
In februari is het, zoals altijd, tijd 
voor carnaval in Ulft. Stichting 
Iseldonk, die het carnaval in Ulft 
organiseert, heeft weer een mooi 
programma samengesteld, even-
als de twee carnavalsverenigin-
gen De Pol en De Szoepstengels. 

Voor Iseldonk start het carnaval
op vrijdag 24 februari met een
jeugdcarnavalsochtend in de 
popzaal van de DRU Cultuur-
fabriek, met medewerking van 
basisscholen ’De Oersprong’ en 
de ’Mariaschool’ uit Ulft. 
’s Avonds is er de senioren-
pronkzitting met optredens van 
bekende Iseldonkse artiesten.

Op zaterdagochtend 25 februari 
bezoeken Stadsprins Gerard den 
Eerste (Wijnia) en Jeugdprinses 
Floor den Eerste (Wijnia) de 
versierde straten in Iseldonk, 
gevolgd door de officiële sleu-
teloverdacht door burgemees-
ter Otwin van Dijk. Het is voor 
het eerst in de geschiedenis van 
Iseldonk en geheel toevallig dat 

vader en dochter de uitverkore-
nen zijn. 
Tevens wordt ’de Uutschieter’ 
van 2017 bekend gemaakt. Deze 
eervolle onderscheiding wordt 
jaarlijks uitgereikt aan een per-
soon of instelling die zich bijzon-
der verdienstelijk heeft gemaakt 
voor de Ulftse Gemeenschap. 
Op zaterdagavond is het carna-
valsbal bij Café De Veldmuis in 
Ulft.
Op zondag 26 februari wordt de 
jaarlijkse carnavalsmis gehouden 
in de Antoniuskerk in Ulft, die 
speciaal hiervoor wordt geopend. 
Daarna trekt voor de vijftigste 
keer de carnavalsoptocht door 
Iseldonk. Deze start om 13.11 
uur vanaf het Zwarte Plein in 
Ulft (Oer). Zoals elk jaar is 
na afloop, tijdens het ’After-
Optocht-Bal’ in de popzaal van 
de DRU Cultuurfabriek, de 
prijsuitreiking.
Op de maandag, ’Rosenmontag’, 
worden de bewoners van Debbes-
hoek verblijd met een bezoek 
van de Stadprins, Jeugdprinses 

en hun hofhouding. Ook worden 
er dansoptredens verzorgd door
Dansgarde Iseldonk. De middag 
is gereserveerd voor het ’dweilen’
langs diverse horecagelegen-
heden onder begeleiding van 
dweilorkest Over de Rooie. 
Iedereen is welkom hierbij aan 
te sluiten. Op dinsdagavond 28 
februari wordt vanaf 19.30 uur 
traditioneel de pop verbrand. 
De start is vanaf het plein vóór 
Mecking Sport. Precies om mid-
dernacht wordt het Iseldonkse 
carnaval afgesloten met het 
Ulftse volkslied in de zaal van 
Café Het Hemeltje.

De Pol
Bij carnavalsvereniging De Pol 
gaat de zaterdagavond vanaf 
20.00 uur van start met de Ulftse 
Carnavalsparty, met muziek van 
De Polband. Zondagmiddag kan 
men de optocht kijken vanaf 
13.00 uur bij de residentie van 
de Pol, inclusief verwarmde          
partytent en de liveband Brood 
Op De Plank.

Maandagmiddag start om 12.19 
uur het touwtrekken. Aansluitend 
begint het Frühshoppen met mu-
ziek van De Polband. Ten slotte 
vertrekt er op maandagavond 
vanaf 21.00 uur een kroegen-
tocht door Ulft. Alle dagen is de 
entree gratis en iedereen is wel-
kom. Prins Wilco de Eerste en 
zijn hofhouding wensen iedereen 
een fijne carnaval en hopen u al-
lemaal te zien bij het clubgebouw 
van Schuttersgilde St. Joris, aan 
de Hofstraat 1 in Ulft. Hier vin-
den alle activiteiten plaats. 

De Szoepstengels
De eerste carnavalsavond bij De 
Szoepstengels begint op zater-
dagavond 25 februari, om 21.11 
uur. Met de rockband Huphter 
beginnen ze meteen vol gas. 
Erik Dekker, Lennert Luigies, 
Esmond Buesink, Maarten van 
Schoorl en Ivo Elfers komen 
dan de tent plat spelen. Ook op 
zondagavond is er een fijn ’drel-
leke’ muziek. Filthy Treasure 
speelt dan covers van onder an-
dere Queen, The Police, Editors 
en The Beatles. Pascal Egberts, 
Wilco Boers, Martijn Egberts en 
Arjan Schepers vormen de band. 
Ook deze avond begint om 21.11 
uur. Op maandagochtend begint 
weer de loodzware kroegentocht. 
Om 11.00 uur wordt er verza-
meld bij Café Het Hemeltje in 
Ulft. Vanuit daar gaat de route 
langs Café Gervers, Café Veels, 
De Pol en Het Kroegje. Na af-
loop wordt er chinees of boeren-
kool gegeten. ’s Avonds speelt 
de band Franky’s Flying Circus, 
die ook weer beginnen om 21.11 
uur. Deze band is fameus om zijn 
improvisatievermogen en ras-
muzikanten. Tevens is Franky’s 
Flying Circus ook de huisband 
van Café Dollars in Arnhem. 
Alle activiteiten zijn in Café Het 
Hemeltje in Ulft en overal is de 
entree gratis. Meer informatie 
over de diverse programma’s 
is te vinden op www.iseldonk.
com, www.polsekermis.nl en op 
www.szoepstengels.nl.
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Carnaval

Wat waren het afgelopen week 
toch een aantal heerlijke dagen 
waarin door de hoge tempera-
tuur en de zon het voorjaarsge-
voel al volop naar boven kwam. 
De auto maar even laten staan 
en al wandelend genieten van 
de zon op weg naar het werk. 
Wat lijkt de winter dan ineens 
alweer lang achter ons te lig-
gen. Helaas is het echter nog 
veel te vroeg in het jaar om die 
dan meteen maar helemaal af te 
schrijven. Gelukkig voor ieder-
een heeft hier niemand iets over 
te zeggen en moeten we maar 
afwachten wat we krijgen. Nou 
ja, de weerboeren zeggen er 
vaak wel iets over, maar dat wil 
nog niet zeggen dat we dat dan 
ook krijgen! Laten we hopen 
dat we de ergste kou en sneeuw 
gehad hebben en alweer vaker 
het voorjaarszonnetje kunnen 
verwelkomen. 
Waar we ook naar uit kun-
nen kijken is het carnaval. In 
Iseldonk is het carnaval aflo-
pen januari ingeluid met een 
spetterende pronkzitting, waar 
Prins Gerard den Eerste als 
Stadsprins in het voetlicht trad. 
Met hem hopen we in Iseldonk 
een geweldig carnaval te vieren, 
waarbij we vooral ook hopen 
dat de weergoden ons goed ge-
zind zullen zijn tijdens de festi-
viteiten. Een zonnetje zou, lijkt 
me, zeker tijdens de optocht 
niet misstaan in het altijd vro-
lijke feestgedruis. Stel je toch 
voor dat alle wagenbouwers, 
de rijkelijk uitgedoste groepen 
en alle individuele deelnemers 
deze tocht in de regen zouden 
volbrengen en daarbij het pu-
bliek aan de kant zich zou moe-
ten verschuilen onder grote pa-
raplu’s om er nog iets van mee 
te krijgen. Dat zou toch, zeker 
die dag, een flinke domper zijn 
op de feestvreugde, vooral ook 
denkend aan alle uren die alle 
vrijwilligers en bouwers in de 
voorbereiding hebben gestopt.
We houden de berichten van 
de weerboeren in de gaten en 
rekenen op positieve berichten 
richting het carnavalsweekend, 
maar weer of geen weer, laten 
we met z’n allen genieten van 
de komenden carnavalstijd.

