
Nu het voorjaar duidelijk is te 
ruiken en voelen, hebben veel 
mensen weer behoefte aan bui-
tenactiviteiten. Dat komt goed 
uit, want in Ulft en omgeving 
worden in mei veel evenementen 
georganiseerd. In het overzicht 
hieronder een selectie.
 
Hemelvaarttocht
Grand Café Het Schaftlokaal in 
Ulft organiseert op Hemelvaarts-
dag, donderdag 5 mei, in samen-
werking met VVV Oude IJssel-
streek een dauwtrapontbijt met 
aansluitend een fiets- of wandel-
tocht door de mooie Achterhoek. 
U kunt het ontbijt reserveren 
vanaf 7.00 uur tot 12.00 uur. 
Er is keuze uit een fietstocht van 
circa 40 kilometer of een wandel-
route van ongeveer 8 kilometer. 
Het arrangement bedraagt 9,50 
euro per persoon en is te reserve-
ren via Het Schaftlokaal op het 
telefoonnummer (0315) 820 201.

Coverland
Eveneens op Hemelvaartsdag is 
het weer tijd voor Coverland! 
Tijdens deze derde editie treden 
de grootste cover- en tribute-
bands uit binnen- en buitenland 
op. 
Op deze dag kun je van 12.00 tot 
23.00 uur genieten van populaire 
coverbands uit de jaren ’60 tot 
het heden, op het DRU Park in 
Ulft. Er zijn onder andere covers 
te horen van Greenday, Nirvana, 
Queen, Motörhead, Lady Gaga, 
ABBA, Editors, Joe Cocker, 
Iron Maiden, Foo Fighters, Guns 
’n Roses en Pearl Jam. 
Coverland zet daarmee het groot-
ste coverfestival van Nederland 
neer om de komende jaren uit te 
groeien naar het grootste cover-
festival van de Benelux! 

Meer informatie over het festival 
en het reserveren van kaarten 
vindt u op www.coverland.nl.

Festivaart
Twee dagen later, op zaterdag 
7 mei, is het op hetzelfde ter-
rein weer tijd voor hét knots-
gekke feest van de Achterhoek: 
Festivaart. Bij deze zesde editie 
kun je tussen 12.00 en 23.00 uur 
genieten van uiteenlopende mu-
ziekstijlen bij de vijf verschillen-
de area’s. Zo is er een ’Funfair’, 
waar onder andere Kraantje 
Pappie en Ronnie Flex optreden. 
Ook is er een ’Hardstyle Circus’, 
een ’Yumm Yumm Stage’ en het 
’Flugel Feestcafé’. Het belooft 
weer één groot feest te worden 
vol met festiviteiten, attracties, 
gekkigheid en verrassende uit-
hoeken. Kaarten kosten in de 
voorverkoop 28,50 euro en zijn 
te bestellen via www.festivaart.nl
 
Hootchie Koe
Datzelfde weekend is er ook een 
nieuw tweedaags festival vol cul-
tuur en muziek bij het Hofshuus 

in Varsseveld, genaamd Hoot-
chie Koe. Een festival met het 
doel jong en oud samen te bren-
gen en te laten zien wat onze re-
gio in huis heeft. 
De organisatie van het festival is 
in handen van een stichting met 
vrijwilligers. Leerlingen van de 
scholen gaan aan de slag met de-
coratie en kunstwerken, er spelen
schoolbands en vele lokale acts. 
Het gehele weekend is er de 
markt van de ”Gao dag” vol lek-
kernijen en streekproducten. 
U kunt genieten van lezingen, 
straattheater, een groot aantal 
bands, muzikanten en enter-
tainers. De plaatselijke horeca
zorgt voor een verrassende 
hap. Kaarten zijn te koop bij 
Schoenmaker Wisselink in Vars-
seveld of via de site
www.hootchiekoe.nl
 
Giro d’Italia
De Ronde van Italië start dit 
jaar in Apeldoorn. De organisa-
tie heeft ervoor gekozen om een 
etappe ook door de Achterhoek 
te laten lopen. De ronde begint 
met een korte tijdrit van 9,8 
kilometer door de straten van 
Apeldoorn op vrijdag 6 mei. 
Op zaterdag 7 mei starten de ren-
ners in Arnhem voor een rondje 
’linksom’ door Gelderland, met 
een finish in Nijmegen. Zondag 8 
mei doen de renners de Achter-
hoek aan, voordat ze op het 
vliegtuig stappen naar Italië. 
De start is vanaf de Grote Markt 
in Nijmegen en gaat via Zelhem, 
Borculo, Lochem en Zutphen te-
rug naar Arnhem.
 
Op zoek naar de nachtegaal
Op zondag 15 mei organiseert het 
Instituut voor Natuureducatie en 
Duurzaamheid (IVN) een voor-
jaarswandeling in het Aaltense 
Goor tussen 08.00 en 10.30 uur. 
De wandelaars gaan hierbij op 
zoek naar de nachtegaal. 

De organisatie adviseert de deel-
nemers een verrekijker mee te 
nemen. De start is op de krui-
sing Romienendiek/Vossenbult 
in Heelweg. Let hierbij op de 
IVN-vlag.
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Ruïne
Ulft heeft weer eens een         
metamorfose  ondergaan, de 
herinrichting van het centrum 
gaat nu dan toch eindelijk de 
eindfase in. Eerlijk gezegd komt 
het ook geen moment te vroeg; 
her en der werd er flink gemord 
door het winkelend publiek. 
Winkelcentrum ”de Blenk” is 
bijna klaar en het valt op dat 
het allemaal wat ”kruiperiger” 
is geworden. Door de uitver-
groting  van de winkelpuien heb 
je echt het idee dat alles veel 
nauwer is geworden, hetgeen 
uiteraard weer ten goede komt 
van de winkelruimte. De ver-
hoging van de parkeerruimte 
op ”de Blenk” is trouwens  een 
enorme verbetering gebleken. 
Alles is nu gelijkvloers gewor-
den, zullen we maar zeggen. De 
bestrating is ook enorm vooruit 
gegaan. Wat nog rest is de aan-
sluiting van de Deurvorstsstraat 
op de Bongersstraat. 
Goed duidelijk is dat Ulft een 
ander aangezicht krijgt; de     
bestrating past meer in het 
dorpsbeeld en natuurlijk is het 
afgebrande pand van Gunsing 
de parel in de kroon. Deze ruïne 
lijkt wel op de monumentenlijst 
te staan want er wordt niks aan 
gedaan. Totaal overwoekerd en 
vervallen staat het daar maar 
te staan. Eenieder in Ulft is 
het een doorn in het oog. Wat 
nou toch de moeilijkheid is om 
deze zooi op te ruimen ontgaat 
me geheel! Nog geen twee jaar 
geleden waren er allerlei snode 
plannen om het een en ander te 
verwezenlijken. Kranten ston-
den er bol van en iedereen had 
zoiets van; eindelijk! Van al 
deze mooie plannetjes is dus 
geen snars terecht gekomen, 
nog steeds staat het eens zo 
trotse pand gehavend en troos-
teloos het ”aangezicht” van 
Ulft te bepalen. Wie is hier nou 
verantwoordelijk voor, zou je 
zeggen. Feit is wel, dat bij alle 
partijen de wil ontbreekt om 
tot een oplossing te komen. Zo 
langzamerhand ervaren veel 
Ulftenaren deze ruïne als een 
smet op het dorpsgezicht; heb 
je alles mooi heringericht, valt 
je oog nog op de grote berg 
troep en puin; wat een entree!

