
Net als voorgaande jaren is be-
gin juni de tijd voor de Ulftse 
Avondvierdaagse. Van 1 tot en 
met 4 juni kan iedereen weer 
wandelen door Ulft en omgeving. 
Zoals altijd is de start en finish 
vanaf het Emailleplein op het 
DRU-Industriepark. Het start-
bureau is wederom gevestigd in 
de SSP-Hal. 

Vorig jaar kon er voor het eerst 
sinds de werkzaamheden aan 
het centrumplan, weer door het 
hart van het dorp gewandeld 
worden. ”Daar kregen we veel 
positieve reacties op,” zegt John 
van Hummel, voorzitter van de 
Ulftse Wandelvierdaagse. ”Dit is 
toch iets wat in Ulft geboren is, 
dan is het leuk om daar je gezicht 
te kunnen laten zien. Bovendien 
staan daar ook de meeste mensen 
langs de kant, wat het ook heel 
leuk maakt voor de deelnemers.”
”Bovendien zijn we er dit jaar 
ook in geslaagd om in de lan-
gere routes, vanaf tien kilometer, 

stukken van Terborg, Silvolde en 
Etten aan te doen. We hopen dat 
we de inwoners van die dorpen 
hiermee een plezier doen en ze 
wellicht te kunnen bewegen om 
volgend jaar mee te doen   aan 
de Ulftse Wandelvierdaagse. We 
proberen altijd zoveel mogelijk 
variatie aan te brengen in de rou-
tes. Zo lopen we gedeeltes door 
het buitengebied, waar we flink 
wat kilometers kunnen maken. 
De routes mogen natuurlijk niet 
te lang zijn, want je wilt wel dat 
iedereen op tijd binnen komt. 
Maar ik denk dat we ook dit jaar 
weer heel mooie routes kunnen 
presenteren.”

Inschrijven
De inschrijving voor de wandel-
vierdaagse is inmiddels gesloten. 
Mensen die zich al hebben inge-
schreven, kunnen hun startkaar-
ten afhalen op het startbureau, 
wat dagelijks geopend is vanaf 
18.00 uur. Op zaterdag kunnen 
groepen hun kaarten afhalen 

vanaf 13.00 uur. 
Individuele deelnemers kunnen 
dit vanaf 13.30 uur doen. Na af-
loop dienen deze weer te worden 
ingeleverd bij het startbureau. 

Vanaf 18.00 uur kunnen indi-
viduele deelnemers vertrekken 
op de woensdag, donderdag en 
vrijdag. Vijf minuten later is de 
start voor groepen van de 5 en 10 
km route. De deelnemers die de 
15 km route lopen, starten vanaf 
18.30 uur. 
Op de zaterdag starten zowel in-
dividuele wandelaars als groepen 
om 13.30 uur, welke afstand er 
ook gelopen wordt. 

Vrijwilligers gezocht
De Ulftse Avondvierdaagse kan 
de hulp van vrijwilligers, ook dit 
jaar, weer zeer goed gebruiken. 
De organisatie zoekt nog men-
sen die zich willen inzetten als 
verkeersregelaar, maar ook voor 
het inrichten van het startbureau 
en bij de controleposten. 

”Dit evenement draait natuur-
lijk volledig op vrijwilligers. We 
kunnen altijd extra handjes ge-
bruiken,” vertelt Van Hummel. 
”Ook op bestuurlijk vlak zoeken 
we altijd nog mensen, dus men-
sen kunnen zich altijd bij ons 
aanmelden.”

Ook zoekt de organisatie nog 
mensen die op de drie avonden 
en de zaterdagmiddag van het 
evenement willen zorgen dat de 
fietsen op de juiste plek worden 
gestald en dat de doorgangen 
vrij blijven. Geïnteresseerden die 
hier meer over willen weten of 
zich willen aanmelden, kunnen 
een bericht sturen naar het secre-
tariaat via de website.

Intocht
De intocht van de Ulftse Avond-
vierdaagse is elk jaar weer een 
feest. Alle wandelaars komen 
aan bij het Zwarte Plein, waar zij 
hun welverdiende medaille kun-
nen ophalen. De medailles wor-
den uitgereikt door een aantal 
bestuursleden. Als alle wande-
laars binnen zijn, worden de mu-
ziekkorpsen opgesteld. Dan gaat 
het in een feestelijke stoet van 
het Zwarte Plein in de richting 
van het Emailleplein. Onderweg 
staan honderden toeschouwers 
die voor de wandelaars applau-
disseren. De prijsuitreiking vindt 
plaats bij de SSP-Hal. 
Meer informatie over het evene-
ment is te vinden op:  
www.ulftseavondvierdaagse.nl 
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Avondvierdaagse
Traditioneel wordt in de eerste 
week van juni de Ulftse avond-
vierdaagse gelopen, volgend 
jaar is een halve eeuw volge-
lopen. Het evenement is uitge-
groeid tot een sportfestijn van 
naam,  tot ver in de omliggende 
dorpen is de avondvierdaagse 
een begrip geworden. 
Toch zie ik met lede ogen dat 
het wandelfenomeen de laatste 
jaren heeft ingeboet, helaas. 
Gedegradeerd tot een evene-
ment nr. zoveel, is het verdwe-
nen van het Kennedyplein naar 
een achteraf plekje bij de DRU. 
Een degradatie vanjewelste; 
amper een jaar of vijftien ge-
leden stond de startcommis-
sie nog in de feesttent om de 
lopers het sein van vertrek 
te geven. Toen kwam er een 
vrachtwagenoplegger; wat een 
devaluatie, vreselijk. 
Het leek echt nergens naar. 
Noodgedwongen werd er ver-
kast naar de SSP-hal, weer die 
vermaledijde DRU die roet in 
het eten gooit. Van de prachti-
ge inhaalhulde op zaterdagmid-
dag is niet veel meer over, ook 
al doet het bestuur er alles aan 
om het evenement zo feestelijk 
mogelijk af te sluiten. Dit jaar 
zijn er maar liefst zeven of acht 
muziekkorpsen die hun mede-
werking verlenen. 
De niet-aflatende energie van 
de heren en dames bestuurs-
leden heeft er voor gezorgd dat 
de avondvierdaagse nog steeds 
bestaat. luis in de pels van de 
vele wandelaars, is als zo vaak, 
de gemeente. 
De kosten die gemaakt moeten 
worden zijn de laatste jaren 
exorbitant hoog; in plaats van 
het besef dat de avondvier-
daagse een sociaal verhogend 
en eendracht vergrotend eve-
nement is binnen onze gemeen-
te, lijkt dit besef niet te zijn 
doorgedrongen tot onze be-
stuurders. Verschuilen achter 
protocollen en vergunningen 
lijken welhaast toverwoorden. 
Waarom niet meer gewoon 
op het Kennedyplein, gewoon 
oude waarden in ere herstellen.

ZijlijnGevarieerde routes Avond4daagse Ulft
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Lekker vier dagen wandelen. (Archieffoto 2015)
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Park de Blenk Ulft
Op de plaats van de voormalige 
noodopvang van bejaardenhui-
zen tussen winkelcentrum de 
Blenk en de Woelwaters aan de 
Middelgraaf wordt weer groen. 
Het plan is om op die locatie 
een park te realiseren zoals ook 
eerder is besproken met omwo-
nenden. Inmiddels zijn er al weer 
bomen en heggen aangeplant.