Vader en dochter regeren 
over Iseldonk

0315-685546 

NVM

Hoge WOZ waarde ?            

       Wij maken voor 
 U kostenloos bezwaar!

www.alliancemakelaars.nl Middelgraaf 38 - Ulft   Tel. 0315 820 250
www.matador.nl

ZOMER 2017
Nu volop boekbaar!

www.openmakelaars.nl
BEL ONS NIET ALS U EEN TRADITIONELE MAKELAAR ZOEKT!

OPENT DEUREN

F.B. DEURVORSTSTRAAT 16 
7071 BJ ULFT

Schrijf u gratis in voor al het woningaanbod uit de omgeving!

Profiteer nog steeds van onze spetterende openingstarieven!

Mail, bel of kom gerust langs bij ons op kantoor! 

ULFT@OPENMAKELAARS.NL
TELEFOON: 0315 - 34 50 52
TELEFOON: 06 -10 81 82 30

Zijlijn

Extra bijlage:
Iseldonkse
CarnaVals-

krant
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Maak een afspraak
De gemeente kiest voor een 
verbetering van haar dienstver-
lening door ook bij de balie van 
Burgerzaken meer op afspraak 
te werken. Door te werken op 
afspraak hoeft u niet meer te 
wachten en weten we waarvoor u 
komt, waardoor u sneller wordt 
geholpen. Vanaf 1 februari kunt
u bij alle balies de gehele dag op 
afspraak terecht en alleen in de
ochtend ook zonder afspraak. 
De balies van Vergunningen en 
Wmo, Jeugd en Schulddienst-
verlening werken echter de hele 
dag alleen op afspraak. 
De komende jaren gaat de ge-
meente Oude IJsselstreek de di-
gitale dienstverlening nog verder 
ontwikkelen. Kijkt u dus eerst 
eens op hun website om te zien 
of u uw aanvraag al digitaal kunt 
doen.

Westendorp
Het college wil instemmen met 
gebruiksovereenkomst ten laste 
van een strook gemeentegrond 
te Westendorp ten behoeve van 
peuteropvang. Een en ander on-
der de voorwaarden en bedingen 
als vermeld in de overeenkomst.

Huiskamer project de Gent
De stichting huiskamer project is 
een burgerinitiatief van vrijwilli-
gers voor de kwetsbare personen 
met een psychische en/of ver-
slavingsgevoelige achtergrond. 
Voor een bijdrage in de huisves-

tingskosten vraagt de stichting 
subsidie aan. Het college wil aan 
de stichting het huiskamer pro-
ject een bedrag ad €1575,- toe-
kennen als bijdrage in de huis-
vestingskosten.

Sport, Cultuur en welzijn
Op basis van inspraakbijeen-
komsten met alle verenigingen 
in de afgelopen twee jaar en de 
leidende principes uit het sociaal 
domein zijn hernieuwde uitgangs-
punten opgesteld. 
Deze uitgangspunten zijn ver-
taald naar de uitvoeringsregels 
en de daarbij behorende over-
gangsregeling. De regels maken 
deel uit van de subsidieregeling 
welzijn, cultuur en sport. Jaarlijks 
zal er een subsidieplafond wor-
den vastgesteld, dit is het maxi-
male bedrag dat gedurende dat 
jaar beschikbaar is voor de ver-
strekking van subsidies. Op het 
moment dat het subsidieplafond 
overschreden wordt, worden alle 
aangevraagde subsidies naar rato 
gekort. Er is een apart subsi-
dieplafond voor verenigingen en 
voor evenementen. Het defini-
tieve besluit van het college 
wordt eind april 2017 genomen, 
waarna de regels op 1 januari 
2018 worden ingevoerd.

Geen duidelijkheid glasvezel
Over de aanleg in de gemeen-
ten: Bronckhorst, Doetinchem, 
Oude IJsselstreek, Montferland, 
Doesburg, Lochem en Zutphen 
doet CIF geen toezeggingen. De 
bestuurders van deze gemeenten 
zijn zwaar teleurgesteld en gaan 
zich beraden op het vervolg. Het 
blijkt eens te meer dat de markt 
grote moeite heeft met het reali-
seren van glasvezel in ons buiten-

gebied. We willen vaart maken, 
we zijn er al drie jaar klaar voor. 
Over hoe het nu verder moet, 
gaan we nadenken, aldus de wet-
houder van Bronckhorst.

SDOUC 
De raad wordt gevraagd  in te 
stemmen met het bezwaren van 
een gevestigd recht van (onder)
opstal ten behoeve van de 
SDOUC met een recht van(onder

opstal ten behoeve van stichting 
SESAS, onder de bepalingen en 
bedingen zoals opgenomen in 
bijbehorende overeenkomst.

Woonlasten
Een betaalbare woonplek is voor 
iedereen van belang. 
Maar wanneer is een woonplek 
eigenlijk betaalbaar? 
Om hier duidelijkheid over te 
krijgen stelde de Woonbond, de 

landelijke organisatie van 600 
huurders, in oktober 2016 een 
aantal vragen aan huurders van 
Wonion. Een groot aantal huur-
ders deed mee aan het onderzoek. 
De resultaten en het vervolg 
van het Woonlastenonderzoek 
worden dit voorjaar bekend. 
Wij Wonen, gemeente Oude 
IJsselstreek en Wonion zijn blij 
met de goede deelname aan het 
onderzoek.

Een maand gemeente Oude IJsselstreek

Colofon
De Ulftse Krant verschijnt in een 
oplage van 14.000 exemplaren. 
Deze uitgave wordt huis aan huis 
bezorgd in Ulft en omgeving. 
(Breedenbroek, Etten, Gend-
ringen, Megchelen, Netterden, 
Varsselder, Veldhunten, Voorst, 
Silvolde, Terborg) 
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Windpark den Tol Netterden

Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

Het ontwerpbestemmingsplan Windpark Den Tol Netterden 2016, dat de bouw van 9 windturbines      
mogelijk maakt heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen met de mogelijkheid om zienswijzen in te 
dienen. Er zijn 6 zienswijzen (waarvan 2 dezelfde) ingediend. Eén zienswijzen geeft aanleiding om een 
aanpassing in de regels van het ontwerpbestemmingsplan aan te brengen. In het bijgaande raadsvoorstel 
wordt voorgesteld om in te stemmen met de Nota zienswijzen en het MER en de aanvullingen daarop 
vast te stellen.

De folkloristische dansgroep De 
Dörsvlègels uit Ulft bestaat deze 
maand 25 jaar. Daarom organise-
ren zij de Nationale Folkloredag. 
Op zaterdag 16 september ko-
men circa driehonderd dansers in 
klederdracht uit heel Nederland 
naar het DRU-terrein in Ulft 
voor een speciaal programma. 

