
Van 15 tot en met 18 juni wordt 
in Gendringen voor de 32e keer 
door de VVV Oude IJsselstreek 
de Gendringse Fietsdagen ge-
organiseerd. Zoals ieder jaar 
gebeurt dat in samenwerking 
met de ondernemersvereniging 
Gendringen (OVG). Dit jaar is 
er voor het eerst ook een speciale
tocht voor kinderen.

De start is elke dag van 16.30 uur 
tot 19.00 uur en men kan bin-
nenkomen tot 22.00 uur (bij café/
restaurant Te Pas, Grotestraat 1, 
Gendringen). 

Op zaterdag starten de deelne-
mers tussen 11.30 uur en 13.00 
uur en wordt het festijn om 16.00 
uur afgesloten met een grote ver-
loting, waarbij onder andere de 
bekende fiets te winnen is. Daar-
naast worden er waardebonnen 
verloot en de begeerde water- 

toren van de DRU, verkrijg-
baar bij de VVV. De organisatie 
hoopt ook dit jaar weer zo’n 400 
deelnemers te  mogen begroeten. 

Het is niet mogelijk om vooraf in 
te schrijven. Eén dag fietsen kost 
drie euro, voor vijf euro mag er 
twee dagen gefietst worden en 
wie alle dagen mee wil fietsen, 
betaalt acht euro. 
Elke deelnemer die minimaal 
drie keer meefietst kan tegen een 
vergoeding van één euro vragen 
om een herinneringsmedaille. Er 
zijn ook gezinskaarten voor één 
of meerdere dagen, vraag ernaar 
bij het startbureau.
  
Kinderfietstocht
Dit jaar voor het eerst: op woens-
dag 15 juni is er een speciale 
kinderfietstocht met foto-puzzel-
opdracht en de gelegenheid om 
langs de tocht in Varsselder-

Veldhunten het museum Min40-
celsius met korting te bezoeken. 
Daarna komt men ook langs 
andere mooie punten om te be-
zoeken, zoals de uitkijktoren, 
de DRU, het bakhuisje en de 
Moezeköttel. 
Het is een tocht die begeleid 
moet worden door ouders, opa’s 
of oma’s. De begeleiders betalen 
de gewone deelnameprijs van 
drie euro, de kinderen fietsen 
gratis.
De routes lopen weer deels door 
Nederland en deels door het 
Duitse grensgebied. De orga-
nisatie vindt het verbazingwek-
kend om te zien hoe de tochten-
makers telkens weer stukjes van 
dat onverwachte Nederland en 
het Duitse grensgebied weten te 
ontdekken. 
De routes zijn niet uitgepijld, 
maar wel heel duidelijk uitge-
schreven. De deelnemers hoeven 

niet te puzzelen om de weg te 
vinden. Hopend op mooi weer 
is er op zaterdag op het terras of 
binnen gezellige muziek, passend 
bij de sfeer. Bij deze gezellige 
sfeer hoort ook een hapje waar 
restaurant Te Pas voor kan zor-
gen. Van 15.00 tot 16.00 uur is 
het daar Happy Hour.
Op woensdagmiddag is Batavus 
ter kennismaking aanwezig met 
alle E-bike-modellen.
Dit jaar eindigt de route op de 
donderdagavond bij manege het 
Diekshuus in Gendringen en met 
extra aandacht van de onder-
nemers voor de deelnemers. 
Een selectie uit de jeugd van     
de Gendringse Orkestvereniging 
zal op deze avond het fietsfestijn 
opluisteren. 
Niet alleen deze avond, maar 
zeker ook de andere dagen is dit  
een schitterende gelegenheid om 
weer eens te genieten van onze 
mooie omgeving via door de 
VVV uitgezette routes. 
Onderweg op de rustplaats kunt 
u genieten van een welverdiende 
versnapering aangeboden door 
de ondernemersvereniging van 
Gendringen.

Voor velen misschien de gele-
genheid om de waan van alle-
dag even naast zich neer te leg-
gen en ook van andere zaken te 
genieten. 
Steeds meer thuisblijvers verwel-
komen de fietsers op zaterdag 
met een bos bloemen. De VVV 
ziet dat dit gebruik ieder jaar nog 
groeit en steunt dit van harte.
Kijk voor meer activiteiten op  
www.vvvoudeijsselstreek.nl
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Trein
Verleden week mijn vrije dag, 
we gaan eens lekker bekenden 
opzoeken in Rotterdam? Voor
de verandering een keer niet 
met de auto maar met het 
openbaar vervoer, lekker rus-
tig, ontspannen, zou je denken. 
Maar voor de minder doorge-
winterde treinreiziger is het 
bijkans hogere wiskunde om 
in het westen van het land te 
geraken. Natuurlijk zal het 
allemaal wel aan mij liggen, 
want ik reis nooit (meer) met 
de trein, want het is me te ge-
compliceerd en in mijn ogen 
volstrekt klantonvriendelijk. ik 
heb geen ov jaarkaart en moest 
me dus behelpen met een ou-
derwetse dagkaart, in Terborg 
deed de automaat het niet, dus 
ik mij melden bij de machinist 
van de trein, zo’n hakkepuf 
van een regionale vervoerder. 
Had ik me maar voor moeten 
bereiden; meneer reed zonder 
blikken of blozen weg. Wat 
te doen? Auto halen of op de 
fiets naar Doetinchem op de 
fiets dus dan maar, daar funk-
tioneerde alles wel, had ik dus 
niet ingecheckt, ik heb toch be-
taald? in Arnhem uitchecken 
en opnieuw inchecken, zal ik 
ook wel weer wat fout hebben 
gedaan, ging niet, een behulp-
zame conducteur van NS pakte 
het kaartje en controleerde 
of het allemaal rechtsgeldig 
was, gemoedelijk pakte hij het 
kaartje en stopte het in mijn 
borstzak; meneer u hebt toch 
netjes betaald, ga lekker naar 
Rotterdam. De NS functionaris 
was de eerste die me behulp-
zaam was. Met verbijstering en 
enigszins uit het veld geslagen 
heb ik toen mijn reis voortgezet 
en kwam toch redelijk ontspan-
nen aan. in vroegere tijden was 
ik een doorgewinterde trein-
reiziger (landentickets, inter-
rail, veel treinreizen gemaakt, 
maar de reis naar Rotterdam 
was de meest gedenkwaardige, 
nog nooit zoveel substantiele 
klantonvriendelijkheid gezien. 
Waar zijn de tijden dat je ge-
woon aan het loket een kaartje 
kocht en je fiets in de bewaakte 
fietsenstalling kon zetten. Geen 
wonder dat de reiziger niet de 
auto uit te krijgen is, het is ook 
nog eens stukken goedkoper.