Huishoudelijke hulp
In oktober 2015 heeft de gemeen-
teraad via de begroting de notitie 
Voorbij de zure appel met daarin 
de nieuwe inrichting van de huis-
houdelijke hulp vastgesteld. 
Belangrijk uitgangspunt bij deze 
huishoudelijke voorzieningen is 
dat degene die hulp nodig heeft 
die hulp ook krijgt. Inwoners die 
het betreft kunnen zelf kiezen 
welke vorm van hulp zij willen 
ontvangen. Er is een algemene 
voorziening (Hulp Thuis) en als 
meer nodig is dan is er een maat-
werkvoorziening (Steun Thuis). 
De inrichting van de voorzienin-
gen is dusdanig gewijzigd ten op-
zichte van de vorige regeling, dat 
het geld nu meer gaat naar kwa-
litatieve hulp in plaats van naar 
administratieve afhandeling. Het 
is aan de (huishoudelijke) hulp-
verlener om te bepalen op welke 
wijze zij haar diensten wil aan-
bieden op de arbeidsmarkt. Die 
keuze maakt de hulpverlener op 
basis van een persoonlijke afwe-
ging. Daar waar het alfahulpen 

betreft is de gemeente voor-
stander van fatsoenlijke normen 
en kaders ten aanzien van de 
arbeidspositie, waarbij zaken als 
vakantiegeld, uitbetaling van 
vakantiedagen, doorbetaling bij 
ziekte en recht op uitkering bij 
minder of geen uren zijn opgeno-
men in het uurtarief.

Inkoop Sociaal domein 2017
De Achterhoekse gemeenten be-
sluiten om samen te werken en 
geven de Regionale Projectgroep 
Inkoop en Ontwikkeling op-
dracht om regionaal de inkoop 
en ontwikkeling / transformatie 
van het sociaal domein vorm te 
geven. Deze aanpak biedt ruimte 
voor maatwerk op gemeentelijk 
niveau. De gemeenten werken 
samen waar het kan en passen 
maatwerk toe waar nodig.

Bomenbuurt Ulft
Het ontwerpbestemmingsplan 
”Bomenbuurt Ulft” betreft het 
gebied, waarvoor in 2010 een 
projectbesluit is verleend voor 
de bouw van 61 woningen. Het 
maakt de bouw mogelijk van 18 
(resterende) woningen en geeft 
een passende juridisch plano-
logische regeling voor de reeds
gebouwde woningen in het plan-
gebied. Het ontwerpbestem-
mingsplan heeft 6 weken ter visie 
gelegen. Er zijn geen zienswijzen 
ingediend en er is geen aanlei-
ding voor ambtshalve wijzigin-
gen. De gemeenteraad wordt 
daarom voorgesteld om in te 
stemmen met het ongewijzigd 
vaststellen van het bestemmings-
plan. Verder wordt voorgesteld 
om geen exploitatieplan vast te 
stellen. Wel is een herziening van 
de grondexploitatie nodig. 

Netterden
Er is een ontwerpbestemmings-
plan Kom Netterden 2015 opge-
steld, dat hoofdzakelijk voorziet 
in het actualiseren van de hui-
dige bestemmingsplannen, die 
nu voor de bebouwde kom van 
Netterden gelden. 
Verder is in het ontwerpbestem-
mingsplan de vermindering van 
het aantal woningen in het plan 
Slawijkseweg meegenomen. 
Er zijn drie zienswijzen tegen 
het ontwerpbestemmingsplan in-
gediend. In de Nota zienswijzen
worden deze behandeld. Voor-
gesteld wordt om naar aanleiding 

van één zienswijze wijzigingen 
in het bestemmingsplan aan te 
brengen en het bestemmingsplan 
gewijzigd vast te stellen. Verder 
wordt voorgesteld om geen ex-
ploitatieplan vast te stellen.

4 Afval containers
De gemeente wil meer afval ge-
scheiden inzamelen. We schei-
den nu 51% van het afval. Het 
doel is in 2020 75% van het afval  
gescheiden in te zamelen. De ge-
meente wil, in navolging van vele 
Nederlandse gemeenten veel  
meer waardevolle grondstoffen 
uit het afval halen. 

Vorig jaar heeft de gemeente-
raad besloten om van twee naar 
vier containers te gaan. Door 
het verstrekken van vier contai-
ners, stimuleren we het schei-
den van afval. Scheiden wordt 
gemakkelijker. 
De inzameling van het oud pa-
pier wordt, in overleg, geregeld 
met een nieuwe stichting waarin 
de verenigingen en scholen die 
nu het oud papier ophalen zitting 
hebben. 
Met de deze stichting in oprich-
ting is besloten het papier zoveel 
mogelijk met een papiercontai-
ner in te zamelen.

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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4 nieuwe containers

Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

Begin 2017 wijzigt de gemeente de manier van afval inzamelen. Eind 2016 worden de oude containers 
omgeruild en krijgen de meeste inwoners in de gemeente een set van vier nieuwe containers. Het college 
van B&W heeft begin mei de zogenaamde aanbesteding van de afvalcontainers goedgekeurd

Ter Voert Interieur is verhuisd 
van de Ir. Sassenstraat 23 in Ulft 
naar de Bongersstraat 26. In het 
pand waar voorheen drukkerij de 
IJselstroom zat (van deze Ulftse 
Krant), is vanaf woensdag 25 mei 
de interieurwinkel van Peter en 
Ilona ter Voert gevestigd. 

Negen jaar geleden besloot wo-
ninginrichter Peter ter Voert 
voor zichzelf te beginnen, enige 
tijd later kwam echtgenote en 
styliste Ilona erbij. Na lang na-
denken besloten ze met het be-
drijf te verhuizen; de scheiding 
tussen werk en privé is prettiger 
en bovendien is het pand aan de 

Bongersstraat praktischer, zowel 
op het gebied van de beschikbare 
(parkeer- en magazijn)ruimte als 
de bereikbaarheid voor klanten 
en leveranciers.

De kracht van Ter Voert Inte-
rieur is het complete plaatje dat 
wordt aangeboden: gespeciali-
seerd in houten vloeren (leggen, 
maar na verloop van tijd ook        
opnieuw schuren en afwerken). 
Ook binnen- en buitenzonwering, 
gordijnen en horren behoren tot 
het assortiment. ”Het gebeurt re-
gelmatig dat klanten hier komen 
voor een houten vloer en dan 
meteen gordijnen erbij uitkiezen. 

Of dat ze later terugkeren voor 
de zonwering,” legt Ilona uit.
De houten vloeren, door Peter 
gelegd, kunnen sinds een half 
jaar ook bij Ter Voert Interieur 
zelf worden besteld; het bedrijf 
nam de levering in november 
over van houthandel ’t Anker. 
”Het is voor de klant prettig dat 
er één aanspreekpunt is,” maakt 
Ilona duidelijk. 
”Als mensen vragen hebben, we-
ten ze dat ze zich bij ons kunnen 
melden. Dan zoeken wij het wel 
voor ze uit.” Naast houten vloe-
ren verkoopt Ter Voert Interieur 
ook alle andere soorten vloeren: 
laminaat, pvc, vloerbedekking, 

marmoleum. ”We krijgen in de 
nieuwe zaak ook echt een ge-
deelte voor de vloeren en een 
gedeelte voor binnen- en bui-
tenzonwering, waaronder gor-
dijnen, plissés, rolgordijnen en 
jaloezieën. Tevens zijn wij ge-
specialiseerd in het leveren van 
shutters.”
Met pijn in het hart wordt af-
scheid genomen van het pand 
aan de Sassenstraat. ”We heb-
ben heel lang geschreeuwd: dat 
willen we niet. Maar we zijn best 
flink gegroeid en konden wat 
meer ruimte goed gebruiken. 
Leveranciers komen zo’n drie 
keer per dag met een vracht-
wagen voorrijden, dat was nog 
weleens lastig voor het overige 
verkeer. Ook waren we toe aan 
een groter magazijn.” Ilona krijgt 
in de winkel bovendien de gele-
genheid om meer van het assor-
timent te laten zien. ”Nu was het 
af en toe toch zoeken naar lege 
plekjes.”

