nen ze die gewoon in Ulft kopen. 
De oogmeting doen wij, de bril 

wordt bij Budgetbril gekocht.”
Meer informatie over Budgetbril 
is te vinden op:
www.budgetbril-ulft.nl

Optiek
Wilt u iets meer dan een stan-
daard kijkoplossing voor uw 
ogen? Dan bent u bij Heutinck 
Optiek aan het goede adres! 
Heutinck doet namelijk oog-
metingen met de modernste 
meetapparatuur. De maatwerk-
glazen zijn exact gemaakt voor 
uw gebruik van de bril. Van ieder  
montuur is er slechts één aanwe-
zig in de winkel. Samen met de 

periodieke contactlenscontroles 
staat Heutinck Optiek garant 
voor de beste oogzorg.
Drie medewerkers van Heutinck 
Optiek zijn professioneel ge-
schoold als opticien, contactlens-
specialist of optometrist. Zij kun-
nen u niet alleen professioneel 
adviseren over kijkoplossingen, 
maar sporen ook eventuele oog-
ziektes op en verlenen eerstelijns 
oogzorg.

Juwelier
De collectie sieraden en horloges 
van Heutinck Juwelier is veelzij-
dig in stijl en prijs. U vindt zowel 
klassieke ontwerpen van goud 
en zilver in de vitrines als siera-
den van trendy merken als Zinzi, 
Silk, Vendoux en Danish Design.
Een horloge of sieraad kiest u op 
gevoel. Een persoonlijk en vooral 
eerlijk advies helpt u om de juiste 
keuze te maken. Past het bij de 
gelegenheid, de persoon, het 
budget, bij het gebruik? Dat zijn 
zaken waar u over nadenkt als 
u een sieraad of horloge koopt. 
Heutinck is u daarbij graag van 
dienst.

Is uw horloge of sieraad defect? 
Heutinck Juwelier repareert ze 
snel en vakkundig. Ook kunt 
u uw sieraad of horloge laten    
graveren met een persoonlijke 
inscriptie, voor een blijvende 
herinnering aan een dierbare.

Meer informatie over Heutinck 
Juwelier & Optiek is te vinden op 
www.heutinckjuwelier-optiek.nl.

Sportverenigingen geeft 
uw thuiswedstrijden door, 
dan weten uw supporters 

wanneer ze u kunnen 
komen aanmoedigen!

Dus sportverenigingen wilt u 
ook graag uw wedstrijden ver-
meld zien, stuur ons een e-mail 
(ulftsekrant@ijselstroom.nl) 
met daarin de thuiswedstrij-
den van de komende maanden 
zodat we deze in het schema 
kunnen meenemen. 

17 april 2016
SDOUC VR1 - DVC ’26 VR1

24 april 2016 
SDOUC 1 - BVC ‘12 1
aanvang 14.30 uur

Ulftse Boys 1 - Stokkum 
aanvang 14.00 uur

1 mei 2016 
GWVV 1-SDZZ 1 
aanvang 14.30 uur

Gendringen - Witkampers 
aanvang 14.00 uur

8 mei 2016
GWVV 1-Ajax B 1
aanvang 14.30 uur

Gendringen - Lochem
aanvang 14.00 uur

Sinds september is MG Auto’s 
gevestigd aan de Oerseweg 15 
in Ulft. Met zijn bedrijf heeft 
Masallah Genc daar Van der 
Heiden Auto’s overgenomen. 
Aan de service die de klanten ge-
wend waren, is niets veranderd.

MG Auto’s richt zich op in- en 
verkoop van nieuwe en gebruik-
te auto’s. Het garagedeel wordt 
gerund door Ulftenaar Genc zelf 
en Mark Römer, die voorheen in 
dienst was bij Van der Heiden. 
”In de werkplaats is zodoende ei-
genlijk alles hetzelfde gebleven. 
Voor Mark zijn de klanten al-
lemaal bekende gezichten”, legt 
Genc uit. ”Het mooie is dat veel 
mensen de overgang helemaal 
niet in de gaten hadden: toen ze 
hier kwamen voor de bandenwis-
sel, werden ze net als altijd gehol-
pen door Mark. De vertrouwde 
monteur blijft dus werkzaam bin-
nen het bedrijf. Op de naam na is 
alles hetzelfde gebleven.”