ZijlijnSpeciale kinderfietstocht bij 
Fietsdagen Gendringen
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  Verkoopt tegen 
     de beste prijs   
 
  Vraag naar onze speciale werkwijze                             
    Info@alliancemakelaars.nl
                 0315-685546

Profiteer nu van een zeer lage rente!
 Variabel NHG 1,69%
 5 jaar vast NHG 1,55%
 7 jaar vast NHG 1,79%
 10 jaar vast NHG 1,84%
 15 jaar vast NHG 2,30%
 20 jaar vast NHG 2,40%

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!

Heerlijk genieten in de mooie Achterhoek.

10 Ulftse Bandenhandel,  
 Zillewoldse Zommer-  
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 Slingeland Dieren-  
 artsen, Het Anker 

11  Dorpskiek’n, MTS,   
 Agenda, Muziek-  

 evenement 65+
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Eikenprocessierups
De bestrijdingsperiode is afhan-
kelijk van het larvestadium. Is de 
natuur vroeg, dan de rupsen ook. 
Door de zachte winter liep de na-
tuur tot wel zes weken voor op 
de ’normale’ ontwikkeling. Door 
het koude voorjaar met nog een 
lange periode van relatief koude 
nachten is dit inmiddels terug 
gelopen en is er nog nauwelijks 
sprake van een vroege lente. 
Dit jaar kropen vanaf begin 
april de eerste rupsen uit hun 
ei. Afhankelijk van de weersom-
standigheden start de gemeente 
dan enkele weken later met de 
preventieve bestrijding. Voor 
2016 is dat begin mei. De werk-
zaamheden worden uitgevoerd 
door de firma Wolterinck uit 
Beltrum. Bij de bestrijding van de 
eikenprocessierups werkt Oude 
IJsselstreek samen met andere 
gemeenten in de Achterhoek.

Code rood
Begin mei was het lekker weer 
maar ook érg droog in de na-
tuur. We moeten gezamenlijk 
dus extra alert zijn op het voor-
komen van natuurbrand. In zo’n  
een periode is de kans op het 
ontstaan van een natuurbrand 
extra groot. Een natuurbrand 
kan zich in deze vaak langdu-
rige droge periodes zeer snel en 
onvoorspelbaar ontwikkelen/uit-
breiden, zeker als er een harde 
wind staat. Terreineigenaren en 
hulpdiensten zijn in die periode 

extra alert maar vragen ook uw 
medewerking om natuurbrand te 
voorkomen en uw ogen open te 
houden als u van de natuur gaat 
genieten. 
Ook komende zomer, wees alert 
op verdachte situaties en meld 
die bij de terreineigenaar of een 
hulpdienst (bij spoedeisende/
levensbedreigende situaties 112, 
anders 0900 8844). Help mee 
door foto’s/film te maken en ont-
houd locatie. Bij brand, wacht 
hulp niet af. Vlucht zo snel en 
ver mogelijk weg van de brand. 
Indien mogelijk naar de open-
bare weg.

Vrijwilliger of Mantelzorger 
prijs
Om de prijs te kunnen uitreiken 
zijn nominaties nodig. Kent u een 
vrijwilliger of mantelzorger uit 
Oude IJsselstreek die zich met 
hart en ziel inzet? Meld hem of 
haar dan nu aan om in aanmer-
king te komen voor de prijs. Zij 
verdienen het om (extra) in het 
zonnetje te worden gezet.  
Wij zien uit naar veel nominaties! 
Nominaties kunnen het hele jaar 
gedaan worden via de website  
vanallesinbeeld.nl/
oudeijsselstreek
Vrijwilligers van dit jaar kun-
nen tot en met uiterlijk 30 juni 
2016 via de website worden 
genomineerd.

Explotatie sporthal 
IJsselweide
Het college stelt het advies-
document ”aanbesteding conces-
sie beheer en exploitatie sporthal 
IJsselweide te Ulft” vast en start 
een openbare aanbestedings-
procedure om één geschikte ex-
ploitant te selecteren voor het   

beheer en de exploitatie van de 
sporthal IJsselweide. 

Ir. Sassenstraat Ulft 
Om tot herinvulling te komen 
van het leegstaande winkelpand 
aan de Ir. Sassenstraat 20-20B 
te Ulft wordt medewerking ver-
leend aan het vestigen van een 
kapsalon. Het college wil dat er 
geen medewerking wordt ver-
leend om het pand verder op te 
delen in meerdere units.

Nieuwe Burgemeester
Wordt Otwin van Dijk de nieuwe 
burgemeester van Oude IJssel-

streek? De gemeenteraad heeft 
hem unaniem voorgedragen tij-
dens een speciale raadsverga-
dering. De 41-jarige Van Dijk 
is momenteel Tweede Kamerlid 
voor de PvdA en was van 2005 
tot 2012 wethouder in zijn woon-
plaats Doetinchem. Daarvoor  
was hij 7 jaar raadslid in Duiven.
Hij studeerde Nederlands Recht
aan de Radboud Universiteit 
in Nijmegen. Hij zit in een rol-
stoel en is oud-voorzitter van 
de landelijke stuurgroep ”Alles 
Toegankelijk” een initiatief van 
overheid, bedrijfsleven en zorgin-
stellingen om producten en dien-

sten voor iedere Nederlander 
toegankelijk te maken. Van de 
nieuwe burgemeester wordt ver-
wacht dat hij vooral als verbinder 
een belangrijke rol gaat spelen. 
De gemeenteraad van Oude 
IJsselstreek kent een traditie van 
onderling gekonkel en geruzie.

Afslag A3 Emmerich
Het college wil de gemeenteraad 
op de hoogte brengen van de 
stand van zaken rond de nieuwe 
Duitse A3 op-/afrit Emmerich-
Ost tussen de kernen Netterden 
en Emmerich am Rhein en de 
gevolgen ervan voor Nederland.

Een maand gemeente Oude IJsselstreek

Colofon
De Ulftse Krant verschijnt in een 
oplage van 14.000 exemplaren. 
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Hondenpoep

Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

Het college besluit om op het fietspad, inclusief de bijbehorende bermen, ten zuiden van recreatiepark       
’t Isselt een zogenaamde opruimplicht voor hondenuitwerpselen in te stellen. Er wordt door de eigenaren 
van de recreatiewoningen overlast ervaren van uitwerpselen die niet worden opgeruimd.