”We zijn heel blij dat we dit mo-
gen organiseren,” zegt voorzitter 
Theo Giesen. ”Het is een mooie 
manier om ons 25-jarig bestaan 
te vieren. Daarnaast gaan we in 
april ook nog met een bevriende 
Duitse vereniging uit Debstedt 
een weekendje weg. We gaan on-
der andere naar De Keukenhof.” 
De Dörsvlègels is geen volks-
dansgroep, maar een folkloristi-

sche dansgroep. ”We doen ver-
schillende dansen van vroeger,” 
vertelt Riet van de Pavert. Ze is 
de ladyspeaker van de vereniging. 
”De meesten dansen dateren van 
rond 1900. We doen bijvoorbeeld 
walsen en polka. Ook kunnen we 
met een dans iets uitbeelden. Bij 
een optreden vertel ik wat over 
de historie en wat de dans bete-
kent. Na de pauze bouwen we 
dat uit, dan vertellen we over 
hoe het boerenleven van vroeger 
eruit zag.”
”We treden overal op,” zegt 
Giesen. ”Niet alleen in Neder-
land, maar ook veel daarbuiten. 
Op braderieën, markten, ver-
zorgingstehuizen en bruiloften. 
Eigenlijk overal waar we ge-
vraagd worden. We hebben zelfs 

in kazernes gespeeld. Ik denk dat 
we jaarlijks wel zo’n 25 tot 30 op-
tredens verzorgen.”

Nieuwe leden
De vereniging bestaat nu uit
veertien dansparen en vier accor-
deonisten. Elke donderdagavond, 
van 19.30 tot 21.15 uur, wordt er 
geoefend aan de Deurvorststraat 
6 in Ulft. ”De gezelligheid staat 
voorop,” vertelt Van de Pavert. 
”We zijn eigenlijk één grote     
familie. De repetities zijn hart-
stikke leuk, bijna iedereen is er 
ook altijd. Nieuwe leden worden 
ook snel geaccepteerd.”

”We zijn wel op zoek naar nieuwe 
leden, met name naar wat jonge-
re mensen,” zegt Giesen. ”Veel 

mensen zijn al op leeftijd. Toen 
de vereniging begon in 1992,   
waren er vooral veel veertigers 
en vijftigers. Nu is het jongste lid 
begin vijftig. Toen waren ze ook 
heel actief, met veel buitenland-
se reizen, dat is nu allemaal wat 
moeilijker. Vroeger lagen ze met 
z’n allen op de grond te slapen, 
dat kan nu niet meer.”

Van de Pavert is inmiddels al elf 
jaar lid van de Dörsvlègels. ”Mijn 
man was gevraagd als accordeo-
nist. Ik ben een keer meegegaan 
naar een festival in Duitsland. Ze 
zochten alleen nog een speaker. 
Mijn man zei dat ik dat wel kon. 
Toen heeft de voorzitter mij erbij 
gevraagd en ben er niet meer 
weggegaan.”

Chantage
Bij Giesen ging het anders. ”Ik 
moest een persoon van de vereni-
ging spreken. Hij stelde voor om 
na afloop van een oefenavond 
af te spreken. Samen met mijn 
vrouw ben ik toen gegaan, dat 
vonden we heel gezellig. Hij zei 
toen: ’ik wil je wel helpen, maar 
dan moet je ook lid worden van 
de vereniging.’ Eigenlijk was het 
dus een soort chantage, haha.”
Nu wil Giesen er ook niet meer 
weg. ”Ten eerste is het altijd erg 
gezellig. Je krijgt er bovendien 
ook een goede conditie van, want 
anderhalf uur dansen op een 
avond is niet mis.”
Van de Pavert: ”En we vinden 
het mooi om anderen een ple-
zier te doen met een optreden. 
Je ziet de vrolijke gezichten van 
de mensen langs de kant, daar 
geniet ik echt van.”

Dansgroep De Dörsvlègels bestaat 25 jaar



Bingoavond Varsselder
I.v.m. carnaval is de bingo van 
het Onze Lieve Vrouwe Gilde uit 
Varsselder Veldhunten verzet
van 23 februari naar 2 maart, 
De aanvang is 20.00 uur in het
Dorpshuus, rolstoel en rollator
toegankelijk, Berghseweg 7n, 
ruime parkeerplaats. Iedereen 
is welkom en uw gastheren zijn
Henk Peppelman, Ap Timmers 
en André Bussink.

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 8 
maart 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 € 35,00 en voor chauf-
feurs tot 75 jaar met rijbewijs 
C/D/E is het € 55,00.  
Voor informatie en een af-
spraak belt u tijdens kantoor-
uren naar het landelijke af-
sprakenbureau van Regelzorg 
Rijbewijskeuringen: 088 23 23 
300. Zelf een datum plannen 
kan via www.regelzorg.nl.

Enbergenloop 19 februari
Atletico ’73 organiseert op zon-
dag 19 februari voor de 36e keer 
de jaarlijkse Engbergenloop. 
Vanuit de accommodatie aan 
de Waalstraat 5 (tussen Ulft en 
Gendringen) worden voor jong 
en oud, voor de recreatieve en 
prestatieve hardloper afstan-
den uitgezet van 1,2 km tot 10 
km. De verschillende routes 
en meer info is te vinden op de 
site: web.atletico73.net

Familiefilm Meester Kikker 
in DRU Cultuurfabriek
Op woensdag 1 maart om 15.00 
uur wordt de Nederlandse 
familiefilm Meester Kikker 
(6+) vertoond in de DRU 
Cultuurfabriek. De film is ge-
baseerd op het succesvolle 
gelijknamige boek van Paul 
van Loon en is gemaakt door 

de producent van de films 
Dolfje Weerwolfje, Wiplala en 
Minoes. Kaarten zijn voor € 3,- 
verkrijgbaar aan de receptie 
van de DRU Cultuurfabriek, 
0315 - 714358.

Presentatie autisme
Op de tweede netwerkavond 
van het ”Zakelijk Sportnetwerk 
Oost” waren we te gast bij 
Lentink Metaalwaren aan 
de Gesinkkampstraat in 
Varsseveld. Daar hield mevr. 
Ceril Katuin een presentatie 
over autisme. Met haar bedrijf 
”AutismeAandacht” wil zij 
mensen laten zien wat autisme 
is en hoe je iemand met au-
tisme de ruimte kunt geven 
om zich te ontwikkelen binnen 
onze samenleving. Omdat het 
Zakelijk Sportnetwerk elk jaar 
een aantal maatschappelijke 
doelen wil ondersteunen mocht 
Ceril een cheque ter waarde 
van € 500,- in ontvangst nemen 
als een steuntje in de rug voor 
haar maatschappelijke inzet en 
betrokkenheid.

Tabletcursussen Bibliotheek 
In Bibliotheek Dinxperlo start 
de basiscursus iPad ( Apple) op 
maandag 6 maart, deze duurt 
zes weken met iedere week een 
bijeenkomst van 10.00-12.00 
uur. Een basiscursus Android 
(Samsung) start op maandag
6 maart in Bibliotheek Terborg, 
zes weken met iedere week een 
bijeenkomst van 13.00-15.00 
uur. De kosten bedragen € 70,- 
Als u lid bent van Kruiswerk 
Achterhoek of de Bibliotheek  
ontvangt u € 10,- korting. U 
betaalt dan € 60,-. Inschrijven 
is verplicht en mogelijk via 
www.kruiswerk.nl of in de 
Bibliotheek.

Vlooienmarkt Varsseveld
Op zondag 26 februari van 
10.00 - 17.00 uur wordt er in 
sportcentrum van Pallandt een 
vlooienmarkt georganisserd.
Voor meer informatie kunt u  
bellen, tel. 0639108152 of via:
www.animo-vlooienmarkten.nl

De Bibliotheek aan Huis
Al jaren verzorgen vrijwilligers
van de Bibliotheek Achter-
hoekse Poort de dienstverlening
’De Bibliotheek aan Huis’.  
Mensen die om welke reden 
dan ook niet in staat zijn om 
naar de Bibliotheek te komen, 
maar toch graag materialen wil-
len lenen, worden bezocht door 
een vrijwilliger. Deze bezorgt 

de materialen bij de lener thuis. 
Heeft u ook belangstelling, bel 
tel. 088 0062972. Als nieuwe 
dienstverlening willen we een-
maal per maand onze thuis-
gebonden leners in de biblio-
theek uitnodigen voor een ge-
zellig samenzijn. Het vervoer 
wordt geregeld. Informatie 
over deze nieuwe opzet van De 
Bibliotheek aan Huis wordt on-
der andere gegeven op de seni-
orenmarkt waar de Bibliotheek 
ook aanwezig is op zaterdag 28 
januari van 13.30-15.30 uur in 
het Borchuus in Varsseveld.