5 Juni open huis
Met ingang van 25 mei is Ter 
Voert Interieur bereikbaar op de 
Bongersstraat 26. Klanten en ge-
interesseerden zijn vanaf die dag 
van harte welkom. Op zondag 5 
juni is het ’officiële’ open huis. 
Ilona: ”Het is die dag Hoppen & 
Shoppen in Ulft, het kwam mooi 
uit om daarbij aan te haken. We 
zitten op loopafstand van het 
centrum en willen de nieuwe 
winkel graag laten zien. Iedereen 
is dus welkom.” 
Ter Voert Interieur: 
0315- 683344 / 06-22463758 
www.petertervoert.nl
e-mail: ptvoert@planet.nl

Ter Voert Interieur verhuist naar Bongersstraat

Ilona en Peter ter Voert zijn blij met hun nieuwe winkelpand.



Verhuizing Start People Ulft 
De vestiging van Start People in 
Ulft is verhuisd. Het nieuwe  adres 
van het uitzendbureau is F.B. 
Deurvorststraat 36 te Ulft, gele-
gen aan het J.F. Kennedyplein. 
De oude locatie aan de Frank 
Daamenstraat 4 was al geruime 
tijd te klein wegens toename van 
het aantal werkzame interceden-
ten en uitzendactiviteiten. In het 
nieuwe kantoor kunnen werk-
zoekenden, uitzendkrachten en 
contactpersonen van bedrijven 
op een prettige manier ontvan-
gen worden.

Foto-expositie Fotogroep 
Close-Up
De foto-expositie van fotogroep
”Close-Up” is te zien in Azora
woonzorgcentrum Debbeshoek 
Ulft, met als thema ’De Oude 
IJssel in beeld, de levensader van 
de Achterhoek, van de bron tot 
Doesburg’. Naast een 30-tal inge-
lijste foto’s van 50 x 70 cm is er 
een DVD fotofilm met 250 foto’s 
ingesproken en op muziek die op 
de creatief middagen gedraaid 
kan worden. Deze foto-expositie 
is te zien in de maanden mei, juni 
en juli 2016. Meer informatie:
 06-17343490 of 0315-683163
www.fotogroepclose-up.nl

Open Huis bij Multicycle
Zaterdag 21 mei van 10.00 tot 
16.00 uur houdt Multicycle aan 
de Anton Tijdinklaan 1 in Ulft 
Open Huis. Dé kans voor ieder-
een die een kijkje in een echte 
Nederlandse fietsfabriek wil ne-
men. Voor de echte fietsliefheb-
bers een unieke gelegenheid om 
fantastisch fietsen zélf te ervaren. 
Ook is er gelegenheid om een 
proefrit te maken. 

Tweede Album de Boetners
21 mei 2016 is het zover. Dan 
komt het langverwachte tweede 
album van de Boetners uit! 
Het gaat een bijzondere avond 
worden met gastmuzikanten 
Alan Gascoigne (ex-Normaal) en 
Willem te Molder (Boh Foi 
Toch). De avond wordt geopend 
door Kiek Now Us en Jajem. 
De avond begint om 20.00 uur 
in het poppodium van de DRU 
Cultuurfabriek. Kaarten à €5,- 
zijn verkrijgbaar aan de receptie 
van de DRU Cultuurfabriek of 
via 0315-714358. Ook zijn ze te 
bestellen via de website:
www.drucultuurfabriek.nl

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. 

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.  

Grote Bingoavond Varsselder
Op donderdagavond 26 mei is in 
het Dorpshuus van Varsselder 
Veldhunten een grote bingo-
avond, aan de Berghseweg 7n.  
De organisatie is in handen van 
het tamboerkorps en het Onze 
Lieve Vrouwe Gilde, de gast 
heren zijn André Bussink, Ap 
Timmers en Henk Peppelman. 
De avond begint om 20.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom op 
deze gezellige avond.

Kledingbeurs in Silvolde 
De Beurswerkgroep Silvolde 
staat in de wijde regio bekend 
om haar druk bezochte kleding-
beurzen. De verkoop vindt plaats 
op vrijdag 27 mei tussen 18.30 en 
20.30 uur in de riante zaal van 
het clubgebouw van ”Willem 
Tell” aan de Kerkenstraat 17 in 
Silvolde. Er is een groot aanbod 
van nieuwe en gedragen dames-
kleding en ook een groot assor-
timent accessoires, zoals tassen, 
schoenen, shawls, sieraden e.d.

Diegenen die kleding willen ver-
kopen kunnen deze inleveren op 
woensdag 25 mei en donderdag 
26 mei tussen 19.00 en 21.00 uur 
in het clubgebouw van Willem 
Tell. Per persoon worden maxi-
maal 15 stuks kleding en 10 stuks 
accessoires ingenomen. 

Voor het inbrengen van kleding 
kunt u vanaf woensdag 18 mei 
een reserveringsnummer aanvra-
gen, d.m.v. het sturen van een e-
mail naar  kledingbeurssilvolde@

live.nl o.v.v. uw naam, adres en 
telefoonnummer. Na afloop van 
de beurs is er de mogelijkheid 
om overgebleven kleding achter 
te laten t.b.v. de Kledingbanken 
in deze regio en de Moeder 
Teresa Stichting in Ulft. Voor 
meer informatie: 
kledingbeurssilvolde@live.nl

Canto Ostinato in DRU 
Cultuurfabriek
Op zondag 29 mei spelen de 
broers Martijn en Stefan Blaak 
het bijna hypnotiserende werk 
Canto Ostinato van componist 
Simeon ten Holt in het theater 
van de DRU Cultuurfabriek. Dit 
bijzondere concert is de laatste 
van twee concerten in de serie 
De Klassieke Keuze van Keuper. 
De Canto Ostinato is één van 
de favorieten van bekende 
Achterhoeker Hans Keuper. Hij 
beveelt het concert graag aan.

Het Casto Ostinato door Martijn 
en Stefan Blaak vindt plaats op 
zondag 29 mei om 15.00 uur in 
de Rabobankzaal van de DRU 
Cultuurfabriek. Dit concert zou 
oorspronkelijk plaatsvinden op 
zondag 20 maart maar werd door 
ziekte verplaatst. Kaarten zijn 
voor e 17,50 (inclusief consump-
tie en garderobe) verkrijgbaar 
aan de receptie van de DRU 
Cultuurfabriek of via telefoon-
nummer 0315-714358. Tevens 
zijn ze te bestellen via de website 
www.drucultuurfabriek.nl.

Oldtimertreffen Sinderen
Op zondag 5 juni 2016 vindt de 
17e editie plaats van het Oldtimer 

treffen in Sinderen. Veel liefheb-
bers van opgepoetste, rokende 
of roestende voertuigen komen 
op de 1e zondag in Juni bijeen in 
Sinderen. Zoals ieder jaar zullen 
zij ’s morgens starten met een 
toertocht. 

Na groot succes van de afgelopen 
editie zal er ’s middag een show 
zijn met demonstraties ’grasoogst 
uit vervlogen tijden.’
’s Middags zijn er diverse demon-
straties, zoals: maaien, schudden, 
harken, oprapen, en persen. 
In het strodorp wordt dit jaar 
weer gezorgd voor professionele
catering, die de innerlijke mens 
ook zal verwennen. Ook zijn er
verschillende kraampjes aan-
wezig. Verder zal er een spring-
kussen en een zandbak klaar 
staan. Het team van de potige 
sleepwagen zal deze editie ook 
op het evenement aanwezig zijn! 
Zij verzorgen demonstraties 
grasmaaier trekkertrek, maar 
ook voor de kinderen zelf is er     
de mogelijkheid om het een keer 
te proberen.
Dit jaar zal het evenement 
plaatsvinden op een nieuwe loca-
tie aan de Kasteelweg 1 nabij de 
Sinderense kapel.