Het gratis toegankelijke Oude 
IJsselstreek Muziekfestival viert 
dit jaar haar tienjarig bestaan, op 
17, 18 en 19 juni 2016 in de SSP-
Hal op het DRU Industriepark in 
Ulft. Omdat het niet mogelijk is 
om alle muziekverenigingen uit 
te nodigen, doen dit jaar vereni-
gingen mee die alle voorgaande 
edities hebben meegedaan en 
een aantal verenigingen dat nog 
niet eerder heeft gespeeld. 

Ter gelegenheid van het 10-jarig 
bestaan treden enkele speciale 
gasten op. De organiserende ver-
eniging Harmonie Ulft, onder 

leiding van dirigent Henk-Jan 
Heijnen, opent op vrijdagavond 
17 juni om 20.00 uur het festi-
val met een speciaal optreden 
samen met zangeres Micheline 
van Hautum. Samen spelen zij 
het programma ‘Brel en Brass’, 
met nummers van Jacques Brel. 
Hiermee gaat Micheline het the-
aterseizoen 2016/2017 toeren in 
verschillende theaters. Bij elke 
theatervoorstelling wordt zij 
begeleid door een ander orkest. 
Ook treedt de voormalig trom-
bonist van de Marinierskapel der 
Koninklijke Marine Jos Jansen als 
speciale gast op. Hij speelt onder 

andere, samen met de harmonie, 
een solostuk. Daarna wordt de 
openingsavond afgesloten door 
het popkoor Abbey Wednesday 
en de Achterhoekse zanger Ben 
Lukassen, die kort geleden zijn 
nieuwe CD presenteerde.
Op zaterdag 18 juni begint 
het festival om 18.30 uur met 
het koor Different Voices uit 
Gendringen, gevolgd door schut-
tersgilde St. Joris uit Ulft. Hierna 
wordt het podium vrijgemaakt 
voor muziekvereniging Jubal uit 
Varsseveld die een optreden ver-
zorgt samen met haar Malletband. 
De Brassy Sound Band uit Ulft 

vervolgt het programma samen 
met de Westendorpse fanfare. 
Het Ulfts Mannenkoor, onder
de leiding van Piet van der 
Sanden, speelt een zomerpro-
gramma, vooruitlopend op hun 
optreden komende zomer op de
Zwarte Cross. De zaterdagavond 
wordt afgesloten door fanfare 
KNA uit Ulft, één van de ver-
enigingen die voor de tiende 
keer meedoet aan het festival.                                                                                                                                        
Om 10.00 uur begint op zondag 
het festival traditiegetrouw met 
een oecumenische kerkdienst. 
De organisatie is bijzonder trots 
dat het Ettens Mannenkoor, sa-
men met Harmonie Onderling 
Genoegen uit Etten, deze dienst 
begeleidt en na de kerkdienst nog 
een deel van het programma vult. 
GOV uit Gendringen, één van de 
trouwe deelnemers aan het festi-
val, vervolgt het programma. Het 
koor Szinderende Smart treedt 
hierna op. Vervolgens spelen de 
Optimisten uit Breedenbroek, zij 
maken hun debuut op het festi-
val. Als bijzondere gast, ter ge-
legenheid van het jubileum van 
het festival, sluit het Symfonisch 
Blaasorkest uit Gaanderen het
tiende Oude IJsselstreek Muziek-
festival af. Het festival is net als 
voorgaande jaren gratis toegan-
kelijk, maar het publiek wordt 
verzocht om een lot te kopen 
voor de grote loterij om te on-
kosten van het festival te kunnen 
dekken. Meer informatie en het 
volledige programma kunt u vin-
den op: www.oudeijsselstreek
muziekfestival.nl

Tiende editie van het Oude IJsselstreek 
Muziekfestival



Oude foto’s Varsselder
De Vereniging Dorpsbelangen 
Varsselder Veldhunten (VDVV)
is samen met de Oudheidkundige 
vereniging gemeente Gendrin-
gen, op zoek naar oude foto’s van 
Varsselder Veldhunten. Eind dit 
jaar wil men een avond organi-
seren met foto’s. Ze zoeken alle 
soorten foto’s van verenigingen, 
winkels, huizen, boerderijen of 
andere onderwerpen die over 
Varsselder Veldhunten gaan. 
Men wil wel een foto van een 
foto maken uit uw fotoalbum. 
Reageren kan via een van de be-
stuursleden van VDVV of stuur 
een mail naar:
vdvv@varsselderveldhunten.nl  
Zij nemen dan contact met u op.

Afvaarten De Iesselganger
Elk weekend t/m begin oktober 
vaart rondvaartboot ”de Iessel-
ganger” vanaf Ulft t/m de sluis 
in Gaanderen en terug. Afvaart    
zaterdags om 13.00 uur en zon-
dags om 11.00 uur en 13.30 uur.
U kunt online boeken via:
www.ijsselvaart.nl en via:
www.vvvoude-IJsselstreek.nl

Ook voor speciale arrangemen-
ten kunt u terecht via de sites of 
VVV Ulft.

Rijbewijskeuringen
Senioren, chauffeurs met rijbe-
wijs C/D/E en overige automo-
bilisten die voor verlenging van 
hun rijbewijs moeten worden 
gekeurd, kunnen hiervoor op 
15 juni en 13 juli 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 chauf-
feurs 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 23 23 300. 
Zelf een datum plannen kan via: 
www.regelzorg.nl

Polse Kermis T-shirt Trofee 
(PKTT)
Op de zaterdagmorgen van de 
Polse Kermis in Ulft wordt er 
voor de 14e keer gestreden om 
de PKTT (= Polse Kermis T-shirt 
Trofee). Maak een mooi en origi-
neel kermisshirt en kom zaterdag-
morgen tussen 9.00 en 11.00 uur 
naar de kermistent en doe mee 
met de PKTT. Tijdens de recht-
streekse uitzending van Optimaal 
FM vanuit de kermistent worden 
de winnaars van de PKTT be-
kend gemaakt.