Verkoop Herenkleding aan 
huis
Herkent u het? Je hebt nieuwe 
kleding nodig, het is lastig om 
naar de winkel te gaan. Jan 
Meuleman start 1 maart met de 
verkoop van herenkleding aan 
huis. Jan heeft jarenlange erva-
ring als verkoper van heren-
kleding in onder andere zijn    
eigen herenmodezaak.
De collectie bestaat uit broeken,
pullovers, spencers en over-
hemden, direct leverbaar uit 
voorraad en anders binnen een 
week vanuit het magazijn. Ook 
het op maat maken kan door 
hem worden verzorgd.
Voor info: tel. 06-53414111
jame.kledingadvies@gmail.com

Vlooienmarkt Terborg
Zondag 12 maart van 10.00-
17.00 uur wordt er in sporthal 
de Paasberg in Terborg een 
vlooienmarkt georganisserd.
Voor meer informatie kunt u  
bellen, tel. 0639108152 of via:
www.animo-vlooienmarkten.nl

Concert Popkoor Different
Op zaterdag 18 en zondag 19 
maart geeft Popkoor Different 
Voices een spetterend concert 
in het Amphion in Doetinchem 
dat geheel in het teken van 
de 4 seizoenen staat. Popkoor 
Different Voices komt uit 
Gendringen, telt inmiddels 
50 leden. Onder enthousiaste 
leiding van dirigente Belinda 
Kamps, verzorgt het koor een 
gevarieerd optreden. Tevens 
heeft Popkoor Different Voices 
dit weekend een primeur. Het 
is het eerste grote optreden met 
eigen band! Zaterdag 18 maart 

begint de voorstelling om 20.00 
uur en zondag 19 maart om 
14.30 uur. Nog enkele kaarten 
verkrijgbaar: www.amphion.nl

Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 6 maart 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 aan-
melden.

Nieuwe dirigent 
Ulfts Mannenkoor
Tijdens de algemene ledenver-
gadering van 24 januari 2017 is 
Harmen Cnossen unaniem ge-
kozen als nieuwe dirigent van 
het Ulfts Mannenkoor. 
Harmen Cnossen volgt diri-
gent Piet van der Sanden op 
die na 33 jaar eind 2017 af-
scheid zal nemen van het Ulfts 
Mannenkoor. Het koor viert 
in 2017 haar 60-jarig jubileum. 
Beide dirigenten zullen in dit 
jubileumjaar actief zijn.

Open Dag Willing Isselburg
Benieuwd hoe een keuken of 
badkamer gemaakt wordt? 

Kom dan op 19 maart van 
11.00-17.00 uur naar de Open 
Dag bij Willing in Isselburg.

Boogie Nights DRU 
Cultuurfabriek
In het carnavalsweekend staat 
Boogie Nights opnieuw in de 
DRU Cultuurfabriek. Boogie 
Nights begint om 22.00 uur.
De entree is 10,- in de voorver-
koop. Kaarten aan de receptie 
van de DRU Cultuurfabriek of
www.drucultuurfabriek.nl 

Instuifmiddag KBO/SBU
De KBO/SBU is sinds kort 
gestart met een instuifmiddag. 
Op deze middag kunnen de 
mensen o.a. kaarten, sjoelen 
en rummikubben. Deze eerste 
instuifmiddag wordt gehouden 
op 20 maart in het Hemeltje te 
Ulft van 14.00 - 16.00 uur.
Deze middagen zijn vrij toe-
gankelijk, ook voor niet-leden.

Damesgilde Ulft
Op woensdag 15 maart om 19.30 
uur organiseert Damesgilde 
Ulft haar jaarlijkse feestavond 
met een mooie verloting in de 
conferentiezaal van de DRU 
Cultuurfabriek te Ulft.
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Concert Blaaskapel de Optimisten

Blaaskapel de Optimisten uit Breedenbroek geeft dit jaar haar jaarlijkse concert op zondag 19 maart as. 
Het concert vindt plaats in Zalencentrum Koenders te Breedenbroek. Aanvang is 14.30 uur en de zaal is 
vanaf 13.30 uur geopend. De entree bedraagt €7,50,-. U kunt voor dit concert nu reeds kaarten reserveren 
via telnr.: 0315-651281 of via het volgende e-mail adres: riahuls@kpnmail.nl
De blaaskapel heeft in de winter een nieuw programma ingestudeerd van Moravische en Böhmische 
blaasmuziek. Daarbij kunt u weer genieten van diverse solistische hoogstandjes op zowel instrumentaal 
als vocaal gebied. Ook kunt u natuurlijk genieten van enkele van de meest succesvolle nummers van de 
afgelopen jaren. Ben Donderwinkel zal het concert weer op humoristische wijze presenteren. Kortom, de 
moeite waard om voor naar Breedenbroek te komen!

Achterhoekse Band Competitie 2017!

In 2017 wordt de zevende editie van de Achterhoekse Band 
Competitie (ABC) gehouden op zaterdag 10 juni. Dit gezamen-
lijke initiatief van Huntenpop en de DRU Cultuurfabriek heeft 
als doelstelling om talentvolle bands een kans te geven om zich-
zelf in de kijker te spelen. Aanmelden kan tot 1 april 2017 door 
een e-mail te sturen naaabc@huntenpop.nl met daarin een korte 
biografie, bandfoto, contactgegevens en een link naar online 
demo-materiaal, bij voorkeur aangevuld met een goede Youtube 
link.  Na afloop van de inzendingstermijn zal een jury op kwa-
liteit en genre gaan selecteren waarna bepaald zal worden welke 
bands een uitnodiging zullen krijgen voor de Achterhoekse 
Band Competitie 2017 in de DRU Cultuurfabriek. (Foto Dave 
van de Schuur)

Winnaars Restaurantpuzzel
De winnaars van de Kerstpuzzel van de Ulftse Krant zijn: 
Fam. A. Pennings, Dinkelstraat 24, Ulft en J. Wissing, 
Dr. Kuyperstraat 34, Silvolde. Zij winnen een autowasbon
t.w.v. 12,50 euro, te besteden bij Löwenthal te Ulft.

In de vorige Ulftse Krant stond de vijfde restaurant-puzzel. 
Deze keer een woordzoeker met meer dan 300 goede inzendin-
gen. Uit deze inzenders zijn onderstaande winnaars geloot, zij 
winnen een waardebon t.w.v. 25 euro te besteden bij onder-
staande restaurants.