Wilt u deelnemen? Inschrijven   
is op de dag zelf mogelijk tus-
sen 9.00 en 10.30 uur. Inschrijf-
formulieren zijn te downloaden 
via onze website of op de dag zelf 
te verkrijgen. 
Het terrein is voor bezoekers 
geopend vanaf 10.00 uur. Entree 
voor bezoekers bedraagt 2 euro. 
Kinderen tot 12 jaar gratis.
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Sportschool Mills Gym organiseert zoals ook voorgaande jaren op 5 juni 2016 clubkampioenschappen. 
Het gala is bedoeld voor kinderen en volwassen die maanden lang hebben getraind aan hun zelfvertrou-
wen respect en discipline. Ook zullen er een paar spectaculere partijen plaatsvinden. Omdat sportschool 
Mills Gym jaarlijks een uitwisseling heeft met sporters uit Spanje zullen dit jaar wat jeugdigen en volwas-
senen deelnemen uit Spanje, die voor het eerst naar Nederland komen. Alles staat in het teken van respect, 
discipline en samenhorigheid. Het gala vindt plaats aan de Industriestraat 2 te Gendringen.

Clubkampioenschappen Mills Gym

Op 29 mei is er een mooi familie-uitje. U vaart over de Oude 
IJssel door de schutsluis De Pol bij Gaanderen naar ijsboerderij                       
’t Kempke. Hier kunt u deelnemen aan een rondleiding en genieten 
van de speeltuin met terras. 
Op 4 juni is er een speciale vaart naar Kasteel De Kemnade gelegen 
op de westelijke oever van de Oude IJssel bij de samenvloeiing met     
het Waalse water in Wijnbergen. Het kasteel bestaat uit een 16e 
eeuwse, 16-hoekige toren met een leien spits. Tegen deze zogeheten 
paviljoentoren staat een woning in 18e eeuwse stijl die in 1957 her-
bouwd is. Het fraaie kasteelterrein en de bijzondere middeleeuwse 
gewelven onder de toren en het huis zijn op deze vaartocht exclusief 
toegankelijk voor u als passagier van de Iesselganger. Op het terrein 
wordt u rondgeleid door de kasteelheer. 
De reguliere rondvaarten zijn tot 30 oktober elke zaterdag om       
13.00 uur en zondag om 11.00 uur en 13.30 uur. Het vaartraject is 
dan tussen Ulft en Gaanderen. 
Voor uitgebreide informatie en boeking kunt u terecht bij: 
www.ijsselvaart.nl of via www.vvvoude-ijsselstreek.nl

Speciale bootarrangementen 
op de Oude IJssel

 

.nl

           Geboorte-
      Huwelijks-
 Uitnodigings-
kaarten

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

.nl

          Verslagen

  Doopboekjes
Lirurgieën

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

.nl

            Stickers

       Posters
T-shirts

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

.nl

            Printen

     Inbinden
Scannen

’t Goor 55A  Ulft  0315-681373  
info@ijselstroom.nl
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De tweede zondag van sep-
tember is traditiegetrouw het 
Centrumfeest in Ulft. Als het 
goed is, komt daar in het voor-
jaar een nieuwe traditie bij: zon-
dag 5 juni is de eerste editie van 
’Hoppen & Shoppen’, waarbij 
de plaatselijke ondernemers op 
tal van plekken in het gehele        
centrum leuke activiteiten moge-
lijk maken. 

Namens ondernemersvereniging 
De Hanze is Wouter Mecking 
een van de organisatoren van 
het nieuwe initiatief. Maar eigen-

lijk zijn alle deelnemende onder-
nemers zélf de organisatie van 
Hoppen & Shoppen. ”We heb-
ben groepjes gemaakt. Per loca-
tie hebben we de winkeliers bij 
elkaar gezet en dat heeft geleid 
tot acht groepjes, elk op hun       
eigen plek in het winkelgebied 
van Ulft,” legt Mecking uit. 
”Vanuit het bestuur van De 
Hanze heeft ieder groepje een 
budget meegekregen en kunnen 
de ondernemers met hun eigen 
buurtje activiteiten ontplooien. 
Het publiek kan zo dus van de 
ene naar de andere plek hop-

pen,” verklaart hij de naam van 
het evenement.

Zo is er 5 juni, als de winkels 
geopend zijn van 12.00 tot 17.00 
uur, voor ieder wat wils; voor 
jong en oud zijn er onder meer 
springkussens, stormbaan, draai-
molen en trampolines, maar ook 
gedekte tafels en leuk ingerichte 
kramen met eigen producten van 
de ondernemers, een pleintje vol 
met hobbyisten met leuke en 
aparte dingen en diverse terras-
jes met drank, versnaperingen en 
muziek. 

Doelbewust is gekozen voor de 
opzet van deze dag. ”We wilden 
geen kopie van het Centrumfeest, 
geen zomermarkt die je elders 
ook hebt of ’braderielint’. Het 
leuke bij ons is juist dat ieder 
mini-evenement zijn eigen thema 
heeft,” geeft Mecking aan. 
”Voor de afzonderlijke groepjes 
is het organisatiewerk te over-
zien, samen maken we er één 
mooi geheel van.”

Hoppen & Shoppen is tevens 
bedoeld om duidelijk te maken 
wat er de laatste tijd is verbeterd 
in het dorp, waar altijd gratis ge-
parkeerd kan worden. Mecking: 
”Winkelcentrum de Blenk is 
helemaal vernieuwd, dat ziet er 
weer prachtig uit. De toegangs-
wegen zijn opgeknapt, waardoor 
het centrum weer goed en veilig 
bereikbaar is. Zo is de entree van 
Ulft, bij de Sluis, gelukkig weer 
toonbaar. Het mooie van dit initi-
atief is dat ook niet-leden van De 
Hanze meedoen. We willen met 
z’n allen laten zien dat Ulft klaar 
is voor de consument.” Het win-
kelaanbod heeft daarbij tal van 
voordelen. ”We hebben een goe-
de mix van grote winkelketens en 
kleine zelfstandigen. Op die ma-
nier houden we precies het mid-
den tussen kleine dorpjes en de 
grote stad, en dat is wat de klant 
aantrekkelijk vindt. Bovendien is 
de servicegraad hoog bij de on-
dernemers hier, we nemen de tijd 
voor de consument.”

’Hoppen & Shoppen’ in centrum Ulft

Kom Hoppen & Shoppen op diverse lokaties in het centrum van Ulft.

Ons eigen openluchttheater 
heeft de komende tijd voor een-
ieder onder ons weer het nodige 
te bieden. Zoals wij al eerder 
berichtten, zal op 28 mei De 
”Fleetwood Mac Tribute Band 
”MIRAGE” haar opwachting 
maken. 

De zestiger en zeventiger jaren 
zullen  herleven met deze nostal-
gische popmuziek. 
Van ’Albatros’
 naar ’Go your own way’  tot ’Tusk’  
het gehele oeuvre van Stevie 
Nicks, Lindsey Buckingham en 
Peter Green zal weer hernieuwd 
de harten van menig popliefheb-
ber sneller doen slaan. 

Vanaf 19.15 uur zal het voorpro-
gramma worden verzorgd door 
’Mystic Gemini’. Kaarten in de 
voorverkoop kosten e12,-, ver-
koop aan de kassa e17,-.