Er wordt gestreden in twee klas-
sen, individueel en als groep/
team. Een ervaren jury draagt 
zorg voor de beoordeling. Er 
wordt o.a. gekeken naar origi-
naliteit, presentatie en het moet 
iets hebben met de Polse Kermis 
(het Polse thema). Teksten op 
de shirts mogen niet aanstootge-
vend, kwetsend of opruiend zijn.  
Wil je meedoen? Zorg er dan 
voor dat je op zaterdagmorgen 
tussen negen en elf aanwezig 
bent gekleed in je T-shirt, in de 
kermistent van de Pol aan de 
Hofstraat in Ulft. Na elven zul-
len de winnaars bekend worden 
gemaakt. Info op:
www.polsekermis.com

”Volop Achterhoek” in 
SSP-Hal Ulft
De tweede editie van ”Volop 
Achterhoek” ligt al weer achter 
ons en is goed bezocht. Op dit 
moment is de organisatie bezig 
om het derde evenement dat 
3 juli a.s. zal plaatsvinden in te 
vullen met gezellige kramen en 
stands.  De SSP-Hal is een unie-
ke locatie gelegen op het DRU 
Industriepark en het evenement 
kan bij alle weersomstandighe-
den doorgang vinden omdat alles 
binnen is.

Alle particulieren, bedrijven en 
organisaties zijn in de gelegen-
heid om tijdens dit gratis evene-
ment hun producten, diensten, 
hobby of specialiteit onder de 
aandacht te brengen op diverse 
platvormen. 
We hopen op een grote deelname 
en doen daarom een beroep op 
alle ondernemers, particulieren 
en organisaties die een kraam of 
grondplaats willen huren voor 
een aantrekkelijk tarief.  De prijs 
voor een kraam van 4 mtr. is         
€ 30,-( incl. BTW)
Grondplaatsen kunnen in over-
leg worden aangeboden.
Voor aanmelding en inlichtin-
gen graag contact opnemen via: 
volopachterhoek@ssp-hal.nl 

Sivoldse Erik ter Voert 
kanshebber leukste kroegbaas 
van Nederland
Kroegbaas Erik ter Voert van 
Café ’t Centrum uit Silvolde is 
doorgedrongen tot de Top 25 van 
de competitie De leukste kroeg-
baas van Nederland. Erik werd 
door een vaste klant ingeschre-
ven en kan tot op heden rekenen 
op veel support van zijn klanten. 
Tot 15 juni wordt er gestemd 
voor de Top 25, daarna wordt er 

tot 30 juni gestemd in een Top 
10. Donderdag 30 juni wordt de 
winnaar bekend gemaakt.

Er kan gratis op kroegbaas Erik 
gestemd worden via de website 
www.deleukstekroegbaas.nl 
(1x per IP-adres) of onbeperkt per 
SMS (à 90 ct per bericht). Stuur 
dan de tekst: KROEGBAAS 
ERIK naar 3010. 
De kroegbaas met de meeste 
stemmen krijgt op 30 juni de 
titel De leukste kroegbaas van 
Nederland uitgereikt en krijgt 
een optreden van feestact ’Geen 
Stempel’ cadeau. De persoon die 
de winnende kroegbaas heeft op-
gegeven krijgt een minivakantie 
cadeau.

Fietsen voor Energy4all
Op 11 juni gaan ongeveer 100 
fietsers de Mont Ventoux fietsen 
voor de stichting Energy4all.
Deze stichting zet zich in voor
kinderen met een energy-stof-
wisselingsziekte. 
Per week worden er 2 kinderen 
met deze ziekte geboren. Helaas 
bestaat hiervoor nog geen me-
dicijn, daardoor overlijdt 50% 
voor hun 10e levensjaar en 70%  
wordt niet volwassen.

Professor Smeitink van het UMC 
Nijmegen is bezig met een on-
derzoek naar een medicijn. Oud 
Ulftenaar Norbert Linnenbank 
fietst ook mee op 11 juni.
Wilt u Norbert of een van de an-
dere fietsers sponseren, kijkt u 
dan op www.energy4all.nl

Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt      
op maandag 4 juli weer haar 
maandelijkse Bingo voor leden 
om 14.30 uur in ’t Hemeltje te 
Ulft. Nieuwe leden zijn welkom 
en kunnen zich op deze middag 
aanmelden. 
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Nieuws uit Varsselder

Maandag 6 juni, tijdens de 
laatste netwerkavond van 
het seizoen van de Stichting 
”Zakelijk Sportnetwerk Oost” 
bij ’t Lohr in Voorst, hebben 
zij ”Kanjers voor Kanjers”een 
check uitgereikt van € 1.000,-.
Geld dat zal worden ingezet 
om met name kinderen met een 
beperking in de Achterhoek 
een kans te geven om te spor-
ten dan wel te bewegen. Net als 
”Kanjers voor Kanjers” zich 
inzet voor beweging doen de 
sponsoren van het ”Zakelijk 
Sportnetwerk Oost” dit ook.

Middels dit nieuwe zakelijke netwerk worden de sponsoren van sportverenigingen in 
de Achterhoek bij elkaar gebracht in één netwerk met als overeenkomst: de liefde voor 
de sport. Op de foto: Het bestuur van ”Zakelijk Sportnetwerk Oost” en de dames van 
”Kanjers voor Kanjers” v.l.n.r.  Xander Wensing, Aloys Harmsen, Henk Knipping, 
Michelle Arink, Sandra Winkelhorst, Lars Timmermans, Willem Schepers. 

Foto: Tonny Frazer van Autobedrijf Frazer te Ulft.

Kanjers voor Kanjers beloond!

.nl

            Stickers

       Posters
T-shirts

’t Goor 55A  Ulft  0315-681373  
info@ijselstroom.nl

ULFT

	 Ford	Focus	C-Max	1.8	Futura	
	 bouwjaar:	2006
	 km.stand:	70.292	km
	 brandstof:	benzine
	 Bediening:	semi-Automaat	
	 Vele	extra’s:	o.a.	airbag,	airco,	
	 cruise	controle		
	 e	8.750,-
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.

 

 

 
 

 

 

De KoopjeshoeK

30 - 70% korting
het hele jaar door uitverkoop!

steeds nieuwe aanbiedingen

Open Dag KRAS restauratie, decoratie en airbrush
Kim Hoogeveen runt haar be-
drijf al 20 jaar. Om dit bijzon-
dere jubileum te vieren opent ze 
haar deuren voor het publiek, 
om eens een kijkje te komen ne-
men in haar atelier in Varsselder. 
U kunt op die dag porselein en 
schilderijen bekijken die geres-
taureerd moeten worden en die 
gerestaureerd zijn.
Het maakt Kim niet uit in hoe-
veel scherven het porselein is, na 
de restauratie zie je er niets meer 
van. Schilderijen zijn schoonge-
maakt en zelfs scheuren en kale 

plekken worden weer vakkundig gerestaureerd. Ook kunt u airbrushes op verschillende voorwerpen 
bekijken. In de hal en buiten op de muur prijken kleurrijke muurschilderingen. Kortom, er is een heleboel 
te zien en Kim nodigt u hierbij uit om een bezoekje te brengen aan KRAS restauratie decoratie airbrush. 
De Open Dag is zondag 12 juni van 11.00 tot 16.00 aan de Hoofdstraat 51 in Varsselder.