Restaurant ’t Keetje in Ulft  
E. van der Laan, Rabelink 14, Breedenbroek
Restaurtant van Hal in Voorst
G. Gosselink-Schotman, IJsselhof 11, Terborg
Restaurant Koenders in Breedenbroek 
L. Banning, Grote Beer 113, Ulft
Restaurant de Roode Leeuw in Terborg 
Fam. G. Uenk, Munsterweg 7 Gendringen
Restaurant Engbergen in Gendringen
Fam. Henk Steverink, Vossenstraat 2, Silvolde
Restaurant De Buurman in Silvolde 
C. Koenders,  Zuiderkruis 23, Ulft

 Alle prijswinnaars krijgen hun prijzen thuisgestuurd.
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Het gemak van een magnetron-
maaltijd uit de supermarkt, maar 
net zo vers en gezond als huisge-
maakt. Panneklaar onderscheidt 
zich met die combinatie. In de 
specialiteitenwinkel van Gerrit 
Eversen en zijn echtgenote 
Leslie op de Middelgraaf 38E ligt 
17 strekkende meter toonbank 
dagelijks vol met kant-en-klare 
maaltijden, rauwkost, salades, 
broodjes en vlees. ”Als je hier 
de zaak binnen loopt, krijg je al 
honger.”

Al tijden zijn de kant-en-klare 
maaltijden een succesnummer bij 
Panneklaar. Dat is niet vreemd: 
het assortiment is bijzonder ruim, 
van nasi of bami en een groot 

aantal stamppotten tot allerlei 
combinaties aardappels, groente 
en vlees. Een extra service die 
Eversen en zijn medewerkers in 
hun ’zaak vol smaak’ aanbieden, 
is de mogelijkheid om tussen 
17.00 en 18.00 uur de bestelling 
in de winkel te laten opwarmen.

”Dat kunnen we hier op een 
speciale manier: door te stomen 
droogt het eten niet uit en blij-
ven alle vitamines behouden,” 
legt Eversen uit. ”Zeven minuten 
later ga je dan met een warme 
maaltijd de deur uit. En zelfs 
als je een kwartier naar bijvoor-
beeld Doetinchem moet rijden, 
zet je eenmaal thuis een perfect 
gerecht op tafel.” 

Op een ander gewenst tijdstip 
zelf opwarmen is echter net zo 
goed mogelijk: ”Onze bakjes 
kunnen zowel in de oven als in 
de magnetron, dus het is net wat 
mensen fijner vinden.”
En al dat eten wordt in de keu-
ken van Panneklaar bereid, met 
dagelijks verse ingrediënten. 
”We koken hier zoals de mensen 
thuis doen. We gebruiken geen 
toevoegingen zoals die nodig 
zijn in fabrieken: bij ons gaan 
er gewoon aardappelen in de 
stamppot in plaats van puree. Je 
kunt hier gezond, gemakkelijk en 
snel eten. Supermarkten kunnen 
dat nooit bieden, want die maal-
tijden moeten een maand houd-
baar blijven en hebben daarom 
allerlei conserveringsmiddelen 
nodig. Bij ons merk je aan de 
smaak dat het allemaal vers is. 
’Zoals jullie de rundvleessalade 
hebben, zo maakte mijn moeder 
die vroeger ook,’ krijgen we bij-
voorbeeld regelmatig te horen 
van klanten. Dat is een mooi 
compliment.”

Daarnaast liggen de vitrines 
van Panneklaar iedere dag vol 
met kip, rund- en varkensvlees 
voor de mensen die er toch de 
voorkeur aan geven om zelf in 
de keuken te staan. Maar ook is 
er de mogelijkheid om de cate-
ring in te schakelen of om in het 
weekend tussen vier en zeven 
te kiezen voor patat met een 
gehaktbal, halve haan, schnitzel 
of spareribs. ”Gegarandeerd bin-
nen een paar minuten klaar!”

Gezond, gemakkelijk en 
snel eten bij Panneklaar

Er is bij uitvaartonderneming 
Monuta het nodige veranderd, 
maar in Ulft is veel ook hetzelfde 
gebleven: Ilse Huls geldt als het 
vaste gezicht van de vestiging aan 
de Nijverheidsweg. De Ulftse 
staat garant voor een persoon-
lijke aanpak: ”Zeg maar gewoon 
Ilse van Monuta, zo kennen de 
mensen me ook.”

Een reorganisatie heeft ervoor 
gezorgd dat het uitvaartcentrum 
in Ulft kleinschaliger kan wer-
ken. Niet langer is een groep 
medewerkers verantwoordelijk 
voor een heel groot gebied; Ilse 
neemt nu de gemeente Oude 
IJsselstreek voor haar reke-
ning, een stukje Montferland en 
Gaanderen (waar ze zelf opgroei-
de). ”Mijn collega Ellen zit in 
Doetinchem en is mijn ’buddy’, 
dat betekent dat we indien nodig 
taken van elkaar overnemen. 
Maar het is de bedoeling dat 
we voor tachtig procent zelf de 

uitvaarten regelen in onze eigen 
regio.”
Monuta zorgt op die manier 
voor herkenbaarheid. ”Er hoort 
nu één gezicht bij één gebied,” 
legt Ilse uit. ”Dat houdt het ook 
persoonlijk: mensen bellen niet 
met Monuta, maar met Ilse. En 
omdat we af zijn van de reis-
afstanden die we voorheen moes-
ten afleggen, hebben we nog 
meer tijd voor onze klanten. Dat 
is het allerbelangrijkste: de men-
sen nog meer geven dan ze van je 
verwachten.”
Al die verschillende mensen heb-
ben verschillende wensen. ”Dat 
maakt dit werk ook mooi. Je 
neemt met de familie alle moge-
lijkheden door, waarbij ik ook 
zeker het prijskaartje in de gaten 
houd. Het is absoluut niet zo dat 
ik de duurste kisten moet verko-
pen! Het gaat erom dat je alles 
voor de klant doet. Je zit altijd 
met verdriet, maar toch is dit een 
prachtvak.”

’Ilse van Monuta’ als 
vaste gezicht in Ulft

Vijf jaar geleden opende Erna 
Duistermaat haar kapsalon aan 
het Tamboerpad 14 in Ulft. Ze 
wilde een eigen kapsalon, zodat 
ze de vrijheid had om creatief 
met haar bezig te zijn. 

”Met trots kijk ik terug naar 
de afgelopen vijf jaar,” zegt 
Duistermaat. ”Ik waardeer het
vertrouwen dat de klanten mij 
hebben gegeven enorm. Daar-
voor wil ik ze allemaal harte-
lijk bedanken en ik hoop dat ze 
vaker terug willen komen.”

Uitstraling
”Ik vind het heel belangrijk om 
steeds weer nieuwe vakkennis 
op te doen en nieuwe technieken 
te ontdekken. Zo blijf ik altijd 
werken met mooie kleurings-
middelen en stylingsproducten. 
Maar een nieuwe trend is zeker 
niet altijd geschikt voor iedere 
persoon. Ik geloof dat iedereen 
uniek is en daarom dus ook een 
eigen stijl heeft. Met je kapsel 
laat je zien wie je bent, dat geldt 
voor zowel jong als oud. Jouw 

eigen stijl weerspiegelt je eigen 
karakter.”

Nieuwe look
Duistermaat heeft net een ver-
bouwing van haar kapsalon ach-
ter de rug. ”De uitstraling van 
een salon is heel belangrijk,” 
legt ze uit. ”Het moet gemoede-
lijk en sfeervol zijn. Je probeert 
altijd een soort huiskamerge-
voel te creëren. Daarom was het 
voor mijn salon weer tijd voor 
een nieuwe look. Het heeft een 
nieuwe stijl gekregen, iets wat 
weer helemaal past bij deze tijd. 
Ik ben dan ook meer dan tevre-
den over het eindresultaat.”