Genc, die 33 jaar ervaring heeft 
in de autobranche, en Römer 
leveren namens MG Auto’s een 

totaalservice. ”We regelen de air-
conditioning, doen de apk, bie-
den kleine beurt en grote beurt 
aan, zorgen voor de bandenwis-
sel iedere zes maanden”, somt de 
eigenaar op. ”Schadeherstel kan 
zowel met als zonder spuiten,” 
vervolgt Genc. ”Daarnaast kun-
nen de mensen hier terecht voor 
in- en verkoop, maar nemen we 
ook zoekopdrachten aan en hel-
pen we bij de financiering.”

De kennis die aanwezig is bij MG 
Auto’s is bovendien altijd up-to-
date. ”We blijven moderniseren 
en gaan met onze tijd mee”, geeft 
Genc aan. ”We willen vooroplo-
pen met moderne auto’s. Die 
hebben vandaag de dag steeds 
meer geavanceerde apparatuur 
en wij kunnen die elektronica al-
lemaal zelf uitlezen.”
Het autobedrijf op De Rieze is 
elke werkdag (ma t/m za) bereik-
baar: telefonisch via 0315-237253 
(werkplaats), 06-22445354 (mo-
biele nummer Masallah Genc) of 
via het e-mailadres info@mgauto.
nl. Meer informatie is te vinden 
op de website www.mgauto.nl. 

Service als vanouds bij MG Auto’s

Heutinck Juwelier & Optiek bestaat 
honderdtien jaar

Kei-Fit start 
Running 
Gendringen-
Ulft!

Wil jij beginnen met hard-     
lopen of de draad weer oppak-
ken? Dan is dit nu je kans! Op 
maandag 18 april om 18.30 uur 
start Kei-Fit met een 10-week-
se Runclinic.
 
De Runclinic wordt georga-
niseerd voor alle mensen die  
willen beginnen met hard- 
lopen. Tijdens deze Runclinic 
werken de deelnemers aan 
hun conditie en looptechnie-
ken met als doel om 5 kilo-
meter te kunnen volbrengen.
 
Ben je nog geen lid van Kei-
Fit? Deelname bedraagt €30,-
Voor Kei-Fit leden is deel-
name gratis.
 
Kei-Fit doet mee aan de 
Colorboost in Doetinchem 
(5 kilometer). Inschrijfgelden 
Colorboost € 20,-.
 
Wil jij je opgeven voor de Kei-
fit Runclinic of meer informa-
tie ontvangen mail dan naar
lobke@kei-fit.nl.

Behandeling van allerlei fysieke 
en mentale klachten, maar ook 
gewoon sporten. MOVE oefen-
therapie & training Cesar/
Mensendieck biedt het allemaal
aan, op de locaties aan de Delweg 
1-voor (individuele therapie) en
’t Goor 1 (ook voor groepsthera-
pie). Persoonlijke aandacht voor
de patiënt is daarbij gegaran-
deerd.

Al ruim 30 jaar heeft Joke Schat 
haar praktijk in Ulft. Sinds vijf 
jaar maken ook Loes Heuves 
en Edine Wiendels deel uit van 
de vennootschap, die ontzettend 
divers is in het aanbod van behan-
delingen. ”Individuele en groeps-
therapie, maar ook behandelin-
gen aan huis. En we hebben heel 
veel specialisaties. Kinder- en 
psychosomatische therapie, voor 
mensen met een burn-out, stress 
of hyperventilatie,” maakt Loes 
duidelijk. 
Edine vult aan: ”Behandelingen 
gericht op COPD, hartfalen, on-
cologie en Parkinson. Bootcamp 
en wandelingen. Er is hier zó veel 

mogelijk, dat maakt het werk 
voor ons ook heel afwisselend en 
leuk.”
De ruime oefenzaal op ’t Goor 
biedt tevens de gelegenheid om 
zonder medische klachten aan 
de fitheid te werken. Loes: ”Er 
zijn bezoekers die niets hebben 
aan een abonnement om onbe-
perkt naar de sportschool te 
kunnen, daar verdrinken ze in de 
menigte, die willen gewoon één 
keer in de week wat doen. In een 
kleine groep waarbij gelet wordt 
op eventuele klachten. Dat kan 
hier.”