’Mannen van Naam’
Op 10 juni zal het trio ’Mannen 
van Naam’ haar opwachting ma-
ken. De mannen hebben hun 
naam verkregen en vooral ver-
diend door hun bijdrage in ’Pater 
Moeskroen’, de landelijk beken-
de pretband uit de jaren tachtig 
en negentig. Humor, kolder en 
vooral pret voerden destijds de 
boventoon; enkel bescheiden hits 
in de landelijke poplijsten viel 
het gezelschap ten deel.
Ton Smulders, Ad Grooten en 
Wilbert van Duinhoven trakte-
ren het publiek vanavond vooral 
op pakkende luisterliederen. 
Met hun theatertour ”Morgen is 
Ver” weten de mannen een heer-
lijke ambiance te creëren. Liedjes 
in de vorm van Folk tot pop zul-
len U versteld doen staan.....
Voorverkoop 7,50 euro aan de 
kassa  12,50 euro, Komt dat zien 
en vooral horen!!!!!!      

In mei en juni in het Open-
luchttheater Engbergen

Op zondagmiddag 29 mei is het 
weer tijd voor het jaarlijkse
KeyboardXperience in de Pop-
zaal van de DRU Cultuur-
fabriek. Het concert begint om 
14.00 uur. Het hele optreden 
staat onder leiding van voorma-
lig Europees kampioen elektro-
nisch orgel Ronald van Barele. 

Naast de ruim dertig keyboard-
spelers doen er ook elf danse-
ressen, vier zangeressen en een 
gitarist mee. Traditiegetrouw 
is er bij de hele show visuele 
ondersteuning van een grote 
LED-wall. Ook is er een vijf 
meter lange catwalk, waardoor 
alle deelnemers zich tussen het 
publiek kunnen begeven. Op 
het 2 uur durende programma 
staan onder andere titels van 
Years & Years, Muse, Adele, 
Kings Of Leon en Imagine 
Dragons. De entree bedraagt 5 
euro (alleen aan de deur). De 
zaal is geopend vanaf 13.30 uur.
Organisator Ronald van Barele 
geeft orgel- en keyboardles in 
zijn muziekschool in Varsselder, 

waarbij hij de motivatie van de 
leerling(e) absoluut centraal 
stelt. Op den duur is het dan ook 
meestal de leerling(e) zelf die 
aangeeft welke songs of welke 
stijl(en) hij of zij wil leren spe-
len. Dat doet hij al sinds 1995 
en elk jaar organiseert hij een 
uitvoering door zijn leerlingen. 

Deze optredens waren in het 
begin alleen voor wat familie, 
maar zijn steeds groter gewor-
den en uitgegroeid tot een waar 
spektakel met zang en dans. 
”We gebruiken alle toeters en 
bellen van licht, geluid en beeld 
om het optreden flitsend te 
maken. Ik doe dit om mijn key-
boardleerlingen ervaring met
publieksoptredens op te laten 
doen en dan is optreden in een 
zaal voor zoveel mensen na-
tuurlijk een unieke ervaring.”

Meer informatie over Ronald 
van Barele en het evenement is 
te vinden op:
www.ronald vanbarele-
improva.nl

Keyboardspektakel met 
Ronald van Barele

In de vorige editie van deze 
krant, rond moederdag, stond 
voor de eerste keer dit jaar 
een puzzel waarbij er onder de 
goede inzending een dinerbon 
wordt verloot van elke adver-
teerder op de Uit Eten Pagina.

Menigeen had wel zin om in 
een van de deelnemende res-
taurants een hapje te gaan 
eten, aangezien we meer dan 
100 oplossingen binnenkregen.

Uit deze inzendingen zijn de 
volgende prijswinnaars geloot.
Mevr. Schuurman-ter Horst uit 
Varsseveld is de winnaar van 
de dinerbon van Restaurant 
De Buurman in Silvolde.
Brigitte Bruil uit Ulft wint 
de dinerbon van Restaurant 
Koenders in Breedenbroek.
M. Verhey uit Silvolde kan 
heerlijk gaan eten bij De 
Roode Leeuw in Terborg, ter-
wijl G. Wenting uit Etten naar 
het Restaurant Engbergen in 
Gendringen kan gaan. H.J. 
Willemsen-Olthof uit Terborg  
kan van de kaart  bij het 
Keetje bij de Sluis in Ulft iets 
uitzoeken naar haar smaak en 
Ineke ter Voert uit Ulft kan 
ditzelfde doen bij Restaurant 
van Hal in Voorst.
 
De dinerbonnen t.w.v. 25 euro 
zijn allen en beschikbaar ge-
steld door De Ulftse Krant.

De winnaars krijgen de 
dinerbonnen binnenkort 

thuisgestuurd.

In september 2016 start midwin-
terhoorngroep De Huttepiepen, 
een van de werkgroepen van de 
Oudheidkundige Vereniging Ge-
meente Gendringen, een cursus 
midwinterhoornbouwen in het 
timmerlokaal van het Almende 
College, locatie Wesenthorst, in 
Ulft. 

De cursus omvat vier woensdag-
avonden tussen 7 september en 
26 oktober. De cursisten zullen 
deze avonden nodig hebben om 
een ruwe stam in een prachtige 
hoorn te laten veranderen.  
Er is plaats voor 14 cursisten. 
Behalve voor volwassenen zijn er 
dit jaar ook een aantal werkplek-
ken gereserveerd voor de jeugd. 
De jeugdigen vanaf 12 jaar zul-
len individueel worden begeleid 
door leden van De Huttepiepen. 
De jongeren nemen geen gereed-
schap mee naar huis en zullen de 
hoorn samen met hun begeleider 
op de Wesenthorst maken.
De kosten bedragen € 65,00 per 
cursist. De jeugd betaalt slechts 
€ 30,00. De stam, happe, draag-
koord en het gebruik van het 
gereedschap zijn bij de prijs in-
begrepen. Voor info en aanmel-
ding kunnen belangstellenden 
terecht bij Jan Tangelder, tel. 06-
23593500 of e-mail: 
jan.tangelder@gmail.com 
Wacht niet te lang want ook hier 
geldt: vol is vol.
Na het bouwen bestaat de moge-
lijkheid voor hen die lid zijn   
(geworden) van de OVGG om 
onder deskundige begeleiding 
het blazen te oefenen. Meer      
informatie is te vinden op:
www.ovgg.nl

Midwinterhoorn 
bouwen bij 
De Huttepiepen

Restaurant 
puzzel

Trio ’Mannen van Naam’ komt 10 juni naar het Openluchttheater.
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Al bijna honderd jaar oud, maar 
nog helemaal van deze tijd. 
Mekers fietsen in Gendringen 
biedt fietsen in alle soorten en 
maten aan: nieuw en tweede-
hands, sportief en elektrisch, 
trendy en traditioneel, in alle 
prijsklassen. Alleen de geleverde 
service bij het in 1917 opgerichte 
familiebedrijf is nog ’ouderwets’. 

Winkels en werkplaats
Hans en echtgenote Brigitta 
Mekers zijn alweer de vierde    
generatie die werkzaam is aan 
de Grotestraat 59 in Gendringen. 
”Al 99 jaar in dit pand,” ver-
telt Hans met gepaste trots. De 
zaak is in de loop der jaren wel 
flink uitgebreid: sportieve fiet-
sen staan uitgestald in de winkel 
schuin tegenover, om de hoek 
(in de Kromme Elleboog) is de 
grote showroom te vinden. ”Drie 
panden op één kruising,” geeft 
Brigitta aan, ”Waar we de klant 
in alle rust van advies kunnen 
voorzien.”