ZijlijnVolop regionale evenementen in mei

 

NVM

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

V.l.n.r.: Arjan de Bruin, (vrijwilliger) Marco van der Aar, (organisatie) Willem van de Krol en z’n hond Sem 
(vrijwilliger) en Joost de Gier (organisatie).

Profiteer nu van een zeer lage rente!
 Variabel NHG 1,70%
 5 jaar vast NHG 1,35%
 7 jaar vast NHG 1,85%
 10 jaar vast NHG 1,89%
 15 jaar vast NHG 2,30%
 20 jaar vast NHG 2,50%

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!

Extra katern: 

VVV 

zomerkrant
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Etten
Donderdag 31 maart 2016 was de 
jaarlijkse bevrijdingsherdenking 
in Etten. Deze herdenking gaat 
ieder jaar gepaard met een uit-
bundige ”Canadese vlaggenpara-
de.” Bijna alle Ettenaren hangen 
op deze dag de Canadese vlag 
uit. Een indrukwekkend gezicht. 
Wat negentien jaar geleden be-
gon met een sobere herdenking 
bij de molen is inmiddels uitge-
groeid tot één van de belangrijk-
ste gebeurtenissen in het dorp. 
De herdenking staat steeds meer 
symbool voor de bevrijding van 
de Achterhoek en is een eer-
betoon aan de soldaten van het 
South Saskatschewan Regiment 
uit Canada. 
Op paaszaterdag 1945 werd 
Etten bevrijd en dat ging niet 
bepaald zonder slag of stoot. Vijf 
Canadese militaire sneuvelden 
en vier dorpsgenoten. Sinds 2005 
vindt de bevrijdingsherdenking 
plaats bij het oorlogsmonument 
en worden de namen genoemd 
van allen die zijn omgekomen 
tijdens de Ettense oorlogsjaren. 
Dit jaar stond de herdenking in 
het teken van het belang om te 
blijven herdenken. De Canadese 
ambassadrice, mevrouw Sabine 
Eva Nolke en de hoogste militai-
re attaché, kolonel Mike Hogan, 
waren aanwezig bij de herden-
king. De ambassadrice sprak na-
mens de Canadese ambassade de 
aanwezigen toe. Ook sprak Wnd. 
Burgemeester Steven de Vreeze.

Vluchtelingen
De gemeente wil in het vluch-
telingenvraagstuk haar maat-
schappelijke verantwoordelijk-
heid nemen en er met name op 
inzetten om meer mensen met 
een verblijfstatus te huisvesten, 
dan de wettelijke taakstelling 
die gemeenten hiertoe hebben. 
Wettelijk moeten er 101 mensen 
gehuisvest worden, de gemeente 
wil bekijken of ze bovenop deze 
opgave nog 100 personen kunnen 
huisvesten. Hiermee worden de 
AZC’s ontlast. 
Op dit moment verblijven er in 
de AZC’s 16.000 mensen met een 
status. Die moeten zo snel moge-
lijk een rustige plek krijgen om te 
kunnen integreren. Samen met or-
ganisaties als Vluchtelingenwerk 
en Wooncorperatie Wonion wil-
len wij ervoor zorgen dat status-
houders zich in Oude IJsselstreek 
zo snel mogelijk thuis voelen. In 
2015 zijn 111 personen gehuisvest 
in onze gemeente (55 volwasse-
nen, 31 jongeren en 25 kinderen). 
Voor deze huisvesting waren 34 
woningen nodig.

Gemeentesecretaris
De heer Jeltema is tijdelijk aan-
gesteld voor 28 uur per week. Hij 
zal de gebruikelijke taken van de 
gemeentesecretaris uitvoeren: 
het voorbereiden van de colle-
gevergaderingen, het voorzitten 
van het managementoverleg en 
het bijwonen als secretaris van 
de raadsvergaderingen. 
Hij is als interim gemeentesecre-
taris eindverantwoordelijk voor 
de ambtelijke organisatie. De 
heer Jeltema (62 jaar) woont in 
Rhenen. Hij is gemeentesecreta-
ris/algemeen directeur geweest 
van onder meer de gemeenten 

Wageningen, Rhenen, Leersum 
en Harmelen. Sinds 2008 werkt 
hij als interim manager.

Toerisme Achterhoek
Deelneming aan stichting 
Achterhoek gemeenten. Met dit 
besluit wordt de huidige betrok-
kenheid van de tien Achter-
hoekse gemeenten bij de Stich-
ting Achterhoek Toerisme en    
de Stichting Beheer Gelden 
Routebureau Achterhoek ge-
formaliseerd. De gemeenteraad 
heeft geen verdere wensen of 
bedenkingen ter kennis van het 
college gebracht. Het regionale 

Portefeuillehoudersoverleg Vrije-
tijdseconomie heeft een aanbeve-
ling gedaan voor benoeming van 
mevrouw Van Haaren-Koopman 
en de heer Te Gronde tot be-
stuursleden van beide stichtin-
gen namens de tien deelnemende 
Achterhoekse gemeenten

Taalhuis in Ulft
Half april was de officiële ope-
ning van het Taalhuis, in de 
DRU Cultuurfabriek in Ulft. 
Een Taalhuis is een plek, waar 
mensen die moeite hebben met 
lezen en schrijven of die hulp 
zoeken met het werken met com-

puters elkaar kunnen ontmoeten. 
Ze helpen elkaar en ze worden 
door vrijwilligers geholpen met 
het beter lezen en schrijven en 
met het werken met een compu-
ter. In de bibliotheek  vind je het 
taalhuis. Iedereen kan er naar 
toe,  je hoeft geen lid te zijn. 
In het taalhuis staan veel boeken 
voor volwassenen én voor kinde-
ren die moeite hebben met lezen 
en er zijn computers waar je mee 
kunt oefenen. Samen met het 
Graafschap College organiseert 
de bibliotheek leesclubs en er zijn 
andere activiteiten voor  mensen 
die hulp willen.

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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Gezellig straatje in Ulft

Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

De herinrichting van de Blenk bereikt zijn laatste fase, er zijn gezellige winkelstraatjes gekomen, de tegels 
zijn vervangen door straatstenen. Er is een boom geplant voor het pleintje van de supermarkt, het heeft 
een knus karakter gekregen. Ruime parkeerplaatsen, met veel groene afscheidingen en goed toegankelijk 
voor fietsers en voetgangers.