MOVE onderscheidt zich daarbij 
door in te spelen op de behoefte 
van de patiënt en door het per-
soonlijke contact. ”We nemen de
 tijd voor de mensen,” legt Edine 
uit. ”Hoewel we heel veel aanbie-
den, blijft het kleinschalig. Een 
bezoeker gaf laatst aan: ’Hier 
wordt nog echt naar me geluis-
terd’ en dat willen we graag zo 
houden.” Voor meer informatie:
www.move-oefentherapie.nl en 
telefonisch: 0315 686015.

Persoonlijke aandacht bij MOVE

Edine Wiendels (links)en Loes Heuves.
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Op zondag 17april zullen de Iesellander 
Muzikanten weer van zich laten horen 
tijdens hun Voorjaarsconcert.

De Iesellander Muzikanten spelen voor-
namelijk Egerländer en Böhmische blaas-
muziek en organiseren meerdere keren 
per jaar concerten voor haar donateurs, 
fans en uiteraard voor eenieder die het 
maar horen of meemaken wil. Na twee 
succesvolle Nieuwjaarsconcerten, staat 
nu het Voorjaarsconcert op de agenda. 
De Iesellander Muzikanten spelen onder 
de bezielende leiding van Jan Venhorst.

Dit Voorjaarsconcert staat volledig in het 
teken van Ernst Mosch, die 60 jaar gele-
den de Egerländer muziek introduceerde 
en op 23.04.1956 het blaasorkest ”Original 
Egerländer Musikanten” oprichtte. 
Hij omringde zich met goede muzikanten, 
arrangeurs, zoals Gerald Weinkopf en 

Frans Bummerl, die vele stukken arran-
geerde voor de Egerländer Musikanten. 
De eerste singles, zoals Rauschende 
Birken en Fuchsgraben, die door de 
Egerländer Musikanten zijn uitgebracht 
zullen dan ook zeker op het programma 
staan. Wie van muziek houdt en zeker de 
Egerländermuziek van Ernst Mosch een 
warm hart toedraagt, mag dit niet missen. 
Het concert vindt plaats in het vereni-
gings-gebouw van de schuttersvereniging 
”Willem Tell”, Kerkenstraat in Silvolde.
Aanvang van het concert is 11.00 uur en 
het einde is omstreeks 13.30 uur. 
De entree bedraagt € 6,00 per persoon. 
Voor donateurs is de toegang, op vertoon 
van de donateurkaart, gratis.

De Iesellander Muzikanten nodigen iede-
reen van harte uit en spreken de wens uit 
dat het een gezellige muzikale morgen 
mag worden.

Voorjaarsconcert Iesellander 
Muzikanten in Silvolde

In 1974 was Joop den Uyl aan 
de regering. I.v.m. de oliecrisis 
kwam de benzine op de bon en 
werden er autoloze zondagen in-
gesteld. Dit was voor Stef Nas de 
aanleiding om met zijn paard en 
wagen de straat op te gaan tijdens 
de Iseldonkse carnavalsoptocht.
Hét begin van dat wat later 
carnavals-buurtvereniging ”De 
Sleegstraat” zou worden. Op 16 
april 1976 werd besloten om een 
heuse vereniging op te richten, 
dit nadat al een paar jaar de buurt 
uit de Sleegstraat op ludieke wij-
ze carnaval had gevierd. Het zou 
nu wat meer gestructureerd gaan 
als officiële vereniging.