Koning in 
Varsselder
Beent Klijnsma, een van onze 
vaste redacteuren heeft tijdens
de Varsselderse kermis de romp 
eraf geschoten en is Schutters-
koning geworden. 
Beent, van harte gefeliciteerd!

Op de foto Beent na zijn 
Koningsschot. 

(Foto: Facebook 
Varsselder-Veldhunten)
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In de Achterhoek komen twee extra 
afhaalpunten voor streekproducten uit 
de regio. Naast het afhaalpunt in 
Winterswijk-Miste kan men vanaf 1 juni 
2016 ook in De Heurne en in Lievelde 
de via de webwinkel van Eet Regionaal 
bestelde producten afhalen.
 
Eet Regionaal is ontstaan uit een nauwe 
samenwerking tussen ruim 20 boeren 
en telers uit de Achterhoek en omge-
ving met Tap-Punt in Winterswijk-Miste 
als eerste afhaalpunt, dat in oktober 
2015 opende. Via de website van Eet 
Regionaal (www.eetregionaal.com) kan 
uit een groot assortiment van ruim 400 
dagelijkse boodschappen uit eigen streek 
worden gekozen en wat vandaag wordt 
besteld, kan de volgende dag bij een van 
de afhaalpunten worden opgehaald.
Gert Smits uit De Heurne en de fami-
lie Weenink in Lievelde zijn geen on-
bekenden in deze regio. Kaasboerderij 
Weenink is bekend van de boerenkaas 

en bij Groentekwekerij Smits worden 
verschillende groenten geteeld. Net als 
veel andere boeren en telers leveren 
Smits en Weenink producten aan elkaar 
die ook in hun boerderijwinkel worden 
verkocht. Meerdere keren per week of 
dagelijks worden de producten aange-
vuld waardoor alles écht vers is. Via deze 
bestaande logistieke lijnen worden ook 
de producten die via de webwinkel van 
Eet Regionaal worden besteld, verza-
meld en naar de afhaalpunten gebracht.
Met de combinatie van het grote aanbod 
aan producten die op één plek verkrijg-
baar zijn, de korte lijnen en de toegan-
kelijke informatie over herkomst van de 
producten zien Gert Smits en Johannes 
Weenink goede mogelijkheden zich te 
onderscheiden van andere aanbieders.
Johannes Weenink vervolgt: ”Consumen-
ten die het belangrijk vinden producten 
te kopen die afkomstig zijn uit deze re-
gio, krijgen zo waar voor hun geld en de 
boeren een eerlijke prijs”.

Extra afhaalpunten voor de 
regionale boodschappen

Johannes Weenink (links en Gert Smits.

Plezier staat voorop bij Popkoor 4You, 
ook tijdens het internationale concert dat 
het Gendringse muziekgezelschap orga-
niseert op zondag 26 juni (aanvang 19.00 
uur). In de Rabobankzaal van de DRU 
Cultuurfabriek in Ulft staan dan ook 
MuriSono (uit het Duitse Hamminkeln) 
en Het Russische Lied uit Moskou op het 
podium.

Muziekliefhebbers kunnen er genieten van 
diverse stijlen. MuriSono speelt Duitse 
popnummers en Engelstalige klassiekers, 
Het Russische Lied brengt - de naam zegt 
het al - Russische liederen ten gehore. 
”Dat is wel echt wat anders. Ik denk dat 
wij nog het meest ’poppy’ zijn,” vertelt 
Monique Oortwijn van Popkoor 4You. 
”We hebben naast ons bestaande reper-
toire ook wat nieuwe nummers ingestu-
deerd, speciaal voor deze avond; Hello 
van Adele bijvoorbeeld, en van Secrets in 
Stereo het nummer Happy. Want we von-

den dat er wel een link moest zijn met het 
thema Happiness.”

Dat thema is weer afgeleid van de reden 
waarom Popkoor 4You bestaat: ”Zingen 
brengt plezier. En plezier maakt kwaliteit, 
is ons motto,” legt Oortwijn uit. 
Tijdens de ruim twee uur durende avond 
op 26 juni, gepresenteerd door de Achter-
hoekse toneelspeler Martin Pragt, zullen 
alle drie groepen tweemaal optreden en 
wordt een spectaculaire verrassing voor 
het laatst bewaard. 

Popkoor 4You (27 vrouwen en 5 mannen) 
wordt begeleid door een band, bestaan-
de uit muzikale bekenden van dirigent 
Dennis Weelink. Oortwijn kijkt er al naar 
uit: ”Die jongens hebben dat vaker ge-
daan, alleen bij bijzondere gelegenheden. 
Dat vinden we helemaal het einde, het 
klinkt zó goed!” Meer info en voor kaar-
ten à 210,- www.popkoor4you.com

Plezier voorop bij internationaal 
concert Popkoor 4You

Op 26 juni vindt voor de 4e keer 
de zwemtocht Oude IJssel plaats.
Net als in de voorgaande jaren 
zijn de start en finish bij de DRU 
Cultuurfabriek.

Nieuw dit jaar is de te zwemmen 
afstand over 1000 meter. Als or-
ganisatie willen we het gat tus-
sen 500 en 1500 meter opvullen. 
Voor iedere zwemmer is er nu 
een passende afstand te kiezen. 
Van de recreatieve schoolslag 
zwemmer die lekker in de Strang 
wil zwemmen tot de triatleet en 
wedstrijdzwemmer voor wie tijd 
en positie een belangrijke rol 
speelt. Dat zwemmers de weg 
naar Ulft weten te vinden blijkt 
nu al uit het grote aantal voor-
 inschrijvingen. 

Vanuit het hele land tot ver in 
Duitsland komen de aanmeldin-
gen binnen. Vorig jaar waren er 
zelfs 2 zwemmers uit Zuid Afrika 
die meededen aan de tocht in 
Ulft.