Hemelvaartsmarkt in Terborg, 
een écht Achterhoeks evenement
in uitbundige sfeer.
 
Op donderdag 5 mei tussen 
11.00 en 17.00 uur vindt weer 
de jaarlijkse gezellige sfeervolle 
Hemelvaartsmarkt in het cen-
trum van Terborg plaats. 
Dit jaar is er voor een compleet 
nieuwe opzet gekozen. Naast de 
gebruikelijke marktkramen zijn 
de marktkramen van de onder-
nemers zelf veelal bezet door 
hobbyisten en vertegenwoordi-
gers van goede doelen. Zowel de 
hobbyisten als de vertegenwoor-
digers van de goede doelen zullen 
bijzondere artikelen verkopen. 
Met het frisse weer van de laat-
ste tijd hoopt de evenementen 
commissie van Terborg Centraal    
natuurlijk op een zonovergoten 
Hemelvaartsdag in vrolijke sfeer,
Naast de vele kramen van hande-
laren van buitenaf zullen er dus 

ook veel kramen te vinden zijn 
met unieke en vaak zelf gemaak-
te producten. De jaarlijks terug-
kerende markt is al jaren een 
fenomeen op Hemelvaartsdag. 
Dit trekt natuurlijk altijd bijzon-
dere verkopers aan. Daarnaast is 
er besloten de kindervrijmarkt in 
het hart de Hoofdstraat te plaat-
sen. Als gebruikelijk is er vertier 
voor jong en oud. Natuurlijk zijn 
DJ Roel en DJ Paul vertegen-
woordigd, is er een draaimolen, 
staan er pony’s klaar voor een 
lekker ritje en kunnen de snuitjes 
kosteloos voorzien worden van 
mooie grime. Natuurlijk zijn alle 
winkels open en klinken overal 
de vrolijke muzieknoten.

Voor de kindervrijmarkt kan nog 
aangemeld worden. Wil je deel-
nemen? Stuur dan een mail naar 
info@bohmerschoenen.nl of loop
even binnen bij Böhmer Schoenen 
en Reparaties, Hoofdstraat 33a.

Hemelvaartsmarkt Terborg

Op zaterdag 14 mei wordt bij de 
Jumbo en Albert Heijn in Ulft 
een loterij gehouden om geld 
in te zamelen voor het Oude 
IJsselstreek Muziekevenement 
65+. Van 10.00 tot 15.00 uur 
staat voor de deur van Jumbo 
èn Albert Heijn een kraam. 

Voor € 1,- zijn hier loten te 
koop waarmee prachtige prij-
zen te winnen zijn waaronder 
een week tafeltje dekje, bood-
schappenpakketten en nog veel 
meer. De Plucker muzikanten 
uit Dinxperlo zorgen voor de 
muzikale ondersteuning bij de 
Jumbo en de Brassy soundband 
uit Ulft is bij Albert Heijn van 
de partij. 
Tijdens het muziekevenement 
op zondagmiddag 3 juli, welke 
dit het jaar haar 5-jarig bestaan 
viert, zullen de prijzen bekend 
worden gemaakt. 

De trekking wordt op deze mid-
dag gedaan door een van de 
artiesten.

De opbrengst van de verloting 
wordt gebruikt om 65-plussers 
uit de gemeente Oude IJssel-
streek een gezellige, muzikale 
middag te bezorgen in de feest-
tent op het Zwarte Plein in Ulft.
 
Kaarten voor het evenement 
zijn te verkrijgen bij Jumbo en 
AH in Ulft en Plus Peperkamp 
in Silvolde, ze kosten € 10,- per 
stuk. U krijgt hiervoor een kop 
koffie met krentewegge en een 
consumptie met versnapering. 

Voor kwetsbare ouderen be-
staat de optie om opgehaald en 
thuisgebracht te worden. 
U kunt ook het aanmeldings-
formulier invullen op:
www.oij65plus.nl

Loterij Oude IJsselstreek 
Muziekevenement 65+



Vroege vogelvaart over de 
Oude IJssel
IVN-gidsen van de regiowerk-
groep Rondom de Strang en Iessel 
houden in samenwerking met 
de Stichting IJsselvaart op de 
zondag 1 mei een vroege vogel-
vaart over de Oude-IJssel. Op 
deze vaartocht kan men gebruik 
maken van een eenvoudig ontbij-
tje. Vertrek  om  7.00 uur bij de 
brug over de Oude IJssel achter 
de DRU te Ulft. De kosten be-
dragen 12,50 euro, voor kinderen 
tot 12 jaar 9,50 euro (inclusief 
ontbijt). Deze tocht is onder 
voorbehoud bij voldoende deel-
name. Reserveren i.v.m. ontbijt 
verplicht via de VVV kantoren 
in Ulft, Terborg of Varsseveld  of 
www.ijsselvaart.nl 

Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt      
maandag 2 mei weer haar maan-
delijkse Bingo voor leden om 
14.30 uur in ’t Hemeltje te Ulft. 
Nieuwe leden zijn welkom en 
kunnen zich op deze middag 
aanmelden. 

”Lauf Junge Lauf” in Film-
huis DRU Cultuurfabriek
Het Filmhuis van de DRU Cul-
tuurfabriek in Ulft presenteert 
op woensdag 4 mei de Pools-

Duitse dramafilm ”Lauf Junge 
Lauf (Biegnij, chlopcze, biegnij)” 
uit 2013. De film begint deze 
avond om 20.30 uur in verband 
met Dodenherdenking. Kaartjes 
à € 6,- verkrijgbaar aan de balie 
òf via www.drucultuurfabriek.nl 
Op woensdag 18 mei is de film 
”Marie Heurtin” te zien.

Galerie Gelia : Joke Kaminski 
In mei is in Galerie Gelia, 
Munstermanstraat 1 te Silvolde 
de tentoonstelling van de Varsse-
veldse kunstenares Joke Kamin-
ski te bezichtigen. Openingstijden 
zijn vanaf 11.00 tot 17.00 uur en 
de toegang is gratis. Voor een 
bezoek buiten de openingstijden 
kunt u een afspraak maken. Voor 
info 0315-340385 en 
www.galerie-gelia.nl

Gazelle demotruck naar 
Mekers Gendringen
Op vrijdag 6 mei kunt u van 11.00 
tot 16.00 uur bij Mekers Gend-
ringen kennismaken met de 
nieuwste ontwikkelingen op het 
gebied van electrische fietsen. 
Dan komen medewerkers van 
Gazelle uitgebreid uitleg geven 
over de verschillende electrische 
systemen en kunt u een verras-
sende proefritten maken.