De destijds jonge generatie op-
richters waren allemaal jonge 
gezinnen met kleine kinderen. 

Geen tijd dus om naar het café 
te gaan. Het huidige clubgebouw, 
de garage van de familie Nas, 
fungeerde al snel als thuishonk 
voor de club, daar waar feestjes 
werden gehouden, kindermid-
dagen werden georganiseerd en 
waar ruim 30 jaar lang ook de 
carnavalswagens zijn gebouwd.

Rode draad van ”De Sleegstraat” 
is altijd de carnaval geweest. In 
het verleden stond de carnaval 
in het teken van de carnavals-
wagen, nu er geen wagen meer 
gebouwd wordt staat de carnaval 
nóg meer in het teken van veel 
gezelligheid. ”Weinig werk, veel 
ouwehoeren” is de lijfspreuk van 
één van onze leden.
Naast de carnaval komen de 
leden het gehele jaar door re-

gelmatig bij elkaar. Enkele bin-
go’s, een zomerfeestweekeind 
en meerdere kinderactiviteiten 
zoals paaseieren zoek en het 
sinterklaasfeest staan vast op de 
agenda.
Een carnavalsvereniging viert 
een jubileum waarvan het ju-
bileum deelbaar is door 11, hét 
carnavalsgetal. ”De Sleegstraat” 
is een gecombineerde vereniging 
van een carnavalsvereniging en 
een buurtvereniging. In dit geval 
kan een jubileum ook elk lustrum 
of decennium gevierd worden, 
een voordeeltje dus!
 
Op 16 april zal ”De Sleegstraat” 
haar jubileum vieren met haar 
leden. De feestavond zal in de 
sfeer van een receptie worden 
gestart zodat wellicht enkele 
gasten de leden kunnen toespre-
ken. Aansluitend zal deze avond 
vanzelf overgaan in een gezellige 
feestavond. Doordat de vereni-
ging nooit alleen kan bestaan 
heeft het bestuur ervoor gekozen 
om vrienden waaronder Stichting 
Iseldonk en Dweilorkest ”Over 
de Rooie” uit te nodigen. Mede 
door dit soort verenigingen kan 
”De Sleegstraat” genieten van 
haar succes.
Ook zullen de vele sponsoren 
uitgenodigd worden zodat ”De 
Sleegstraat” een keer een klein 
gebaar terug kan doen.
 
”De Sleegstraat” wil iedereen 
bedanken die het mogelijk heeft 
gemaakt dat zij al 40 jaar lang 
mag genieten van ouderwetse 
gezelligheid en hoopt ook dat dit 
tot minimaal het halve eeuwfeest 
mag duren.

Carnavals-buurtvereniging 
’De Sleegstraat viert 40-jarig jubileum

V.l.n.r. Stef Nas, Marijke Bongers, Roy Nas, Nancy van ’t Hul en Jan 
Bongers in clubgebouw ’t Ruufke.

Het Ulfts Gemengd Koor geeft voor 
de vijfde keer een concert  ”UGK in 
de Hemel” in de zaal van ’t Hemeltje 
aan de F.B. Deurvorststraat 6/1. Hier 
is ook de locatie waar het UGK sinds 
vele jaren op de maandagavond hun 
wekelijkse repetitie houdt. Alard is een 
prima gastheer en de samenwerking is 
uitstekend. Het koor voelt zich daarom 
ook kind aan huis. Met veel plezier 
geeft het UGK daar jaarlijks een luchtig 
lenteconcert.
 
Dit jaar wordt het op zondag 17 april ge-
houden. Aanvang 19.30 uur. Zaal open 
vanaf 19.00 uur. Entree vrije gift.
 
Het eerste lustrum wordt gevierd met 
Engelse, Franse en Duitse koorliederen, 
waarbij ook het Zweedse lied “Gabrielas 
Sång” uit As it is in Heaven  ten gehore 
wordt gebracht.  