Voor meer informatie en in-
schrijving verwijzen we geïnte-
resseerden naar onze website 
www.zwemtochtoudeijssel.nl
Hopelijk mogen we veel zwem-
mers uit onze regio begroeten.

Vierde keer Zwemtocht 
Oude IJssel Ulft

De jeugdzwemmers bereiden zich voor op de start van de 500 meter.

De vestiging van Start People 
in Ulft heeft sinds drie weken 
een nieuwe locatie: het uit-
zendbureau is van de Frank 
Daamenstraat 4 verhuisd naar 
de F.B. Deurvorststraat 36. 
”Het was ook de hoogste tijd 
dat het nieuwe pand werd in-
genomen,” vertelt Marianne 
Arendsen van Start People 
Ulft. ”Het vorige kantoor was 
te klein geworden. We zaten 
daar sinds 2003 en in die pe-
riode is het aantal interceden-
ten behoorlijk gegroeid.”

Een verhuizing kon dan ook 
niet uitblijven. ”Het was sim-
pelweg noodzakelijk,” geeft 
de intercedente aan. ”Het was 
natuurlijk ook belangrijk voor 
de privacy van onze kandida-
ten. Zij zitten aan ons bureau 
hun verhaal te vertellen en 
dan is het prettig dat ze de 
ruimte hebben, dat kunnen 
we ons goed voorstellen.” 

Veel vacatures
De negen intercedenten van 
Start People Ulft, allen echte 
Achterhoekers, zijn met hun 
ruime ervaring goed op de 
hoogte van de arbeidsmarkt  
in de regio. ”En we hebben 
ontzaglijk veel vacatures,” be-
nadrukt Arendsen. ”Industrie, 
techniek en kantoorbanen, 
van lbo- tot hbo-niveau. Dus 
we   hopen dat de mensen ge-
woon bij ons binnen komen 
lopen!”

Start People 
Ulft verhuisd

’t is alweer bijna zomer, hoog-
ste tijd om eens een bezoekje te 
brengen aan ons cabrio-theater 
in het prachtige Engbergen. Het 
openluchttheater heeft in de 
aanloop naar de zomervakantie 
nog twee prachtige voorstellin-
gen op de rol staan....

Spinrock
Op 24 juni treed Sabine Uitslag 
op met haar band Spinrock. 
Sabine was de laatste jaren 
vooral bekend als de ”Politieke 
babe” van het CDA. Maar deze
werkzaamheden heeft ze vaar-
wel gezegd, ze is dus weer hele-
maal in de running als 
”Rock-Vamp”. 

Tal van evergreens zullen de 
revue passeren en Sabine zal 
als vocaal-kanon weer van zich 
doen spreken. laat u verras-
sen. Aanvang 20.30 uur. Voor-
verkoop; e12,- aan de kassa;  
e17,-

Warboel
3 juli is het tijd voor Warboel, 
wie kent het niet, het bekende 
kindertheater. Het is welhaast 
ondoenlijk om alle activiteiten 
van Warboel op te noemen. 
Jong en oud zullen zich kos-
telijk amuseren, dat staat wel 
vast. Entree is 5 euro, kinderen 
onder begeleiding krijgen gratis 
toegang.

Programma Openlucht-
theater Engbergen

Warboel. 
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In Ulft vlak bij de stuw in de 
Oude IJssel worden de laatste 
werkzaamheden verricht aan de 
spiksplinternieuwe botenloods 
van Roei en Kanovereniging  
Het Anker. Het is een enorme 
loods voor de jonge en nu nog 
relatief kleine vereniging met 
13 roeileden en 25 kanoleden.

Ze zijn er trots op. Niet alleen 
omdat het een prachtige loods 
is maar ook omdat ze er zelf 
aan hebben meegewerkt om dit 
te realiseren. Met geld van de 
gemeente Oude IJsselstreek is 
mogelijk gemaakt dat een aan-
nemer de constructie neerzette 
en materialen leverde.
De leden zelf hebben de hele 
loods dichtgespijkerd, de vloer 
gelegd en de elektriciteit aan-
gelegd. Een grote klus voor 
een kleine vereniging maar met 
het doel voor ogen en met vele 
handen is het toch maar mooi 

gerealiseerd. Met complimen-
ten van de aannemer over het 
’strakke’ werk overigens.

De loods is op de groei ge-
bouwd. Want de vereniging wil 
groeien. Zowel qua botenvloot 
als qua ledenaantal. Het idee is 
dat nieuwe leden worden op-
geleid in de kano- of roeisport 
door meer ervaren leden. 
Vooral het roeien is een tech-
nische sport, waarbij wel wat 
vaardigheden nodig zijn om 
ook samen soepel te roeien. 
Om die reden worden naast 
nieuwe onervaren leden ook er-
varen (oud) roeiers gezocht die 
het leuk vinden om een groepje 
nieuwe roeiers wegwijs te ma-
ken op het water.

Voor vragen of aanmelden kun 
je contact opnemen met Sandra 
van Zaal: roei@rkvhetanker.nl  
of kijk op: www.rkvhetanker.nl

Grootse plannen roei- en 
Kanovereniging Het Anker

Dubbelvier met stuurvrouw. (Archieffoto van Het Anker)

Eigenaren van gezelschapsdie-
ren, landbouwhuisdieren en 
paarden kunnen allemaal terecht 
bij Slingeland dierenartsen. Sinds 
dit jaar beschikt de dierenartsen-
praktijk in de Achterhoek (met 
onder meer een vestiging in Ulft, 
aan de Nijverheidsweg 1a) over 
een laparoscopie-toren, waarmee 
op bijzonder veilige wijze kijk-
operaties worden uitgevoerd.

De apparatuur wordt veel ge-
bruikt in de veterinaire we-
reld, zegt Diana Heijink van 
Slingeland dierenartsen. ”Vooral 
bij het steriliseren van teefjes. 
Daar geeft zo’n kijkoperatie een 
mooier resultaat dan een ingreep 
op de ouderwetse manier.” 

In plaats van een ingrijpende 
operatie is er sprake van slechts 
drie kleine gaatjes en dat heeft 
een hoop voordelen voor het 
hondje. ”Er gaat een minuscule 
camera in de buik, die verlicht én 
vergroot. Op die manier zie je als 
dierenarts precies wat je doet en 
is het een heel veilige methode,” 
benadrukt Heijink. ”Er is heel 
weinig kans op nabloedingen en 
infecties achteraf. Een kijkopera-
tie doet hondjes veel minder pijn 
en het herstel verloopt een stuk 
sneller.” 