KiVaDa Ulft Pre-party
Kivada Ulft begint dit jaar iets 
vroeger dan gepland en wel met 
een heuse pre-party op vrijdag 
6 mei van 19.30 tot 21.30 uur. 
In de schoolvakantie is er een 
spectaculaire discoavond in het 
Openluchttheater Engbergen. 
Kinderen in de leeftijd van 8 t/m 
13 zijn welkom.  Kom jij ook? De
entree is gratis. Aanmelden kan 
via het formulier op 
www.Kivada-ulft.nl

Achterhoeks Fietsweekend
Het Achterhoeks Fietsweekend 
in Varsseveld wordt van 5 t/m 
8 mei gehouden. Voor deze 21e 
editie zijn de routes reeds vast-
gesteld en dat zullen wederom 
prachtige gepijlde routes zijn van 
40 en 60 km door mooie natuur. 
De fietswerkgroep doet er alles 
aan om het de fietsers naar de zin 
te maken. De folders zijn gedrukt 
en zullen o.a. worden verspreid 
bij de campings in de omgeving.

Optreden Hootchiekoe-
festival
Udo Klompenhouwer en Valerie 
Ross zullen op zaterdag 7 mei 
en zondag 8 mei in de namiddag 
optreden op het Hootchiekoe-
festival in Varsseveld. 
Diverse typetjes zullen het podi-
um betreden, waaronder ’Roedie 
und Troedie’ die u een weerbaar-
heidstraining gaan geven. Info: 
www.udoklompenhouwer.nl en 
www.hootchiekoe.nl

Beeldenexpositie 
Megchels Goed
In de maand mei is gedurende 
de weekenden de natuurtuin van 
het Megchels Goed geopend 
voor een beeldenexpositie. Dit 
keer weer heel bijzondere kunst-
werken van glas, hout en brons. 
De setting in de tuin maken het 
tot een bijzondere en unieke ten-
toonstelling. De officiële opening 
is op 6 mei om 16.00 uur in bijzijn 
van de kunstenaars. Meer infor-
matie op www.megchelsgoed.nl 
en Facebook. Op 29 mei wordt 
de expositie verlevendigd door 
de demonstratie van Gerard 
Velthuis. Zijn bijzondere collec-
tie kindermeubels demonstreert 
hij tussen 13.00 en 17.00 uur.

Rasentertainer Hans Liberg 
naar DRU Cultuurfabriek
Op woensdag 11 mei komt rasen-
tertainer en muziekkomiek Hans 
Liberg met de muzikale cabaret-
show Jazz & Comedy naar het 
theater van de DRU Cultuur-
fabriek. De show is alleen dit sei-
zoen in de Nederlandse theaters 
te zien. De voorstelling begint om  
20.00 uur in de Rabobankzaal 
van de DRU Cultuurfabriek. 
Kaarten zijn voor € 28,50 (inclu-
sief consumptie en garderobe) 
verkrijgbaar aan de receptie van 
de DRU Cultuurfabriek of via 
0315-714358 en te bestellen via 
www.drucultuurfabriek.nl

Rijbewijskeuringen
Senioren, chauffeurs met rijbe-
wijs C/D/E en overige automo-
bilisten die voor verlenging van 
hun rijbewijs moeten worden 
gekeurd, kunnen hiervoor 8 mei 
terecht op het spreekuur 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 informatie en een afspraak
belt u tijdens kantooruren naar
het landelijke afsprakenbureau
van Regelzorg Rijbewijskeurin-
gen:  088 2323300. Zelf een datum 
plannen kan via:
www.regelzorg.nl

Extra Boeken- en Platen-
markt voor Amnesty in Ulft
Op vrijdagavond 13 mei van 
19.00 tot 22.00 uur organiseert 
Amnesty-groep Ulft een extra
boeken- en platenmarkt in de 
DRU-Fabriek te Ulft.  Men heeft 
inmiddels zoveel materiaal bin-
nengekregen dat er een extra 
markt georganiseerd kan worden.
Een tip vooraf: grote tassen mee-
brengen waar veel in kan voor 
weinig geld. De opbrengst van 
deze verkoop is voor Amnesty 
International.  Mocht u nog boe-
ken en platen beschikbaar willen 
stellen, neem dan contact op met 
Anton Neijland (0315-631627)

Pinkstermarkt 
camping Scholtenhof
Op zondag 15 mei, 1e Pinksterdag, 
organiseert camping Scholtenhof 
een rommelmarkt met een gezel-
lig terras en een draaimolen voor 
de kinderen. Mensen die zich wil-
len aanmelden kunnen contact 
opnemen via: tel. 06-51940288 of
mailen: sabdre8174@hotmail.com
Gratis entree. Info: 06-51158317.

’Volop Achterhoek’ in 
DRU SSP-Hal 
Op zondag 22 mei 2016 wordt 
de tweede editie van ’Volop 
Axhterhoek’ in de DRU SSP-
Hal gehouden. Dan staat de lente 
centraal. Lente in de Achterhoek 
betekent plezier, proeven, be-
leven van al het moois dat de 
Achterhoek te bieden heeft. 
De SSP-HAL in Ulft is open 
van 10.00-17.00 uur. Er zijn al 
weer heel veel aanmeldingen van 
Achterhoekers die hun produc-
ten willen tonen. Belangstellende 
standhouders kunnen zich nog 
melden op:
volopachterhoek@ssp-hal.nl

Buurtrommelmarkt
Zondag 22 mei is weer de jaar-
lijkse buurtrommelmarkt ”Bi’j 
onzen Wally” van 9.00 tot 16.00           
uur aan de Duitshofweg 2 te 
Breedenbroek (vlak bij Sinde-
ren). De entree is e 1.50 voor 
iedereen vanaf 18 jaar.

Voorsterfair
De 3e Voorsterfair (voorheen 
Lentefair) bij Restaurant Van 
Hal zal plaatsvinden op zondag 
22 mei. Er zal wederom een 
kleinschalige hobbybeurs zijn en 
een buitengebeuren met streek-
gebonden producten, oldtimers, 
etc.  Het idee is om de bedrijven 
uit de directe omgeving naar res-
taurant Van Hal en de fair toe 
te halen. Hierdoor wordt de fair 
uitgebreider en wordt buiten een 
route gecreëerd richting ’t Lohr.
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Op woensdag 4 mei vindt in Ulft de jaarlijkse Dodenherdenking 
plaats. De herdenking wordt georganiseerd door het Schuttersgilde 
St. Hubertus. Om 19.00 uur zal het Gilde vertrekken vanaf het vereni-
gings-gebouw aan de F.B. Deurvorststraat naar Verzorgingscentrum 
Debbeshoek alwaar men zich zal verzamelen voor de Stille Tocht. 
Om 19.30 uur zal er een herdenking plaatsvinden bij het Monument 
voor de Petrus en Pauluskerk aan het Kennedyplein. Het Ulfts 
Mannenkoor en de Drumfanfare van St. Hubertus zullen de herden-
king muzikaal omlijsten, een vertegenwoordiger van de gemeente 
houdt een toespraak en ook de Scouting verleent haar medewerking. 
Na de 1 minuut stilte om 20.00 uur is er gelegenheid tot defilé langs 
het monument. Na afloop bent u van harte welkom voor een kop 
koffie in het verenigingsgebouw van St. Hubertus achter het Klooster 
in Ulft. Kijk voor meer informatie op www.sinthubertusulft.nl

Dodenherdenking Ulft

Op maandag 16 mei, Tweede Pinksterdag, is het weer zover, dan 
gaat de Pinkstermeeting aan de Riezenweg te Ulft weer van start! 
Ook dit jaar steunt de meeting het goede doel: Stichting geven om el-
kaar. Elke deelnemer met een showauto/bike draagt bij inschrijving 
hier automatisch hun steentje aan bij. Op het evenement zijn alle 
merken en stijlen showauto’s, bikes en zelfs trucks welkom. Er is te-
vens een braderie, er is live muziek en er zijn tal van van activiteiten 
en attracties. Entree voor bezoekers is zoals altijd gratis!