Ze werkt uitsluitend op afspraak 
in de salon, omdat ze dan     
alle voorzieningen bij de hand 
heeft. De salon is geopend op 
maandag, donderdag, vrijdag 
en zaterdag. 
Voor het maken van een 
afspraak kunt u bellen naar: 
(06) 2123 2793. Meer informatie 
over de kapsalon is te vinden op 
www.ernahairfashion.nl

5 jaar Erna’s Hairfashion
Wedstrijden van de 

komende weken
 
19 februari 2017
Halle - Ajax B 
Etten - Peeske ’t
Grol - Gendringen
GWVV - VVG ’25
NVC Netterden - SVGG
SDOUC - Concordia W
Alverna - Silvolde
Terborg - Stokkum
Ulftse Boys - Kilder

12 maart 2017
Ajax B - Westendorp
Kilder - Etten
Gendringen - DVV
Angerlo Vooruit - GWVV
Bredevoort - NVC Netterden 
Babberich - SDOUC
Silvolde - Sneek Wit Zwart
Den Dam - SVGG
Rijnland SC - Terborg
Ulftse Boys - VVG ’25  

19 maart 2017
Zeddam/ Sint Joris SV - 
Ajax B
Etten - Ulftse Boys
Groessen - Gendringen
GWVV - Sprinkhanen
NVC Netterden - Stokkum
SDOUC - Rood Wit
JOS Watergraafsmeer - Sil-
volde
SVGG - Bredevoort
Terborg - Halle
Etten - Ulftse Boys  
 

Sportverenigingen, geef
uw wedstrijden door, dan 

weten uw supporteers
wanneer ze u kunenn
komen aanmoedigen!

ulftsekrant@ijselstroom.nl

”Ons Pakhuus” heeft weer een bijzondere primeur en wel op zon-
dag 12 maart 2017. De ”Eko Theaterzaal” staat dan van 14.00 uur 
tot 17.00 uur in het teken van Rhythm & Blues. 
De HI-5 Rhythm & Blues Band, uit het westen des lands, zal de 
bezoekers laten genieten van ouderwets lekkere Rhythm & Blues 
doorspekt met meeslepende Blues, swingende Rock ’n’ Roll en 
een vleugje Soul en Jazz. Kaarten, à € 10,- inclusief voucher kopje 
koffie/thee, zijn te reserveren via info@onspakhuussilvolde.nl. Ook 
bestaat er de mogelijkheid, indien nog niet uitverkocht, om aan de 
kassa nog kaarten te kopen. 
Voor informatie: www.onspakhuussilvolde.nl

Toneelgezelschap ’t Buurtschap heeft in de loop der jaren zeer 
uiteenlopende toneelstukken en musicals ten tonele gebracht. Van 
een klucht als ’De familie Bruinsma’ naar een openluchtspel ‘Het 
beloofde land’ en de musical ’De Jantjes’. Dit voorjaar is gekozen 
voor het spannende toneelstuk ’Rebecca’.

Rebecca is een roman/psychologische thriller uit 1938 geschreven 
door Daphne du Maurier. In 1940 is het boek verfilmd onder regie 
van Alfred Hitchcock en werd bekroond met een oscar. Nu is er 
de toneelversie door toneelgezelschap ’t Buurtschap uit Sinderen.
’Rebecca’ is te zien op 10 en 11 maart in het Buurtschapshuis 
Sinderen, aanvang: 19:30 uur. Kaarten kosten €7,50. Kaarten zijn 
te reserveren via www.tbuurtschap.nl of telefonisch: 0315-617282.
Op Facebook kunt u meedoen met een like, deel én winactie!

’t Buurtschap speelt ’Rebecca’

HI-5 Rhythm & Blues Band in 
”Ons Pakhuus”



DE ULFTSE KRANT - Advertorial - PAGINA 9

Al 15 jaar probeert Alliance 
Makelaars haar klanten zo goed 
mogelijk te begeleiden bij de ver-
koop van hun huis. Hier slagen 
Ivar Henny en zijn medewerkers 
aan het J.F. Kennedyplein 2a 

bijzonder goed in, blijkt uit de 
enthousiaste reacties van hun 
opdrachtgevers. ”Onze klanten 
beoordelen ons gemiddeld met 
een 9,3 en daar zijn we trots 
op!”

Op het Ulftse makelaarskan-
toor werkt Ivar Henny samen 
met administratief medewerk-
ster Henrine Pothoff (tevens            
zijn echtgenote), medewerkster 
binnendienst Annette van de 
Poll en het team is ruim twee jaar 
versterkt door een tweede make-
laar, Roy Siemes. Het team van 
Alliance kan worden ingescha-
keld voor aankoop, verkoop en 
taxatie van zowel particuliere als 
bedrijfspanden; uniek voor Ulft 
en omstreken. 

Wie er ook binnenstapt in het 
kantoor aan het Kennedyplein of 
belt voor een afspraak, klanten 
zijn bij Alliance Makelaars verze-
kerd van een uitstekende service. 
Een mooi voorbeeld daarvan 
staat letterlijk voor de deur: de 
Alliance-verhuisaanhanger kan 
te allen tijde kosteloos geleend 
worden door klanten. ”En zeker 
starters worden in de watten 
gelegd,” laten Ivar en Roy weten. 
”Jonge mensen die nog nooit met 
de aankoop van een woning of 
een hypotheek te maken heb-
ben gehad, willen we goed op 
weg helpen. Kopers worden daar 
gelukkig van, je kunt een hele 
hoop onzekerheid wegnemen 
door duidelijkheid te bieden.”

Eerlijkheid staat daarbij voorop. 
”We staan tevens garant voor 
een nette prijs-kwaliteitverhou-
ding. Dat moet ook wel, want 
anders leg je het af tegen online 
makelaars die hun diensten 
goedkoper aanbieden.” Alliance 
heeft echter een groot voordeel 

ten opzichte van dergelijke orga-
nisaties: ”Je moet de markt ken-
nen en dat doen wij. Dat haal je 
er altijd uit. Bovendien is onze 
courtage meestal een percen-
tage van de uiteindelijke prijs die 
overeengekomen wordt, dus een 
zo goed mogelijke koopsom is  
in het voordeel van zowel de  
verkoper als van ons.”

Onafhankelijkheid
Ook onafhankelijkheid heeft 
Alliance hoog in het vaandel 
staan. ”Wij zijn makelaars, we 
doen niet aan financieel advies. 
We werken natuurlijk wel samen 
met financiële partijen en kunnen 
klanten advies geven. Zo heeft 
een ondernemer die bij ons komt 
behoefte aan andere financiële 
diensten dan een jong stel, om 
maar iets te noemen. Maar zelf 
doen we dat bewust niet: je moet 
er naar onze mening voor waken 
dat niet alles onder één dak valt. 
Want waar is dan de objectivi-
teit gebleven... Je laat je garage 
toch ook niet op je bankrekening 
kijken als je een auto gaat kopen? 
Onafhankelijkheid wordt steeds 
belangrijker. We zijn aangeslo-
ten bij brancheorganisatie NVM 
en dat geeft onze klanten nog 
een extra stuk zekerheid. ”

Kennis van zaken is in ruime 
mate voorhanden bij Alliance. 
”Gekwalificeerd personeel vin-
den we eveneens heel belangrijk,”
maakt Ivar duidelijk. ”Roy een 
Ulftenaar pur sang, is kandidaat-
makelaar en mag hiermee alle 
werkzaamheden van een make-

laar uitvoeren. Hij is als stagiair 
bij ons terechtgekomen, daarna 
heeft hij hier zijn afstudeeronder-
zoek verricht. En nu hij in dienst 
is, gaat het leren gewoon verder. 
We zitten nog altijd vijf dagen 
per jaar in de schoolbanken om 
op de hoogte te blijven van de 
veranderingen in de Nederlandse 
wetgeving.”