Het is de bedoeling dat Slingeland 
dierenartsen de laparoscopie-
toren in de toekomst ook gaat 
inzetten bij ingrepen als maag-
operaties en zelfs het verwijde-
ren van baarmoeders, met de-
zelfde voordelen als tijdens een 
sterilisatie. Het personeel van 
Slingeland dierenartsen is opge-

leid om de specialistische appara-
tuur te bedienen. Heijink en haar 
collega Marleen Oud leggen uit: 
”We hebben een speciaal team, 
tijdens een operatie worden we 
bijgestaan door drie assisten-
tes, die onder meer zorgen voor 
anesthesie en steriel materiaal.”

Klanten kunnen zich (op af-
spraak, via 0315-395535) altijd 
melden in de praktijk aan de 

Nijverheidsweg in Ulft. ”Voor 
controle, inentingen of om met 
de dierenarts zaken door te 
spreken,” geeft Heijink aan. 
Sterilisaties met behulp van de 
laparoscopie-toren vinden plaats 
op de vestiging in Westendorp. 

Slingeland heeft een gezamen-
lijke praktijk met tien landbouw-
dierenartsen, zes gezelschapsdie-
renartsen en twintig assistentes.

Veilige kijkoperaties bij 
Slingeland dierenartsen

Tijdens de Zommermarkt in 
Silvolde zullen bezoekers niet 
om de Ulftse Bandenhandel heen 
kunnen. Bij het clubgebouw van 
Willem Tell aan de Kerkenstraat 
richten ze een stand in met de 
Maxxis Dakar buggy uit 2016 van 
Tim Coronel! 

Op deze feestelijke dag luidt de 
Ulftse Bandenhandel haar acties 
voor deze zomer in, waarbij je 
bij aankoop van 4 Maxxis auto-
banden een leuk kado ontvangt. 
Klanten kunnen kiezen uit de 
miniatuur versie van de Maxxis 
Dakar buggy van Banbao of een 
leuke BBQ-toolset.
De UBH is gevestigd in 3 ge-
koppelde bedrijfshallen aan de 
Riezenweg 5a-b-c. ”Behalve 
bandenverkoop en het wis-
selen van (winter-)banden en 
velgen, bieden wij ook uitlijnen
van banden, auto/aircosysteem-
onderhoud, APK, autoruitrepa-
ratie en schadeherstel,” vertelt 
eigenaar Edwin Liebrand. Qua 
bandenmerken biedt de UBH 
een groot assortiment zomer- 

winter- en 4-seizoenenbanden 
in A-merken zoals Michelin, 
Continental, Goodyear, Dunlop, 
Pirelli en Vredestein. Daarnaast 
bieden zij ook eigen merken en 
budgetmerken.
 
De UBH is ook Maxxis dealer. 
Om hun huismerk in het zonnetje
te zetten gedurende de zomer-
maanden, houden ze tot eind au-
gustus actie(s). Maxxis staat voor 
een uitstekende prijs/kwaliteits-
verhouding. Het merk is sinds 
1967 op de markt en de UBH 
heeft het al jaren in haar assorti-
ment. Het merk staat al een paar 
jaar in de top tien van grootste 
bandenproductenten ter wereld 
en produceert per dag meer dan 
1 miljoen banden! Het merk bezit 
een eigen testcircuit met een 
indrukwekkende reeks van test-
tracks en diverse technische 
voorzieningen binnen de omtrek 
van 5.2 km. 
Wellicht kent u Maxxis als band 
voor de fiets, de quad of de kart. 
Of misschien vanwege de spon-
soring van de Australian Open,  

FC Liverpool of van het Maxxis 
Dakar Team o.l.v. Tim Coronel. 
De rijders van het Maxxis Dakar 
Team kiezen al een paar jaar 
voor Maxxis banden als Dakar 
band. De buggy banden zijn het 
4x4 profiel M8060. De binnen-
zijde is echter speciaal i.s.m. het 
Nederlandse Maxxis Tech Center 
in Uden en Tim Coronel ontwik-
keld. Liebrand: ”Iedere ervaring 
die tijdens Dakar met de banden 
wordt opgedaan, wordt ook weer 
meegenomen in de ontwikke-
ling van de banden voor op de 
Nederlandse wegen. Maxxis is 
100% Dakar Proof!” 

De UBH biedt Maxxis zomer-, 
winter- en 4-seizoenenbanden 
voor personenwagens, caravan, 
4x4/SUV, bestelwagens en aan-
hangwagens. Liebrand: ”Dit jaar 
kwam de Maxxis all-season band 
AP2 heel goed uit de Engelse 
bandentest (Auto Express UK). 
Ook de Maxxis winterband  WP05 

presteerde goed in de Duitse  
winterbandentest (Autobild). 
Dit toont de kwaliteit van de 
banden goed aan.” 
UBH is geopend van maandag 
t/m zaterdag, tel. 0315-681217,   
mobiel: 06-20726601
info@ulftsebandenhandel.nl
www.ulftsebandenhandel.nl

De UBH staat deze dag niet al-
leen bij het clubgebouw van 
Willem Tell aan de Kerkenstraat.
Willem Tell houdt die dag een 
open huis. Zo zal de drumfanfare 
aanwezig zijn om de mensen ken-
nis te laten maken met diverse 
instrumenten. 
Bij de afdeling schietsport kan 
men proefschieten. Er is ook een 
hobbybeurs met diverse activi-
teiten/demonstraties zoals: hout-
snijwerk, kaarten maken, gips-
beelden, zeepjes, glas in lood, etc.
Dit alles zal opgeluisterd worden 
met akoestische muziek verzorgt 
door: HusBand. (Bij goed weer.)

Ulftse Bandenhandel met Maxxis op 
Zommermarkt Sivolde

In het weekend van 18 en 19 
juni is er van alles te doen in 
Silvolde.

Zaterdag 18 juni is de Zille-
woldse Zommerrun waarvan
de opbrengst naar Stichting 
Oersterk gaat. Kinderen in 
de leeftijd van 4 t/m 12 jaar 
starten om 18.30 uur vanaf ’t 
Molentje. Om 19.00 uur star-
ten de volwassenen, (kinde-
ren vanaf 10 jaar kunnen ook 
meelopen) vanaf ’t Centrum. 
Inschrijven via: 
www.zommerrun.nl 
Aansluitend aan de Zommer-
run volgen vanaf 20.00 uur 
optredens van ’Pas Op’ en ’DJ 
Nixx’.