Pinkstermeeting Rieze Ulft

ULFT

	 Volvo	C30	1.6D	Drive	Sport	
	 bouwjaar:	2009
	 km.stand:	144.781	km
	 brandstof:	diesel
	 Vele	extra’s:	o.a.	navigatiesysteem,	airco,	
	 Xenon	verlichting.	Licht	metalen	velgen,
	 lederen	bekleding,	dakraam		

	 e	7.950,-
Wilt	u	meer	weten	over	deze	auto	belt	u	dan	gerust	met	0315-640840.

www.autowinkelhorst.nl  U kunt ons ook volgen via Facebook!

Industrieweg 17 7071 CK Ulft
Tel. (0315) 64 08 40

Kijk	voor	nog	meer	TOP-OCCASSIONS	op:
internet: www.autowinkelhorst.nl

Al meer dan 40 jaar service en 
onderhoud bij u in de buurt !!

Kom eens binnen en vraag naar de 
verschillende mogelijkheden 

die wij u kunnen bieden.

Omdat	wij	ook	zijn	aangesloten	bij	de	BOVAG	kunnen	wij	u	een	PechHulp	pas	aanbieden.	Als	u	strandt	met	de	
auto,	waar	u	ook	bent,	dan	komt	er	een	BOVAG-lid	om	u	weer	op	weg	te	helpen.	Vraag	naar	de	voorwaarden.

www.tonnieknippenborg.nl

Aalten  -  Dinxperlo  -  Gaanderen 
Lichtenvoorde  -  Ulft  -  VarsseveldLike ons op Facebook

UW DAGELIJKS BROOD 
- SINDS 1936 -

Abrikozenplaatcake
Luchtige plaatcake, gevuld met halve
 abrikozen en afgewerkt met boter-
kruimels, U kunt zelf de grootte van 
het stuk bepalen, en wij snijden dat 

dan voor u

 per 100 gram € 1,50

Pinksterslof 
Een luxe vruchtenbrood met 

een vulling van rozijnen, 
cashewnoten, hazelnoten en 

echte amandelspijs.

Ca. 450 gram   € 5,75
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Dertig jaar geleden besloot Jan Wensink 
om voor zichzelf te beginnen. De een-
manszaak van toen is nu uitgegroeid tot 
de Wensink Groep, die met onder meer 
emballagefabriek Epol en palletcentrum 
APC in Ulft werk biedt aan zo’n zestig 
mensen.

Van Montagebouw Wensink tot 
Wensink Groep
Wensink kan zich nog goed herinneren 
hoe hij in 1986 voor het eerst op eigen 
benen stond. ”Montagebouw Wensink 
had ik mijn bedrijf genoemd, 21 april was 
de eerste werkdag. Maar de kozijnen die 
ik bij klanten zou monteren, werden niet 
geleverd. De dag erop ook niet en de 
dagen daarna evenmin. Pas op 28 april, 
mijn verjaardag, heb ik het eerste kozijn 
geplaatst,” kijkt de Ulftenaar terug. ”Dat 
was geen mooi begin.”

Na de stroeve start ging het echter snel be-
ter. Wensink had een gat in de markt aan-
geboord, met zijn specialisatie op het ge-
bied van restauratie van kozijnen; in veel 
naoorlogse panden waren die eind jaren 
tachtig aan vervanging toe. Het duurde 
dan ook niet lang voordat de eerste mede-
werkers in dienst kwam. Werkgelegenheid 
verschaffen is altijd belangrijk geweest 
voor Wensink, die mede daarom in 1990 
besloot om Epol op te richten.
”Om de mensen van de bouw naar binnen 
te kunnen halen, bijvoorbeeld tijdens de 
winterperiode. Zo werden de onwerkbare 
dagen toch werkbaar.” Epol - emballage, 
pallets, onderhoud & levering - slaagde 
erin zich te onderscheiden van de concur-
rentie. ”We richtten ons op pallets en krat-
ten die anderen niet maakten. Maatwerk, 
geen massaproductie. Daar bleek een 
markt voor en we groeiden behoorlijk.”

Weer een paar jaar later, in 1999, werd 
er wederom een hoofdstuk toegevoegd: 
Algemeen Pallet Centrum (APC) werd 
onderdeel van de Wensink Groep. ”Mijn 
broer Gert was ondertussen bedrijfsleider 
geworden bij Epol en een bekende van 
hem sprak me aan: of ik zijn bedrijf niet 
wilde kopen? Toevallig liep ook de direc-
teur van de bank daar rond en ik vroeg 
hem of dat allemaal financieel haalbaar 
was. ‘Geen probleem’, zei hij. Zo snel 
was het natuurlijk niet geregeld, maar het 
kwam na een paar gesprekken wel rond.”
Inmiddels kent de Duitse markt evenmin 
geheimen meer voor Wensink. Sinds 2004 
is er een vestiging in Isselburg, waar een 
stuk grond van 10.000 m2 werd aange-
schaft. ”Die ruimte hadden we hard nodig 
voor de opslag. Maar ook merkten we dat 
het vanuit Nederland lastig kon zijn om 
over de grens zaken te doen. Met een vi-
sitekaartje van de BV kreeg ik soms bijna 
niks voor elkaar, maar als GmbH was 
het makkelijker om ergens binnen te ko-
men. Zo konden we ook de Duitse markt 
bedienen.”
Daarnaast is er nog Wensink Exploitatie, 
dat zich richt op aankoop en beheer van 
zowel bedrijfspanden als woningen, en 

een opslagterrein in Wijnbergen. De 
bouwactiviteiten werden enige jaren gele-
den afgestoten. Met de toekomst van de 
Wensink Groep zit het goed: zoon Bart 
draait van jongs af aan mee in het bedrijf. 
”Eerst als bijbaantje, na school in de werk-
plaats een paar centen bijverdienen,” ver-
telt Wensink junior, die in 2010 officieel 
in de zaak kwam. ”Zes jaar alweer. En ik 
zit nog steeds in m’n proefperiode,” zegt 
Bart lachend. 