Verkoopmakelaar: ”Als we voor 
een verkoopgesprek worden uit-
genodigd, nemen we ruim de tijd 
voor een vrijblijvend gesprek bij 
mensen thuis.” Zoals het team 
van Alliance voor hun klanten 
de tijd neemt, geven ze verkopers 
meestal het advies datzelfde te 
doen: ”Je hoeft je huis niet bin-
nen 14 dagen kwijt te zijn. Bijna 
altijd komt geduld de uiteinde-
lijke verkoopprijs ten goede en 
dat kunnen mensen achteraf 
waarderen.”

Door Alliance worden de wonin-
gen aangeboden door middel van 
een speciaal samengesteld promo-
tiepakket: ”Dat garandeert dat je 
huis bovenaan komt te staan op 
Funda. En je ziet dat het werkt. 
We hebben onlangs een huis in 
Azewijn verkocht aan mensen 
uit Doesburg. Mooi dat ze hun 
droomwoning op deze manier 
in Azewijn vonden. De kopers 
hebben het geweldig naar hun 
zin en waren snel ingeburgerd!”

Welke klant het ook betreft, 
Alliance doet moeite. ”Zo gaan 
we ook altijd mee met een taxa-
teur of bouwkundige op het 
moment dat die als onafhankelij-
ke expert de woning komt opne-
men. Nooit zomaar een vreemde 
in je woning! Voor ons is dat 
gewoon een stuk service.”

Aankoopmakelaar: de aantrek-
kende woningmarkt leidt ertoe 
dat ook kopers weer steeds vaker 
aankloppen. ”Zij worden vak-
kundig bijgestaan bij het kopen 
van een woning. Wij adviseren 
kopers altijd een aankoopmake-
laar mee te nemen. Vraag gewoon 
eens even naar ons tarief, met 
onze onderhandelingstechnieken 
haal je dat er zo weer uit”.

Taxaties: voor taxaties van zowel 
woningen als bedrijfspanden kun 
je bij Alliance terecht.
Als het moet, kan dat snel 
gebeuren. Doorgaans ligt na 
een taxatieopdracht op dinsdag 
of woensdag nog dezelfde week 
een rapport op de mat. Snel als 
het nodig is en de tijd nemen 
als daarom wordt gevraagd; de 
kracht van Alliance.

Alliance Makelaars staat al 15 jaar voor 
service, kwaliteit en onafhankelijkheid

Over de service en over de diensten van Alliance in het algemeen 
zijn de klanten bijzonder te spreken. Eva Smeets kwam een kleine 
drie jaar geleden in contact met Ivar en zijn collega’s. ”Ik was 
op zoek naar een pandje om te huren in Terborg. En ik werd zó 
fantastisch geholpen, alles werd voor me gedaan. Ik werd echt 
overrompeld door het enthousiasme van het kantoor, het ging 
bovendien heel relaxed allemaal. Toen zei ik al: als we ooit ons 
huis willen verkopen, gaan we weer naar Alliance.” 

Dat was enige tijd terug het geval en een paar weken geleden werd 
Eva’s woning in Etten inderdaad van de hand gedaan. ”Wat we 
vooral gewaardeerd hebben: dat je je helemaal op iemand kunt 
verlaten. En ook na de zoveelste kijker is er nog het enthousiasme 
van de eerste keer, dat vond ik mooi. We zijn supertevreden.”

’Ik werd zó fantastisch geholpen, 
alles werd voor me gedaan’

Annette van de Poll, Roy Siemes, Henrine Pothoff en Ivar Henny.

Uw woning ook 
sUccesvol verkopen?
Bel ons!

Makelaars 

0315 - 68 55 46       •       info@alliancemakelaars.nl      •      www.alliancemakelaars.nl



Etten
In Etten regeert Prins Robin I 
bij de CV de Deurzetters samen 
met zijn adjudanten Maarten 
Ebbers en Mark Leuverink. 
Hun motto is ”Op ons ku’j 
bouwen” 
Op zaterdag 25 februari is er 
een carnavalsviering in de 
Martinuskerk om 18.11 uur, 
daarna feest. Op zondag lopen 
de Deurzetters mee in Zillevold 
met de optocht

Megchelen
”Met de zwoagers an’t stuur 
knallen we-j deur tut ut 
letste uur”  aldus Prins Tom 
Kramer en zijn adujant Dennis 
Venhorst van carnavalsvereni-
ging de Timp. Op vrijdagmid-
dag 24 februari is er weer de 
grote jeugdoptocht vanaf 13.00 
uur, bij de St.Martinus school. 
Zaterdag de 25ste is het 
Bouwersbal in zaal ter Voert. 
Op de Carnavalszondag, 
26 februari om 11.11 uur 
een Hoogmis in de St. 
Martinuskerk. 
Om 13.49 uur de Megchelse 
optocht door de versierde 
straten en buurten.  Verder in 
zaal ter Voert uitreiking van 
de Frans Heister Bokaal en de 
junior Bokaal, reserveren bij 
Wilfried Snelting. Na het pro-
gramma, deur blieve feesten.

Varsselder Veldhunten
In zinkputdarp zwaait Prinses 
Like (Immink) de scepter 
met haar charmante hof-
dames Linda Jansen en Nathal 
Jansen (ze bunt geen zussen).
De dames lusten hem wel, wat 
het motto is ”Zonder drank, 
geen klank”  Bij de jeugd is 
er Prinses Linde Offenberg, 
met page Anouk Bruins en 
als enige jongeman dit jaar de 
adjudant Jurre Ditters. Het 
motto van de jeugdprinses is 
”Wij jumpen in het rond, met 
de voeten van de grond”.  Op 
donderdagavond is de start 
met het ”steekschieten” in het 
Dorpshuus. Zoaterdag versie-
ren ze bij de senioren aan de 
Leemlandseweg en ’s aovonds 
is er in ’t Dorpshuus een 80’s 
en 90’s carnaval  avondparty 
aanvang 21 uur. Op zon-
dag de grote optocht vanuit 
Hunten  um 13.11 uur naor ’t 
Zinkputdarp. Rozenmaondag, 
dan geet de toeter weer om 
13.19 uur in het Dorpshuus 
met diverse optredens van 
o.a de presentatie nogmaals, 
dansgarde, Pinn-up girls, Non-
stop etc. tevens is de uitreiking 
van de Zinkputter 2017. Voor 
maandag plaats reserveren bij 
Sjaak Reulink.

Netterden
In kloetendarp regeert Prinses 
Patricia de Ie (Wieggers) met 
hofdame Heidi van Aaken en 
Adjudant Wilco Wieggers, haar 
leus is ”Loat moar Knallen”. 
De jeugdprins is Tijn de 1e en 
zijn leus is ”Niet genoten is 
altijd mis” De Kloetentjaejers 
vieren vrijdag het jeugdcarna-
val en zaterdag de 25ste het 
grote gekostumeerd bal. Op 
zondag de carnavalsoptocht 
door het Kloetendarp.  Op 18 
maart is de halfvasten optocht, 
na het grote succes van afgelo-
pen jaar, ’s avonds, met de ver-
lichte wagens en carnavalisten 
door het Kloetendarp.

Silvolde
Bij de Metworst in Zillevold 
is het Metwaldus de …  ( 
Mark van Lent) en adjudant 
Arno van Lent die de scepter 
zwaaien. Hun leus is “I-j mot’t 
ruum anholl’n!!” Op donder-
dag 23 februari is er al Olde 
Wievenbal/Bokkenbal in café 
’t Centrum. Zaterdag om 16.49 
uur een carnavalsmis in de 
kerk, entree gratis. ’s Avonds 
feestavond in de residentie ’t 
Molentje, met Saints’n Sinners 
(Hike). Zondag optocht om 
14.11 uur door Zillevold, om 
15.41 in de residentie PSB !!  
Maandag de Malle Metworst 
Maandag met Double DJ’s. 
Dinsdag 11.11 uur  de Dolle 
dinsdag in ’t Centrum en om 
21.11 uur Bachus verbranden. 
Woensdag het as kruuske 
halen in de kerk om 19.01 uur 
en 21.01 uur haring happen in’t 
Molentje.