Op het oorspronkelijke adres 
zijn tegenwoordig de winkel met 
onderdelen en de werkplaats 
gevestigd. Hans en Brigitta vor-
men samen met vaste monteur 
Joep het team fulltimers, dochter 
Lysanne en zaterdaghulp Yuri 
draaien parttime mee. De werk-
plaats is en blijft een belangrijk 
onderdeel van de fietsenzaak. 
”Wij zien duidelijk het verschil 
tussen fietsen die wel of niet 
goed onderhouden zijn. Fietsen 
die goed onderhouden worden, 
gaan veel langer mee,” legt Hans 
uit. ”Daarom schenken wij daar 
extra aandacht aan en hebben we 
nog een echte werkplaats.”
Tegenover de winkel is een        
speciale zaak waar volop race-
fietsen en mountainbikes te vin-
den zijn. In de grote showroom 
staan de fietsen ’met spatborden’, 
zoals Hans de reguliere tweewie-
lers omschrijft. In de showroom 
is tevens een meetapparaat voor-
handen dat garant staat voor 
een perfect zadel. ”Daar kan de 
klant op gaan zitten, waarna voor 
iedereen persoonlijk kan worden 
bepaald wat de ideale breedte- 
en lengtematen zijn. Daar kun-
nen we dan een passend zadel bij 
zoeken. Daarnaast staan al onze 
fietsen rijklaar, daardoor kan  

een fiets vaak nog dezelfde dag 
worden afgeleverd.”

Alternatief voor de auto
Mekers is met zijn tijd meege-
gaan. Niet alleen door de web-
shop en winkelzuil, waar alle 
producten te bestellen zijn, maar 
ook het assortiment is altijd 
up-to-date. 
De elektrische fiets, al enige         
jaren bezig aan een flinke op-
mars, wordt steeds populairder. 
”Van al onze merken hebben we 
hier demofietsen staan, voor een 
vergelijkende proefrit,” maakt 
Hans duidelijk. ”Wij zijn trotse 
premium dealer van Gazelle en 
Batavus, dit betekent goedkoper 
inkopen en speciale actiemodel-
len in ons assortiment. En naast 
die merken zijn er in het luxere 
lichtgewichtsegment fietsen van 
Cannondale, Gazelle Ultimate en 
Multicycle; gemaakt van hoog-
waardige materialen, echt het 
neusje van de zalm.”

De E-bike is bovendien al ge-
ruime tijd af van het imago dat 
het vooral voor senioren zou 
zijn. ”De leeftijdsgrens gaat nog 
elk jaar verder naar beneden, 
merken we. Er is steeds meer 
jeugd die ook de gemakken van 
elektrisch fietsen ontdekt.” De 
E-bike kan vandaag de dag meer 
dan ooit dienen als alternatief 
voor de auto, zelfs als er grotere 
afstanden overbrugd moeten 
worden: ”Er is een heel nieuwe 
categorie, een elektrische fiets 
die de 45 kilometer per uur haalt. 

Ideaal voor woon-werkverkeer.” 
De zogeheten ’speedbike’ is 
verkrijgbaar bij Mekers en dat 
geldt eveneens voor het kente-
kenplaatje dat bij dit vervoers-
middel verplicht is. Hans: ”We 
zijn aangesloten bij de RDW en 
zodoende bevoegd om dit te re-
gelen.” Ditzelfde geldt voor de 
verzekering die bij een speedbike 
moet worden afgesloten.

Ontzorgen
Een nieuw aangeschafte fiets 
verzekeren is sowieso aan te     
raden, is het advies van Mekers. 
”Wij zeggen weleens: een fietsen-
maker is ervoor om te ontzor-
gen. Als mensen een fiets kopen, 
is dat toch een luxe aankoop   
die ze doen. Wij verzorgen het 
onderhoud zodat de fiets in 
goede staat blijft, maar ook een 
afgesloten verzekering kan de 
mogelijke stress verminderen, 
omdat wij bij schade en diefstal 
al het papierwerk uit handen 
nemen. Zo is het ook bij de ga-
rantie: bij de meeste merken is 
die standaard twee jaar, maar we 
bieden de optie om die periode 
te verlengen tot vier à vijf jaar.”

Aan een bij Mekers aangeschafte 
tweewieler zijn drie onderhouds-
beurten verbonden. De eerste is 
gratis, de volgende twee tegen 
een gereduceerd tarief. Daarna 
is er nog ieder najaar de gelegen-
heid om een fiets tegen geredu-
ceerd tarief winterklaar te laten 
maken. Een wijze raad van de 
fietsenmaker aan wielrenners is 

om dat ook met racefietsen te la-
ten doen: ”Hun seizoen zit er dan 
zo ongeveer op. Het is beter voor 
de fiets om die helemaal opgelapt 
weg te zetten. En het grootste 
voordeel is: de wielerliefhebber 
voorkomt lange wachttijden als 
de lente zich aandient en ieder-
een zich plotseling bedenkt dat 
de racefiets nog een onderhouds-
beurt nodig heeft.”
De service van Mekers gaat ver-
der dan onderhoud, voorlichting 
en advies. Halen en brengen zijn 
mogelijk in de regio, zowel bij 
nieuw aangeschafte als te repare-
ren fietsen. ”En we bieden quick-
service aan: als een fiets dan         
’s morgens langs wordt gebracht 
staat-ie ’s avonds weer klaar.” 
Het is, zoals Hans lachend bena-

drukt, de oude wijsheid die nog 
altijd als een paal boven water 
staat: ‘Koop uw fiets bij de man 
die ‘m repareren kan!’

Korting
In week 21 (maandag 23 t/m za-
terdag 28 mei) kunnen klanten 
bij Mekers terecht voor verschil-
lende kortingsacties. 
Tweedehands damesfietsen wor-
den verkocht met een korting van 
20%. Een tweedehands e-bike
Sparta ION M-Gear is €200,- 
goedkoper dan anders: van €995,- 
voor €795,- euro. Daarnaast zijn 
er mooie en goede tweedehands 
(elektrische) fietsen te vinden 
in de webshop van Mekers fiet-
sen op: www.mekersfietsen.nl/
gebruikte-fietsen.

Mekers fietsen Gendringen: 3 panden op één kruising

GROTESTRAAT 59 + 36 + 

KROMME ELLEBOOG 1

Gendringen

FIETS MARKT VOORDEEL
Ruime sortering gebruikte
SPARTA I-on
M-Gear en  E-bikes

vanaf e 995,-
Tot 31 mei
e 200,- voordeel
Aktieprijs  e 795,-

Op nieuwe GAzELLE of 
BATAVUS  E-BIKE’S
Gratis 
krachtiger accu 
dan standaardmodel

t.w.v. e 150,-

CASH BACK 
AKTIE 

Op alle GAzELLE 
Orange C7, C7+ en C8 

modelen
* Uit voorraad leverbaar

Bulls Harrier 
racefietsen met shimano105 groep 

van e 1049,-   

nu 
e 949,-

Pegasus Ravenna 
E-Bike’s met Bosch middenmotor
tot 125 km ver, 8 versnellingen 

van e 2699,-   

nu 
e 2299,- OP = OP

Op alle damesfietsen
sportief en stadsfietsen

Tot 31 mei
20% korting
Voorbeeld: Gazelle damesfiets
van e 395,-  NU e 315,-

zie www.mekersfietsen.nl/gebruikte-fietsen
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Na 16 jaar pauze is het weer      
zover: op zaterdag 11 juni en 
zondag 12 juni is het grote spek-
takel Tractor Pulling terug in 
Anholt. Dit alles onder een vol-
ledig nieuwe, jonge organisatie.

De grote trekkers uit de NTTO 
en DTTO strijden deze dagen 
weer om de punten voor het 
Duitse Kampioenschap.
Zaterdag beginnen we om 12.00 
uur met Garden Pulling, Sport 
Klasse en de kleine, wel heel 
spektakulaire, Micropullers.
Zij rijden voor het Duitse en 
Eurocup Kampioenschap, met 
deelnemers uit Nederland, Dene-
marken,  Duitsland en Italie.