Het concert biedt veel afwisseling met 
een beetje musical, een beetje Toppop, 
wat volkse wijsjes met dans- en drinklie-
deren van de Britse eilanden en zeker 
ook een paar  intieme klassieke liede-
ren. Kortom: voor elk wat wils!

Zoals altijd wordt het koor op de piano 
begeleid door Henk Bennink en staat 
het geheel onder leiding van Gerard 
Rutjes. Rondom de pauze treedt de 
band Timeline Music op met hits van 
toen en nu, die u zeker heel bekend in 
de oren zullen klinken. Het wordt nos-
talgisch genieten!!!

Nieuwe leden zijn zeer welkom: kom 
vrijblijvend naar onze repetitie op een 
van de maandag avonden. 
Verdere informatie: 
www.ulftsgemengdkoor.nl of via 
secretariaatugk@gmail.com

Concert Ulfts Gemengd Koor
in ’t Hemeltje

Nieuw, inspirerend en uitda-
gend wordt de Kunstroute 2016. 
Dit wordt de opvolger van de 
’Open Atelierroute’ oude stijl. 
Hiermee gaat de route zijn 10e 
editie in maar ook het eerste 
jaar nieuwe stijl. Meer dan 34 
deelnemende kunstenaars. Nu 
al een geweldig resultaat voor 
een uitdagende kunstroute! De 
Kunstroute 2016 vindt plaats 
in het weekend 23-24 april en 
weekend 30 april - 1 mei.

De nieuwe aanpak vertaalt zich 
direct in kunstige samenwerking 
tussen de Stichting Kunstuitleen 
en ouderenzorg Azora. Azora 
stapt in de Kunstroute met vier 
huizen: t.w. Antonia Terborg, 
Schuylenburgh Silvolde, Bettel-
kamp Varsseveld en Debbes-

hoek Ulft, waar kunstenaars 
zonder atelier kunnen expose-
ren. Inzet is om bezoekers aan 
de kunstroute voor € 2,50 p.p. 
een kunstroutekaart te laten 
kopen en met deze ingebrachte 
routegelden 4 of 8 kunstwerken 
aan te kopen bij deelnemende 
kunstenaars. De kunstwerken 
worden geschonken aan de  deel-
nemende huizen. Een bijzonder 
doel om ook deelnemers en zorg
voor ouderen bij elkaar te bren-
gen. Het publiek kiest via: www.
kunstuitleenoudeijsselstreek.nl 
bij welke kunstenaars de wer-
ken gekocht gaan worden. 
Zo kunnen wij als Kunstuitleen 
samen met u en Azora de cirkel 
rond maken en ontstaat en echt 
een kunstroute met een goed 
doel!

De structuur van VVV Oude 
IJsselstreek gaat op de schop. 
Om de organisatie draaiende 
te houden worden de drie 
steunpunten, Ulft, Terborg en 
Varsseveld op niet al te lange 
termijn vervangen door agent-
schappen verdeeld over de 
verschillende kleine en grote 
plaatsen.

Er wordt gekozen voor een 
’shop in shop’ formule, dus een 
VVV-balie in een bestaande 
winkel of onderneming. Dit alles 
in een verregaande samenwer-
king met Stichting Achterhoek 
Toerisme, waarbij VVV Oude 
IJsselstreek StAT meer wil in-
formeren over streekgebonden 
activiteiten. StAT promoot 
de Achterhoek op haar beurt 

vooral op verschillende, ook 
buitenlandse, beurzen. Met de 
nieuwe aanpak worden vier 
werkgroepen samengesteld: ar-
rangementen, de bevoorrading 
agentschappen, ledenbezoek 
en beurspresentaties, daarom is 
men op zoek naar nieuwe vrij-
willigers, leden, donateurs en 
een bestuurs-lid om de nieuwe 
formule te laten slagen. 
Informatie over een agentschap
kunt u opvragen tot 15 april, 
aanmelden kan tot 25 april. 