Rotte kies
Wensink aarzelde niet toen zich een paar 
jaar geleden de gelegenheid voordeed om 
naast APC (De Bolanden 5) ook Epol, 
toen nog in Doetinchem gevestigd, naar 
Ulft te halen. Aan de Riezenweg 18 was 
het afgebrande Nijmanpand velen al tij-
den een doorn in het oog, als ‘rotte kies’ 
op industriegebied De Rieze in Ulft. ”Er 
kwamen hier altijd een hoop mensen bin-
nen die vroegen: ‘Is er hier verderop brand 
geweest?’ Ja, acht jaar geleden, moesten 
we dan antwoorden. We hebben het pand 
met Wensink Exploitatie aangekocht en 
helemaal opgeknapt.” 
Het gebouw werd bovendien geheel duur-
zaam gemaakt: een dak vol zonnepanelen 
en extra dikke isolatie. Met een ener-
gieverbruik van bijna nul, omdat beide 
panden gebruikmaken van de houtkachel 
die wordt gevuld met afgeschreven pal-
lets. Bart: ”Zo kunnen we ons eigen pro-
duct hergebruiken. We hebben honderd 
procent rendement van ons afval, dat is 
geweldig.”

Kopen als er geld is
Jan Wensink kijkt met gepaste trots op 
de afgelopen drie decennia. ”Ik ben al-
leen begonnen en heb nu een klein zestig 
mensen aan het werk. Ik heb inmiddels 
wel grijze haren en een kromme rug, maar 
een supergezond bedrijf,” geeft de direc-
teur met een glimlach aan. ”Alles wat hier 
rijdt en staat, is van onszelf. Kopen als er 
geld is, dat is altijd het motto geweest. En 
anders wachten we maar even.”
Een andere oorzaak van het succes is de 
service die Epol en APC kunnen bieden: 
”We zijn in principe altijd in staat om bin-
nen 24 uur te leveren,” maken vader en 
zoon Wensink eensgezind duidelijk. ”We 
zijn kleinschalig en flexibel. Klanten wil-
len geen grote voorraden meer en daar 
spelen wij op in,” vervolgt Bart. ”Ook bij 
inkopers is er de ’bol.com-generatie’: er 
wordt eenvoudigweg verwacht dat je snel 
levert en dat kunnen wij.”

’We zitten hier niet stil’
Als het goed is, komt de Wensink Groep 
binnenkort met een innovatie. Bart is 
samen met een collega bezig met een 
nieuwe, zelf ontworpen machine. Die is 
bedoeld om pallets te sorteren en zou het 
personeel veel werk uit handen moeten 
nemen. ”Als het werkt zoals we voor ogen 
hebben, is het een mooie primeur,” bena-
drukt Wensink junior enthousiast. ”Nee, 
we zitten hier niet stil,” vult zijn vader aan. 
”En we hebben nog veel meer ideeën.”

Wensink Groep viert supergezond jubileum

Het	pand	van	Epol	in	Ulft.

Het	pand	van	APV	in	Isselburg.

Het	pand	in	Wijnbergen.

Jan	Wensink	met	zijn	zoon	Bart	voor	het	pand	van	APC	in	Ulft.

Wensink Groep:
• Epol 
	 (emballage,	pallets,	Onderhoud	&	levering)

• APC 
	 (Algemeen	Pallet	Centrum)

• APV
	 (Allgemeine	Paletten	Vertrieb	GmbH)

• Wensink Exploitatie
	 (Aankoop	en	beheer	bedrijfspanden	en	woningen)



Amfipop
Zaterdag 14 mei opent het open-
luchttheater haar zomerseizoen 
met het Amfipop 2016. Dit jaar 
zullen zes bands hun opwachting 
maken. 
Laten we hopen dat tegen die tijd 
de weergoden ons beter gezind 
zijn dan de afgelopen week. Het 
charmante festival verdient alle 
egards, laagdrempelig en voor 
eenieder wat wils.

De bands die dit jaar hun mede-
werking verlenen; zijn LaRose, 
Juba, Contra Tools, Meet the 
Press, Two Planners en de Beatle 
fabriek Van keiharde gitaar-
muziek tot charmante ballads, 
ook dit jaar zal het Amfipop haar 
bijzondere karakter tonen. komt 
dat zien.

Melody and Rhythm 
Op 21 mei zullen in ons cabrio-
theater de 22 muzikanten van 
Melody and Rhythm hun klanken 
ten gehore brengen. Deze ras-
muzikanten laten het publiek 
genieten van de echte originele 
Bigbandmuziek; van pure jazz 
tot dansmuziek. Dat het zal swin-
gen zal staat bij voorbaat vast.
Het concert begint om 20.30 uur. 
Kaarten in de voorverkoop kos-
ten e7,50, aan de kassa e12,50. 
Voor als u een avondje echt uit 
wilt blazen; 
Melody and Rhythm....

MIRAGE
Wie is niet opgegroeid met de  
lp ”Rumours” een van de beste, 
commerciële, geluidsdragers ooit 
gemaakt. Fleetwood mac, de le-

gendarische band rond lindsey 
Buckingham en stevie Nicks. 
Destijds begon de band een 
tweede leven met deze lp.  Totaal 
anders dan Peter Green’s band 
die in 1967 haar eerste furore 
maakte. Van de oude garde ble-
ven allen Mick Fleetwood en John 
Mcvie over. Peter Green draaide 
door onder invloed van allerlei 
verboden vruchten in de vorm 
van LSD en Coke. Vanavond zal 
de Fleetwood Mac tribute Band 
”MIRAGE” de oude tijden 
nieuw leven in blazen. De forma-
tie staat bekend om het feit dat 
alle liedje nauwgzet nagespeeld 
worden. Van hippietijd tot en 
met de jaren zeventig,  Go you’re 
own way, 28 mei om 20.30  uur is 
de aftrap. voorverkoop e12,- aan 
de kassa e17,50.
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De thuiswedstrijden 
van de komende 

weken

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. 

8 mei  2016
SDOUC VR1 - Amstenr. VR1

GWVV 1-Ajax B 1
aanvang 14.30 uur

Gendringen - Lochem
aanvang 14.00 uur

15 mei 2016 
SDOUC 1 - Leones 1
aanvang 14.30 uur

16 mei 2016 
Ulftse Boys 1 - SVGG
aanvang 14.00 uur

Cadeauwinkel Lucadeau is sinds 
9 april van dit jaar verhuisd van 
Doetinchem naar het centrum 
van Ulft. Lucadeau verkoopt ca-
deautjes voor het hele gezin.