Op zondag vanaf 10.00 uur brul-
len de grote trekkers weer.
In de klasse Supersport, Light 
Modified, Mini Unlimited en de 

Super Stocks maken ze er weer
een grote show van met  topteams 
uit Duitsland en Nederland zoals 
Dark side of the Moon, Freek, 
Vampire, Mitas all or nothing, 
Agrifac Interaction, Green 
Ganster Deere, Zeinstra New 
Born Deere, Huricane, De Jong 
Spezial, Green Spirit 7,8, de 
nieuwe Light Modified Green 
Monster en nog heel veel meer. 

Op het terrein is daarnaast     
ruimte gemaakt voor een 2 ha. 
grote landbouwmachine tentoon-
stelling door de hoofdsponsoren.

Komt dit alles bewonderen en 
meemaken op het wedstrijdter-
rein, direct over de groene grens 
in Voorst.

Kijk voor meer informatie op de 
site: tractor-pulling-anholt.de

Tractor Pulling Anholt

Op 4, 5 en 6 juni is er de gilde-
kermis in Varsselder Veldhunten 
bij het Dorpshuus. Op zaterdag 
wordt begonnen met een Gilde-
mis in de kerk, daarna worden de 
oud koningen ontvangen in het 
Dorpshuus. 

Vervolgens is er Keizerschieten, 
Jeugdkoning schieten en dames-
schieten, ’s middags en ’s avond 
is er muziek van het bekende duo 
XPLAINE.  

Zondag is er frühschoppen en 
een muzikale rondgang door 
het dorp van de Fanfare Sint 
Gregorius, met als gast schut-
tersvereniging St. Joris uit Ulft.  
Muziek in de middag van Free 
Line. 
Op maandag is het koningschie-
ten vanaf 10.00 uur, wie wordt de 
opvolger van de huidige schut-
terskoning Bennie Mulder, de 
muziek is weer in handen van 
Free Line.

Kermis in Varsselder

Op zondag 5 juni zullen in Ulft 
de meeste winkels geopend 
zijn. Het evenement ’Hoppen 
en Shoppen’ zal dan plaatsvin-
den in het centrum van Ulft. 

Zo zullen een zestal onder-
nemers (Aalders schoenmode,
La Moda by Karin, Steantlet, 
Huidverbetering Studio 28, 
Tuin- en terrasstudio Marneth 
en Lukassen Diervoeders) de
handen ineen slaan en een
bijzondere presentatie geven
op de kruising F.B. Deur-
vorststraat en Ir. Sassenstraat. 
Daarnaast zijn ook hun win-
kels die in de directe omge-
ving liggen geopend.  

Op een speciale presentatie 
zullen de nieuwste producten
en ontwikkelingen worden ge-
toond. Daarnaast is er een 
prijsvraag waarmee een kans 
kan worden gemaakt op een 
waardebonnenpakket. 

Mobiele dierenkliniek
Als aanvulling zal de mobiele
dierenkliniek geplaatst wor-
den op de parkeerplaats bij 
Lukassen Diervoeders.  
Belangstellenden kunnen deze 
’kliniek op wielen’ bekijken en 
informatie krijgen van de die-
renarts. Voor honden die met 
hun baasje komen staat er een 
bak overheerlijke brokken 
klaar. Mogen die viervoeters 
ook eens lekker uit eten!

Mobiele 
dierenkliniek 
bij Lukassen 
Diervoeders

(Foto Jan Werners)

Op woensdag 1 juni worden de 
wandelaars van de Ulftse Avond-
vierdaagse feestelijk ingehaald 
tijdens een ”mini-intocht” bij 
’t Dorpshuus in Varsselder.  Op
de eerste avond van de Vier-
daagse worden de wandelaars 
muzikaal begroet door dweil-
orkest Waarow. Na het grote 
succes vorig jaar zijn de wandel-
routes van de 10 km, 15 km en 
de individuele wandelaars dit 
jaar weer speciaal aangepast en 
gaan via het terras van ’t Dorps-
huus.

Vele inwoners van Varsselder 
Veldhunten en ander geïnteres-
seerden hadden zich vorig jaar 
verzameld op het terras. Dweil-
orkest WaarOw uit Varsselder 
zorgde voor een prima sfeer. 

Het publiek ontving de wande-
laars met veel applaus. De wan-

delaars konden dit erg waarde-
ren en begonnen spontaan mee 
te zingen en te zwaaien. De 
feestvreugde liep steeds verder 
omhoog naar mate er meerdere 
wandelaars voorbij kwamen. 
Leden van de organisatie van de 
Ulftse Avondvierdaagse waren
aanwezig om het geheel te aan-
schouwen en waren enthousiast 
over het feestje bij de doorkomst 
in Varsselder Veldhunten. 

Dit jaar krijgt dit dus een ver-
volg. Om de feestvreugde nog 
meer te verhogen wordt ie-
dereen die de wandelaars in 
Varsselder Veldhunten wil 
begroeten, verzocht zoveel 
mogelijk aanwezig te zijn bij 
’t Dorpshuus. Speciaal voor 
deze gelegenheid is het terras 
van 18.15 uur geopend en gaat 
WaarOw voor een feestelijke 
happening zorgen.

Mini intocht Ulftse 
Avondvierdaagse in 
Varsselder 

Het is alweer 3 jaar geleden  
dat Truckersclub Millingen  
een samenwerking is aange-
gaan met Wunderland Kalkar 
voor de organisatie van dit 
grootse Truckersfestival, waar-
bij er ook deze keer een truc-
kersrun wordt geoganiseerd.

Op 28 mei rijden zo’n 120 
truckers met in de cabine van 
hun vrachtauto een kind met 
een levensbedreigende ziekte 
of met een geestelijke en/of 
lichamelijke handicap, een rit 
door een stukje Duitsland en 
Nederland.
Zo bezorgen zij deze kinderen 
een onvergetelijke dag! 
Dit keer gaat deze rit ook 
over de Rijnbrug naar en door 
Emmerik. Natuurlijk rijdt het 
convooi zoals vorig jaar weer 
door Netterden richting de 
Meilandsedijk richting ’s Hee-

renberg. Dit wordt voor de 
deelnemers, vrijwilligers en 
toeschouwers weer een mega-
spektakel! Het vertrek is om 
10.00 uur vanaf de parkeer-
plaats van Wunderland Kalkar 
waar de trucks rond 14.00 uur 
weer terug worden verwacht.

Op het  terrein van Wunderland 
Kalkar is nog veel meer te zien 
zoals een Truckershow met 
airbrushmotieven, Miniatuur/
modelbouwdemo’s en radio-
grafisch bestuurde trucks,  
Showtrucks, Oldtimers,  Truck-
Pull door de sterkste man van 
Nederland en nog veel meer.
Tevens heeft de organisa-
tie de beschikking over een 
ruime beurshal, waarin deze 
dag een grote truckersmarkt 
plaatsvindt.
Voor meer info: www.wunder 
landkalkaronwheels.eu

Wunderland Kalkar 
on Wheels

Op woensdag 11 mei onthulde 
portefeuillehouder Jos Sluiter  
van Oude IJsselstreek de 
nieuwe informatieborden van 
natuur- en recreatiegebied 
Engbergen, nabij Gendringen. 
Met de nieuwe panelen en de 
folder is de informatievoorzie-
ning van Engbergen voorlopig 
weer op orde. 

De bezoeker kan eenvoudig 
zijn weg vinden over de nieuwe 
paden en naar het recreatieve 
aanbod in het gebied. Natuur- 
en recreatiegebied Engbergen 
heeft de laatste jaren een me-
tamorfose ondergaan. Het na-
tuurgebied is opgeknapt met 
nieuwe fiets- en wandelpaden 
en recreatievoorzieningen. 
Hierdoor is het een aantrek-
kelijke plek geworden om te 
recreëren.