Zommermarkt
Op zondag 19 juni vindt in 
het centrum van Silvolde de 
Zillewoldse Zommermarkt 
plaats van 11.00 tot 17.00 uur 
met kramen etc. Gedurende 
de dag zijn er o.a. opttredens 
van Tonny Magendans. 

Programma
Zillewoldse 
Zommermarkt

Edwin Liebrand
(links) met 

Tim Cononel
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In 1945 werd ook op de Pol 
te Ulft de bevrijding groots 
gevierd. De molen van Piet 
Lukassen werd versierd. 

Vanaf de molenbelt zongen 
de mensen uit volle borst hun 
liederen. Terwijl de andere be-
woners van de Pol toekeken. 
Waarschijnlijk meezongen. De 
man rechts met zijn handen op 

de rug is hoogst waarschijnlijk 
Jan Terwiel aan zijn houding te 
zien.

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 4 juli 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)

mei, juni, juli: Foto-expositie Fotogroep Close-Up, Debbeshoek 
 Ulft
11 juni: Fietsen voor Energy4all, Mont Ventoux, Frankrijk
12 juni: Open Dag KRAS, Varsselder
15 juni: Rijbewijskeuringen, zaal de Mulderije, Ulft
15-18 juni: Gendringse Fietsvierdaagse
18 juni: Zillewoldse Zommerrun, centrum van Silvolde
19 juni: Zillewoldse Zommermarkt, centrum van Silvolde
24 juni: ’Spinrock’, Openluchttheater, Engbergen
26 juni: Zwemtoch Oude IJssel, start DRU Cultuurfabriek,  
 Ulft
26 juni: Concert Popkoor4you, DRU Cultuurfabriek, Ulft
3 juli: Muziek-evenement 65-plussers, Feesttent   
 Zwarte Plein, Oer
3 juli: ’Volop Achterhoek’ in SSP-Hal, Ulft
3 juli: Warboel, Openlucht Theater Engbergen 
4 juli: Bingo KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft

Rijk- en armoede zijn begrippen 
die geen eensluidende definitie 
kennen. Een wereld van verschil, 
maar in afstand soms maar enkele
kilometers. Vaak wordt armoede, 
ten onrechte, in geld uitgedrukt. 
Dat gebeurt overal, in China, in 
Amerika, Nederland en ook in 
Roemenië.

Op het Roemeense platteland, 
bij de Roma in het achterland van 
Oradea, ben je al rijk als je wat 
te eten hebt om de volgende dag 
te halen. De weelde van de stad 
is hen vreemd, hen ontbreekt ie-
der perspectief. Mede daarom 
maakte het zoveel indruk om 
tijdens een Roemenië-reis met 
de Moeder Teresa Stichting te 
zien hoe hecht de families bij de 
Roma aan elkaar hechten. Zelf 
niets hebben en dan toch nog 
voor je vele kinderen opkomen 

en hen als eerste voeden, een 
ontroerend tafereel.
Als nuchtere vader van twee 
kinderen in de basisschoolleef-
tijd constateer ik dat we het in 
Nederland buitensporig goed 
hebben ten opzichte van heel 
veel landen, zeker de Roma in de 
enclaves op het Roemeense plat-
teland. Voordat mijn kinderen 
hun eigen weg gaan als jongvol-
wassenen, wil ik ze ooit meene-
men naar Roemenië. Dat ze het 
zelf kunnen zien, ervaren, de 
stank kunnen ruiken en de om-
standigheden kunnen zien. 
Dat ze kunnen zien hoe andere 
mensen hun leven leven; zonder 
streetdancelessen, muziekles en 
zonder voetbalclub.  De armoede 
van daar is hen vreemd. Verder 
dan verhalen en foto’s ben ik nog 
niet gekomen. Ik weet hun re-
actie nu al. De een vindt het erg 

en gaat vragen wat zij er aan kan 
doen. De andere weet zich geen 
houding te geven, vraagt zich af 
of zij de oorzaak van de ellende 
van een ander is. Beide reactie’s 
zijn mooi, bewustwording heb-
ben wij volwassenen ook moeten 
leren.
Wat ik als ouder hoop te berei-
ken is dat ze nog meer dan ze nu, 
hun omstandigheden leren waar-
deren, dat ze nog meer dan nu 
oog hebben voor hun medemens 
en dat ze nog meer dan nu be-
seffen hoe rijk ze zijn.  Dat leert 
anno 2016 geen school hen en dat 
kan ook niet. Het geeft mij als 
ouder een goed gevoel dat ik hen 
kan helpen inzien wat voor een 
geluksvogels ze zijn. Daar komt 
geen euro extra aan te pas, maar 
maakt mij een rijk man.

Remko Alberink

Moeder Teresa StichtingLustrumjaar muziek-
evenement 65 plussers

Voor de vijfde keer wordt in 
de gemeente Oude IJsselstreek 
het muziekevenement voor 65- 
plussers gehouden. Wat vijf 
jaar geleden begon in de DRU 
is inmiddels uitgegroeid tot een 
jaarlijks muziekevent voor 65 
jaar en ouder. Zondag 3 juli om 
11.00 uur gaat de feesttent open 
en begint het festijn op het 
Zwarte Plein in Oer, Ulft.
 
De organisatie heeft dit jaar 
twee hoofdsponsoren gevon-
den, Peters Woonservicewinkel 
en Jumbo supermarkt. 

De artiesten voor dit jaar zijn 
de Iesellander Muzikanten, 
Braomskabaal, Die Zillertaler 
uit Oostenrijk, Dave van de 
Schuur, Ben Lukassen en 
als klapper op de vuurpijl 
Marianne Weber. Het program-
ma is van 12.00 uur tot 17.00 
uur, de tent is om 11.00 uur 
geopend. In de pauze is er een 

grote loterij met mooie prijzen. 
Vanaf 25 juni wordt er langs 
de deur gecollecteerd voor het 
muziekevenement.
 
Kaartverkoop
Kaarten kosten €10,- per 
stuk en zijn te verkrijgen bij 
Jumbo, Albert Heijn en Azora 
’Debbeshoek’ in Ulft en Plus 
Peperkamp in Silvolde.

De kaartverkoop is in volle 
gang, wees er snel bij, vol is vol!
Voor vragen kunt u terecht     
bij voorzitter de Jos van Aalst 
06-20137799 of kijk op:
www.oij65plus.nl
 
Foto: Freek Miggelbrink

In de volgende editie 
vindt u traditioneel weer

de Ulftse Krant Fietsroute! 