Eigenaresse Lucie Koops is blij 
dat ze naar Ulft kon verhuizen 
met haar winkel. ”Ik vind het 
centrum enorm opgeknapt,” ver-
telt ze. ”Zelf woon ik in Gend-
ringen, dus het is voor mij ook 
veel gemakkelijker qua afstand. 
Ulft heeft nu een goed winkel-
bestand. Bovendien zat ik in 
Doetinchem niet in het centrum,
dan zijn de mogelijkheden be-
perkt.”
Anderhalf jaar geleden begon 
Koops haar cadeauwinkel. ”Ik 
heb altijd graag een eigen zaak 
willen hebben. Op een gegeven 
moment dacht ik: ’Als ik het 
wil doen, moet ik het nu doen’ 
en heb ik de knoop voor mezelf 
doorgehakt. Toen de kinderen 
nog klein waren, vond ik het 
lastig om in mijn eigen woonom-
geving leuke cadeaus te vinden. 
Daarvoor ging ik toch vaak naar 

elders. Een paar jaar geleden liep 
ik een cadeauwinkel binnen die 
bij mij de doorslag gaf en mij erg 
motiveerde om dit verder uit te 
bouwen en de stap te wagen om 
voor mezelf te beginnen.”
Lucadeau, een samentrekking 
van Koops’ voornaam en cadeau, 
is een winkel voor het hele gezin. 
Er zijn cadeaus voor baby’s en 
speelgoed voor zowel jongens     
als meisjes. ”Ook hebben we de 
zogenoemde Warhammer 40k, 
miniatuurpoppetjes die je zelf 
moet maken en beschilderen 
en waar je mee kunt spelen, die 
zijn erg in trek. Voordat ik met 
Lucadeau in Ulft begon, was de 
dichtstbijzijnde winkel waar ze 
dit verkopen in Arnhem. 
Ook onze collectie trendy Noi-
Noi tassen spreken erg aan. 
Ik probeer veel diverse artikelen 
in mijn assortiment te hebben. Ik 
zit nog in de aanloopfase, maar 
de klanten reageren nu al heel 
positief.” Naast de winkel heeft 
Lucadeau ook een webshop 
(www.lucadeau.nl) die momen-
teel volledig gerestyled wordt.

Cadeauwinkel Lucadeau 
verhuisd naar Ulft

Openluchtheater met frisse moed de zomer in

Het draait allemaal om ontspan-
ning en aandacht in de schoon-
heids- en pedicuresalon van 
Nicole Jansen-Bennink. Haar 
salon is sinds maart verhuisd van 
de Veenbes in Gendringen naar 
Haverkamp 56 in Gendringen.

”Het belangrijkste is dat klanten 
hier komen voor hun ontspan-
ning,” vertelt Nicole. ”Eenmaal 
in de stoel komen ze tot rust en 
komen ze los van hun dagelijkse 
beslommeringen.” 
Huidverzorging Nicole Jansen 
werkt nu een jaar of drie met 
Rosel Heim; het zijn natuurlijke, 
biologische (dierproefvrije) pro-
ducten waar veel mensen baat bij 
hebben. ”Dat levert heel goede 
resultaten op,” benadrukt ze.
Dat mensen lekker kunnen ont-
spannen is erg lekker, maar wat 
Nicole ook erg belangrijk vindt, 
is dat ze met een eerlijk product 
werkt. Zelf heeft ze het onder-
vonden, doordat haar eigen huid 
ook verbeterd is. Ze zegt: ”Er    
is zo veel te koop in de cosme-

tische industrie, maar in de 
meeste producten zitten che-
mische conserveringsmiddelen, 
paraffine, minerale oliën en par-
fum. Ook is te veel schrobben en 
schuren niet goed voor de huid. 
Ik reinig met een melkzuur, dat 
is een stof die van nature ook 
in je lichaam voorkomt. Het be-
houdt de goede ph-waarde van 
de huid.” Bezoekers kunnen op 
de Haverkamp terecht voor een 
kleine gezichtsbehandeling van 
40 minuten. Dit is voor iedereen 
betaalbaar en dan heb je toch een 
goede verzorging en advies. Ook 
zijn er langere behandelingen te 
verkrijgen, die uitgebreider zijn 
zoals een lekkere ontspannende 
gezichtsmassage van gezicht, nek 
en/of schouderpartij. En natuur-
lijk de pedicurebehandelingen 
bij deze medische pedicure.
Meer informatie is te vinden op 
de website van Huidverzorging 
Nicole Jansen: www.spsnicole.nl 
en op Facebook. Afspraken kun-
nen telefonisch gemaakt worden 
via 0315 841178 of 06 57348001.

Ontspanning en aandacht bij 
Huidverzorging Nicole Jansen

Via een aantal toevalligheden 
kwam Luitenant Kolonel b.d. Jac 
Brijl tijdens één van zijn speur-
tochten de naam Natrop tegen. 
Brijl zet zich al jaren in voor er-
kenning en eerherstel van oude 
militairen uit het Indië-tijdperk.
 
Hendrikus Hermanus Natrop 
werd 8 december 1914 geboren
in Ulft. Zijn ouders waren Johan-
nes Hermanus Natrop en Diena 
Geven. Herman werd 19 maart 
1934 opgeroepen voor zijn dienst-
plicht en ingedeeld bij het 22e 
Regiment Infanterie. Hij droom-
de er al op jonge leeftijd van om 
naar de ”Oost” te gaan en in ons 
Koloniale Leger in dienst te tre-
den en op 28 juni 1938 tekende 
hij voor vijf jaar.

Met de m.s. Johan van Barnvelt 
voer hij naar Batavia, als uitzend-
premie kreeg hij ƒ 100,-. Van 
Genie van het KNIL (Koninklijke 
Nederlandsch-Indische Leger) 
werd hij op de radioschool van 
de Luchtvaartafdeling van het 
KNIL opgeleid tot monteur bij 
de ML.
Herman had in het ons oude 
”Insulinde” goed naar zijn zin, hij 
leerde daar Tiennie kennen en 
begin 1941 trouwde hij met haar 
in Soerabaja, Oost-Java. Ze kre-
gen 2 zonen, Johannes Hermanus 
en Theodorus Hermanus. 
De oorlog met Japan veranderde 
hun gelukkige leven. Herman 
werd in maart 1942 gevangenge-
nomen door het Japanse Leger 
en op verschillende kampen op 
Java en Sumatra geïnterneerd. 

Door de ontberingen in de kam-
pen overleed hij 8 dagen na de 
overgave van Japan (op 15 au-
gustus 2945) aan o.a. dysenterie 
in Palembang, Sumatra. 
Op zoek naar nabestaanden 
kwam  men na o.a. navraag bij de 
Ulftse Krant op het spoor zijn 
zoon Johan Natrop (74 jaar), 
woonachtig in Hoofddorp. Deze 
was zeer verrast toen er een brief  
in de bus viel met een uitnodi-
ging om op 24 maart j.l. uit han-
den van Luitentant Kolonel b.d. 
Jac Brijl postuum het Mobilisatie 
Oorlogskruis voor zijn vader in 
ontvangst te nemen. ”Ik ben trots 
op mijn vader en dankbaar dat ik 
nu veel meer weet over hem en 
over de omstandigheden waaron-
der hij gestorven is.”

Onderscheiding postuum uitgereikt 
Mobilisatie Oorlogskruis voor 
Herman Natrop

Bigband Melody and Rhythm.
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De dorpskiek neemt u mee naar 
Megchelen. De foto is gemaakt 
omstreeks 1935. 
Jan Duking had een bakkerij en 
een winkel aan de Millingseweg 
in koloniale waren, koffie, thee, 
suiker, specerijen enzovoort.
 