Naast wandelen en fietsen 
door afwisselend landschap, 
kun je in Engbergen een be-
zoek brengen aan de kinder-
boerderij, de korenmolen, 
het atelier, de uitkijkpost 
langs de Oude IJssel of het 
openluchttheater. 
Als je liever wat actiever bent, 
kun je er een ruiterrit maken, 
kanovaren of golfen. Ook voor 
de kinderen is er genoeg te be-
leven; spelen, knutselen, klim-
men, glijden, spetteren en de 
natuur ontdekken. Natuurlijk 
is het ook mogelijk om een 
hapje te eten, iets te drinken 
en om te overnachten. 

Nieuwe 
informatie-

panelen 
Engbergen

5 juni 
Hoppen en SHoppen 

centrum Ulft
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De hoek van de Bongersstraat 
en de F.B. Deurvorststraat is 
aan vernieuwing toe. De wegen 
krijgen een nieuwe bestrating 
en de tramrails worden weg-
gehaald. We schrijven het jaar 
1953. Rechts staat de nieuwe 
hefbrug te pronken. Links zien 
we hotel ”de Sluis” die toen nog 
niet wit was. Onlangs is deze 
afgebroken.

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 13 juni 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
mei, juni, juli: Foto-expositie Fotogroep Close-Up, Debbeshoek 
 Ulft
20-22 mei: Terborg Toernooi, Voetbalvelden Terborg
21 mei: Bigband Melody and Rhrytm, Openluchttheater  
 Engbergen
21 mei: Albumpresentatie De Boetners,     
 DRU Cultuurfabriek, Ulft
21 mei: Open Huis bij Multicyble, Ulft
22 mei: Volop Achterhoek Beurs, SSP-Hal, Ulft
22 mei: Buurtrommelmarkt, Breedenbroek
22 mei:  Lentefair bij Restaurant van Hal, Voorst
26 mei: Bingoavond,  Dorpshuus in Varsselder
27 mei: Kledingbeurs, Silvolde
28 mei: Fleetwood Mac Tribute Band ”Mirage”,   
 Openluchttheater Engbergen
28 mei: Wunderland Kalkar on Wheels, Kalkar
27-28-29 mei: Huntenkunst, DRU SSP-Hal, Ulft
29 mei: Canto Ostinato, DRU Cultuurfabriek, Ulft
1-4 juni 49e Ulftse Avondvierdaagse
4-6 juni: Kermis, Varsselder
5 juni: Oldtimertreffen Sinderen
5 juni: Clubkampioenschappen Mills Gym
5 juni: Hoppen & Shoppen, centrum Ulft
6-10 juni: 51e Varsseveldse Avond4daagse
10 juni: Mannen van Naam, Openluchttheater Engbergen
12 juni: 4e Schuyltoer, De schuylenburg, Silvolde
12 juni: Tractor Pulling, Anholt

Rijk zijn is niet altijd een geldkwestie. 
In Nederland is er verschil tussen arm 
en rijk, net zoals in Australië, Alaska, 
Siberië en Roemenië. Bij het woord rijk 
praten we vanzelfsprekend altijd over 
geld, money zeg maar. Er wordt zelden 
gesproken over rijkdom in de betekenis 
van kennis of kunde.

Armoede is een begrip dat vaak gebruikt, 
soms in Nederland, maar zeker ook in 
Roemenië. Wie echter de bizarre omstan-
digheden in de enclaves in de Roemeense 
provincie Bihor heeft aanschouwd, ge-
bieden waar Roma verblijven, wonen 
is een te groot woord, mag nooit meer 
klagen hoe we in Nederland leven. Bij ar-
moede wordt immers snel aan weinig en 
slecht gedacht, de Roma-gemeenschap in 
Roemenië heeft niets en het is er schrij-
nend. Het verschil is veel te groot om te 
beschrijven.
De Moeder Teresa Stichting Ulft helpt 
deze groepen mensen in Roemenië, 
groepen die door anderen niet geholpen 
worden. Ze bestaan simpelweg niet, wor-
den onderdrukt en worden gezien als het 
uitschot van de samenleving. De stichting 
helpt niet door het verstrekken van geld, 
maar door het bouwen van woningen, het 

afleveren van voedselpakketten, kleding 
en in de winter door het verstrekken van 
hout. Niet omdat het leuk is om te doen, 
maar omdat het noodzakelijk is. Bij men-
sen die ooit in een enclave de kinderen in 
kapotte, stinkende en amper aan elkaar 
hangende kledij hebben zien lopen, blijft 
dat beeld op het netvlies staan. Om nog 
maar te zwijgen over gehandicapte kin-
deren die aan een soort van bed worden 
vastgebonden, niet wetend hoe deze te 
verzorgen. De herinnering blijft, voor 
altijd.
Fotograaf Dies Groot uit Woerden ver-
blijdde de Ulftse stichting onlangs met 
weer een donatie van 32.000 euro voor 
acht huisjes in Roemenië. Met zijn stich-
ting Fotografie tegen armoede: 
(www.fotografietegenarmoede.nl) zamelt 
hij geld in, om het vervolgens aan een 
goed doel te schenken. Zelf geeft hij aan 
niet veel nodig te hebben, waardoor er 
geld naar de stichting kan. Als fotograaf 
komt hij in de wereld op vele plaatsen 
en ziet hij op tal van plaatsen de tastba-
re definitie van armoede. Het is niet de 
eerste keer dat Groot de Moeder Teresa 
Stichting Ulft op deze wijze ondersteunt. 
Doen zoals hij, wat ben je dan een rijk 
man. Niet in geld, maar in wie hij is.

Moeder Teresa StichtingDe Israëliërs komen naar 
Galerie bij de Boeken

Galerie bij de Boeken is één van de vaste 
gebruikers van de DRU Cultuurfabriek. 
Acht keer per jaar organiseert zij kunst-
tentoonstellingen. De komende periode 
kunt u genieten van diverse werken van 
Israëlische kunstenaars. Deze expositie 
is van 23 mei tot 3 juli te zien bij Galerie 
bij de Boeken.
 
Galerie bij de Boeken werkt al jaren
samen met de kunstmanifestatie Hun-
tenkunst. Ieder jaar staat daar een land 
centraal en dit jaar is dat Israël. Vijf 
kunstenaars uit dat land zullen dan ook 
exposeren bij Galerie bij de Boeken,  
onder de titel ’De Israëliërs komen!’

Karmela Berg maakte in verschillende 
landen deel uit van menig groeps- en so-
lo-expositie. Zij maakt in haar werk ge-
bruik van verschillende technieken, zoals 

olieverfschilderij-
en, installaties en 
papier. De wer-
ken zijn door het 
Joods Museum in 
Parijs verworven. 

Jacob Berenstein 
gaat in 1980 over 
tot het maken 
van beelden en
objecten. 
Daarvoor ge-
bruikt hij diverse 
materialen zoals 
staal, was, gips, 
messing, koper, 
aluminium ijzer 
en schroot. 
Hij voert zijn 
werken in diverse 
technieken uit.

Voor Advi Karni is het gezin een be-
langrijk onderwerp voor haar werk.  Zij 
creëert nieuwe en bestaande gezinsvor-
men. Vele huiselijke taferelen komen 
in haar werk voor. De technieken van 
Sharhar Marcus zijn voornamelijk video 
en installaties. Daarnaast houdt hij zich 
bezig met het geven van performances. 
Uitgangspunt is het eigen lichaam en 
de vergankelijke materialen. Hij treedt 
vaak zelf in video’s op.

Ora Ruven houdt zich bezig met de sa-
menhang tussen het naaktzijn met de 
zich blootgevende ziel, met haarzelf en 
met de samenleving. Zij maakte aanvan-
kelijk stenen beelden, waarbij het ruim-
telijk zijn een belangrijke rol speelde.

Meer informatie is te vinden op:
www.galeriebijdeboeken.nl

Werk van 
Ora Ruven.