Belangstelling om deel uit te 
maken van de nieuwe organi-
satie, neem dan contact op met 
Monique Oortwijn, tel. 0315 - 
330345 of mail naar: 
m.oortwijn@
vvvoude-ijsselstreek.nl

VVV slaat nieuwe weg in

Kunstroute 2016
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De dorpskiek is deze keer ge-
nomen op de Milt. Wij zien de 
boerderij van Coolenbrander, 
of niet? Wij hebben wat onenig-
heid. De boerderij was in zeer 
slechte staat en is tijdens de ruil-
verkaveling afgebroken. Aan de 
Omsteg richting Netterden is 
een modelboerderij gebouwd 
”de ronde morgen” alwaar de 
familie Coolenbrander nog jaren 

het bedrijf heeft voortgezet. 
Om de vraagtekens weg te nemen 
vragen we wie heeft er nog foto’s
van de oude boerderij om deze
erlangs te leggen. 

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 2 mei 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)

8 april: Start cursus Kanovaren, R.K.V. ’Het Anker’, Ulft
10 april: ACB+ concert Harmonie Ulft, DRU    
 Cultuurfabriek, Ulft
11 april: Vogelwandeltocht IVN, Slangenburg, Doetinchem
12 april: Alzheimer Café, Het Borghuis, Doetinchem
13 april:  Damesgilde Ulft, Jaarverdaering,    
  DRU Cultuurfabriek, Ulft
16, 17 april: Caravan occasionverkoopbeurs, DRU SSP-Hal   
 Ulft
16 april: Jubileum Carnavals-buurtvereniging ’Sleegstraat’
16-17 april: Toneelvoorstelling ’Kom es Kieken’, ’t Dorpshuus,  
 Varsselder
17 april: Voorjaarswandeltocht, De Roode Leeuw, Terborg
17 april: Concert Ulfts Gemengd Koor, ’t Hemeltje, Ulft
17 april: Voorjaarsconcert Iessellander Muzikanten, vereni- 
 gingsgebouw ”Willem Tell”, Silvolde
18 april: Start Runclinic Kei-Fit Gendringen-Ulft
20 april: Start ”Fit & Slank in 8 weken”, H. Schouten,   
 Silvolde
23-24 april: Kunstroute 2016
24 april: Hapje Cultuur en Platen- en CD beurs,
 DRU Cultuurfabriek, Ulft
24 april: IVN wandeling, vanaf uitkijktoren aan de   
 Oude IJssel, Ulft
27 apil: Koningsdagspelen, Zwarte Plein, Ulft
27 april: Beapop, achter het Klooster, Ulft
28 april: Grote bingoavond, ’t Dorpshuus, Varsselder
30 april: Bingo camping Slootermeer, Etten
30 april-1 mei: Kunstroute 2016
1 mei: Oude IJsseltocht R.T.C. de Wildt, clubgebouw op  
 Zwarte Plein Ulft
2 mei: Bingo KBO/SBU, Hemeltje, Ulft

De paaspakketten van de Moeder 
Teresa Stichting
Dit keer steken we van wal met het recent 
gehouden paasfeest in Roemenië. Ter ge-
legenheid van dit feest heeft de Moeder 
Teresa Stichting Ulft besloten om de ge-
zinnen in de projecten van de stichting 
een tas met levensmiddelen te brengen. 
Dat dit een schot in de roos was, wisten 
wij wel, want als je als gezin in Roemenië 
helemaal niets hebt, dan is het ontvan-
gen van een zak met levensmiddelen 
een buitengewoon prettige gebeurtenis.
Het is steeds weerindrukwekkend te 
zien hoe blij deze arme mensen zijn 
met brood, meel, olie,  margarine – sui-
ker -  maismeel, zout en rijst. Nee, nee, 
geen paaseieren en geen chocolade, het 
geld dat je aan deze artikelen zou be-
steden, is beter om te zetten in brood of 
meel.  Onze medewerkers in Roemenie 
hebben ervoor gezorgd dat alles prima 
op de juiste plaats terecht is gekomen.
In Roemenië leven nog steeds meer dan 
een miljoen Roma die geen onderdak 
hebben en geen scholing krijgen. Het 
zijn geen vluchtelingen, maar ze worden 
als minderwaardige mensen behandeld. 
Hoe is het toch in  vredesnaam moge-
lijk dat niemand zich het lot van deze 
bevolkingsgroep aantrekt. Overal hoor 