In Megchelen hadden ze zeker 
tien winkels die hetzelfde ver-
kochten. Jan Duking was ook 

onder andere de eerste dirigent 
van de muziekvereniging Sint 
Caecilia.

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 23 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)

maand mei: Expositie Joke Kaminski, Galerie Gelia, Silvolde
maand mei: Beeldenexpositie Megchels Goed, Megchelen
1 mei: Oude IJsseltocht R.T.C. de Wildt, clubgebouw op  
 Zwarte Plein Ulft
1 mei: Vroege vogel tocht over de Oude IJssel, Ulft
2 mei: Bingo KBO/SBU, Hemeltje, Ulft
4 mei:  ’Lauf Junge Lauf’ film, Filmhuis DRU Cultuur-  
 fabriek, Ulft
5 mei:  Coverland, DRU Park, Ulft
5-8 mei: Achterhoek fietsweekend, Varsseveld
5 mei: Dauwtrapontbijt, Grand-Café het Schaftlokaal, Ulft
5 mei: Hemelvaartsmarkt, centrum Terborg
6 mei: Gazelle demotruck bij Mekers Gendringen
6 mei: KiVaDa Pre-party, Open Luchttheater, Gendringen
7 mei: Festivaart, DRU Park, Ulft
7-8 mei: Hootchiekoe-festival, Varsseveld
8 mei: Rijbewijskeuringen, Zaal Mulderije, Ulft
11 mei: Hans Liberg in DRU Cultuurfabriek, Ulft
13 mei: Boeken- en Platenmarkt Amnesty Internationl,   
 DRU Cultuurfabriek, Ulft
14 mei: Loterij Oude IJsselstreek Muziekevenement 65+ bij  
 Jumbo en Albert Heijn te Ulft
15 mei: Voorjaarswandeling IVN, Romienendiek Heelweg
15 mei:  Pinkstermarkt camping Scholtenhof, Etten
16 mei: Pinkstermeeting, de Rieze Ulft
22 mei: Buurtrommelmarkt, Breedenbroek
22 mei:  Lentefair bij Restaurant van Hal, Voorst
27-28-29 mei: Huntenkunst, DRU SSP-Hal, Ulft

De uitstraling van zeven 
Koninklijke onderscheidingen
Het was een volle zaal afgelopen dins-
dag bij De Zon in Varsselder. Meer dan 
honderd aanwezigen; vrienden, familie 
en vrijwilligers van de Moeder Teresa 
Stichting Ulft. En zeven mensen die van 
oor tot oor glunderden, zij waren immers 
de hoofdrolspelers.
Burgemeester Steven de Vreeze van de 
gemeente Oude IJsselstreek ontving de 
zeven die nietsvermoedend door hun 
omgeving waren meelokt naar De Zon. 
Eenmaal aangekomen was er eerst nog 
een groot vraagteken, maar bij sommigen 
ging er langzaamaan een lampje branden. 
Het was immers 26 april,  de dag dat tus-
sen 9.00 en 12.00 uur de jaarlijkse lintjes 
worden uitgereikt.

Jan Wenting, Gerard Wentink, Siny 
Giesen, Cathja  Meuleman, Johan Küster, 
Christien Sewalt en Leo Kok (op de foto 
v.l.n.r.) ontvingen voor hun vele verdien-
sten voor de samenleving een Koninklijke 
onderscheiding. Dit leidde tot verbaasde 
reacties. ”Dit had ik echt nooit verwacht,” 
stamelde de al 95-jarige Siny Giesen ver-

baasd. Ze was zichtbaar in haar nopjes 
met de onderscheiding, iets wat voor alle 
gedecoreerden gold.
In zijn toelichting refereerde De Vreeze 
per persoon aan de vele verdiensten. Zo 
kwamen naast de Moeder Teresa Stichting 
Ulft ook onder meer de Nederlandse 
Volleybalbond, Roemenië, Huntenpop 
en voetbalclub NVC voorbij.
Welke andere verdiensten zij ook hebben, 
gemeen hebben zij dat ze allen vrijwil-
liger zijn bij de Moeder Teresa Stichting 
Ulft. Of dat nu is als sorteerder van de 
tweedehands kleding, als bestuurslid of 
als reparateur van ingezameld schoeisel. 
Het is erg bijzonder, zo stelde de burge-
meester, dat liefst zeven mensen van een 
organisatie worden voorgedragen voor 
een onderscheiding. Ook de leeftijd van 
twee van hen (90+), is geen alledaagse 
gang van zaken.

In een reactie feliciteerde voorzitter  
Mimy Meuleman van de stichting de 
zeven gedecoreerden. ”Ik ben trots, niet 
alleen op deze zeven mensen, maar op 
alle vrijwilligers die wij als stichting mo-
gen begroeten.”

Moeder Teresa StichtingIsraëliërs centraal op Huntenkunst

Werk van Thea Zweerink, 
deelneemster Huntenkunst 2016.

Tijdens de vierentwintigste editie van 
Huntenkunst staat Israël centraal. Op 
27, 28 en 29 mei kunt u in de SSP-Hal op 
het DRU Industriepark diverse soorten
kunst bezichtigen. Niet alleen Israëlische 
kunst, maar van over de hele wereld.
 
Sinds 1999 worden jaarlijks kunstenaars 
uit een bepaald land op Huntenkunst 
centraal gesteld. Dit jaar zijn dat vijf kun-
stenaars uit Israël. Tijdens Huntenkunst 
zullen zij ook exposeren in de Ulftse 
Galerie bij de Boeken. De galerie heeft 
haar ruimte in de DRU Cultuurfabriek. 
De expositie staat gepland van 23 mei 
tot 3 juli onder de titel ’De Israëliërs 
komen’! Het project is in samenwerking 
met de Israëlische Ambassade uit Den 
Haag tot stand gekomen. 
Huntenkunst wil een platform bieden 
aan kunstenaars uit diverse landen. Het 
evenement biedt volop gelegenheid tot 

contacten, die inspirerend werken. 
Daarnaast wil de organisatie de belang-
stelling van het publiek wekken voor 
hedendaagse beeldende kunst. Het eve-
nement moet een goed inzicht bieden in 
de eigentijdse kunst. Positief werkt het 
aanbieden van diversiteit zowel in stijl 
als techniek. Doordat de kunstenaars 
zelf aanwezig zijn, zijn ze gastheren van 
hun eigen unit. Tijdens deze editie doen 
220 kunstenaars mee uit meer dan 30 
verschillende landen.
Vrijdag 27 mei is Huntenkunst in de 
SSP-Hal geopend van 17.00 tot 21.00 
uur. Zaterdag kunt u er terecht tussen 
10.00 en 20.00 uur. Op zondag is de hal 
geopend van 10.00 tot 18.00 uur. De en-
tree is 8 euro per persoon. Kinderen tot 
12 jaar mogen onder begeleiding gratis 
naar binnen. Meer informatie: 
www.huntenkunst.org en op 
www.galeriebijdeboeken.nl