je op radio en tv de must om vooral te 
helpen bij de ontstane situatie van de 
vluchtelingen die naar de EU komen. 
Laat de EU vooral ook beginnen met de 
hulp aan de allerarmsten in Europa. Nu 
Koningsdag in Nederland voor de deur 
staat, lijkt het een goede zaak om ook 
eens aan de minderbedeelden in onze 
samenleving te denken en te schenken.
In Ulft zijn de voorbereidingen voor het 
jaarlijkse glazen radiokeetje reeds gestart 
en wij bezinnen ons over de activiteiten 
eind november. Half april zal er daarnaast 
een grote trailer naar Russisch Moldavië 
vertrekken. De benodigde papieren zijn 
aangevraagd, zodat het transport kan 
plaatsvinden. De papierkraam is een hels 
karwei en heeft weinig met positieve sa-
menwerking te maken. Maar deze moet 
je door, we doen het immers allemaal 
voor de armen en de kansloze medemens.
Dit transport doen we in samenspel met 
MAX Maakt Mogelijk, de hulporganisa-
tie van Omroep MAX. De goederen die in 
de vrachtwagen geladen worden, zijn on-
der meer slaapzakken, dekbedden, dek-
bedovertrekken en tweedehands kleding. 
De samenwerking met MAX maakt mo-
gelijk is bijzonder aangenaam. In april zal 
Jan Slagter wederom naar de Achterhoek 
komen voor een aangenaam samenzijn.

Moeder Teresa Stichting

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 diverse schilderijen 
en tekeningen van de Duitse beeldhou-
wer Klaus M. Hartmann. Deze exposi-
tie is van 18 april tot 15 mei te zien bij 
Galerie bij de Boeken.

Klaus M. Hartmann werd in 1960 gebo-
ren in Hannover. Hij studeerde archi-
tectuur aan de universiteit van Kaisers-
lautern, waar hij in 1997 zijn diploma 
behaalde. Ook studeerde hij af als 
beeldhouwer bij Prof. Hellmann aan 
de academie voor beeldende kunst van 
Mainz. In dat jaar kreeg hij ook de kunst-
prijs voor sculpturen in Trier-Saarburg. 
Tien jaar lang was hij ook onderwijzer 
in de beeldende kunst, aan de universi-
teit van Kaiserslautern, voor metaal en
bronzen sculptuur. Sinds 2002 is hij 
tekenleraar op middelbare scholen in 
Saarbrücken, Zweibrücken en Kaisers-
lautern. 
Sinds 2000 exposeert hij met zijn werken, 
onder andere in Duitsland, Amerika, 
Bosnië en Frankrijk. Zo zijn zijn beeld-
houwwerken onder andere te zien bij 
het cultuurministerie Rheinland Pfalz, 
bij de stadsmusea van Zweibrücken en 
Kaiserslautern, Kreis Landau en het 
staatsmuseum in Banja Luka. Ook was 
zijn werk meermaals te zien bij tentoon-
stellingen in Columbia, South Carolina, 
de Verenigde Staten. 
Hartmann maakt bronzen en ijzeren, 
vaak grote beelden. Lassen, smeden en 
gieten lopen door elkaar en gaan samen. 
Rompen zijn abrupt afgebroken. 
Je mag het maakproces gewoon in zijn 
werk zien. Het ambachtelijke aspect ver-
hoogt het aantrekkelijke bij zijn werk. 
Het werk past goed op de DRU, waar 
het gieten, het bewerken van ijzer een 
belangrijke rol vervulde.
Meer info op www.km-hartmann.de en 
op www.galeriebijdeboeken.nl. 
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