Gendringen
”Wi’j goan d’r veur,” zegt 
Prins Rick Hakvoort van CV 
de Dakhazen, uit residentie 
de Waggel. Zijn adjudan-
ten zijn Peter Masselink en 
Luuk Messink.  Op vrijdag 
24 februari gaan ze naar de 
Christoffelschool van 09.01 uur 
tot 12.31 uur. Om 18.11 uur 
kindercarnaval in de Gent voor 
kinderen van 3-5 jaar en om 
20.11 uur voor kinderen van 
6 – 8 jaar. De residentie is in 
Café de Waggel, tevens hoofd-
kwartier van de Dakhazen.

DE ULFTSE KRANT PAGINA 11 

Carnaval rondom Iseldonk
Etten

Megchelen

Varsselder

Netterden

Silvolde

Gendringen

Das mien een bak! Dit is de ni’je leus 
van ’t Ziekenhuusbälleke dit joar. Ut 
motto woar alles um dreajt op donder-
dag 23 februwari 2017 bi’j de carnaval 
van v.v. Ulftse Boys. Veur de 36e keer 
hult ‘t Ziekenhuusbälleke zin pronk-
zitting. Zoas ieder joar op de donder-
dagoavund veurdat ut echte carnaval 
weer losbast. 

Allelei vroage holle ow dan natuur-
luk bezig? Wie wud de opvolger van 
Prinses Marieke (Marieke Hettinga) 
en wat hed e zoal te melde ?  Is ut 
un prins of un prinses? Hoe kump e te 
veurschien? Wie zitte d’r in de road ? 
Wie treajen allemoal op? Wie wodde 
d’r deurhen gehaald en weurum en 
wie wodde d’r niet deurhen gehaald en 
weurum niet? Hoelang holle mien lach-
spiere ut vol? Wie komme d’r verkleid 
en hoe zien ze d’r uut? Wie oldehoert 
de hele zaak an mekoar? Is dat weer 
een achterlijke neef? Wie zulle d’r dit 
joar flink verhagele?  En heur ik doar 
ook bi’j ? Wie kan d’r vri’jdagssmargens 
net as un deurmatje blieve ligge ? Wie 
viert Ziekenhuusbällekesoavund met 
de gedachte: ‘s oaves un kearl, ‘s mor-
ges un kearl en ...... ’s middags un hutje 
noar bed? Allemoal vroage woar i’j un 
antwoord op krieg a’j donderdagoa-
vend 23 februwari in de Boyskantiene 
kom. 

Woar i’j al wel un antwoord op krieg zun 
de optreajende artieste. Dit joar treaj-
en onder andere op: Ricky Balboa, The 
Amazing Balzakke Brothers, dweilor-
kest Over de Rooie, De afvalcoach en 
de achterlijke neven. De disjokkie den 
veur de muziekale umliesting zurgt is 
Raymond van Osch uut Ulft. Genog 
redene um te komme. Ut begint um 11 
veur half nege. ’s Oaves natuurluk, dat 
snap i’j zelf ook wel. Zurg da’j d’r bi’j 
bunt en a’j niet wet wa’j an mot trekke 
doe dan iets van gèèl of rood an,  ”Das 
mien een bak!””.

Veur de 36e keer 
carnaval bi’j 
’t Ziekenhuusbälleke

Carnavalsmaandag 27 februari om 
12:19 uur is het Touwtrekken (en 
Frühshoppen) bij Carnavalsvereniging 
de Pol uit Ulft. 
Teams van 4 personen kunnen zich 
opgeven kan via:
touwtrekken@sintjorisulft.nl.

Zaterdag en zondag staat de 
Carnavalsparty-Ulft op het programma. 
Zaterdags vanaf 20.00 uur de Polband 
en zondag vanaf 16.00 uur live muziek 
van BroodOpDePlank.
Maandagavond om 21.00 uur de kroe-
gentocht door Ulft met vertrek vanaf 
de residentie.
Alle dagen gratis entree. 
Info op: www.sintjorisulft.nl
Foto’s: Jurgen Weijl

Touwtrekken bij 
CV de Pol
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De Dorpskiek van deze keer 
brengt u naar de Pol in Ulft. 
We staan op de Debbeshoek. 
Omstreeks 1950 is dit plaatje 
gemaakt. Links de woningen 
van Salemink en Aalders nog 
net kun je het witte huis zien 
van Van Raaij. Op de straat 
staat Dien Salemink. In het wei-
land twee paardjes, waar nu het 
wooncomplex ”de Bongerd” is. 

De Fotowerkgroep is momen-
teel op zoek naar oude foto’s 
van de Pol en dan vooral 
familiefoto’s.

Oude foto’s en reactie’s zijn   van 
harte welkom bij de fotowerk-
groep van de oudheidkundige 
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 20 maart. 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)

19 februari: Engbergenloop, Atletico’73, Ulft

24 februari:  55+ Seniorenpronkzitting Iseldonk

25-28 februari: Carnaval

26 februari: Vlooienmarkt, Sportcentrum van Pallandt,   

 Varsseveld

27 febr-8 april: Victor Popov in Galerie bij de boeken, Ulft

1 maart: Familiefilm Meester Kikker, DRU Cultuurfabriek,  

 Ulft

2 maart: Start cursus ”bijenhouden”, Dinxperlo

2 maart:  Bingoavond ’t Dorpshuus, Varsselder-Veldhunten

6 maart: Start Basiscursus iPad, Bibliotheek Dinxperlo

6 maart: Bingo KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft

10, 11 maart: ’t Buurtschap speelt Rebecca, Sinderen

12 maart: HI-5 Rhythm & Blues Band, Ons Pakhuus Silvolde

12 maart: Vlooienmarkt, sporthal de Paasberg, Terborg

15 maart: Feestavond Damesgilde Ulft, Dru Cultuurfabriek,  

 Ulft

18-19 maart: Concert Popkoor Different, Amphion Doetinchem

20 maart: Instuifmiddag KBO/SBU, ’t Hemeltje, ulft

26 maart: Halfvastenconcert Iseldonkse Muzikanten, 

 ’t Hemeltje, Ulft

Hulp aan medemens makkelijker 
gezegd dan gedaan
Carnaval, het is een periode van jol en jolijt. 
De Achterhoek kent enkele plaatsen zoals 
Waskupenstad ’s-Heerenberg, Groenlo en 
Ulft waar het feest goed gevierd wordt, in 
andere plaatsen zoals Lichtenvoorde en 
Aalten is het feest minder populair. Onder 
de rivieren zijn mensen een week lang 
offline, in de Achterhoek komt de ver-
trouwde leus ’Doe maar gewoon, dan doe 
je al gek genoeg’ vaker de kop opsteken. 
Maar wat is gewoon? Die definitie is voor 
iedereen anders. Bijna iedereen gaat er in 
het dagelijks leven prat op sociaal te zijn, 
de kinderen op de eerste plaats te zetten 
en de medemens te helpen. Iedereen mag 
dat ook zelf weten. 
Maar om even bij dat laatste te blijven, 
wanneer heeft u voor het laatst een mede-
mens in nood geholpen? Nee, geen kopje 
suiker geleend aan de buurman of de gor-
dijnen versteld voor de overbuurvrouw, 
nee echte mensen in nood, echte nood. 
Mensen die dagelijks met angst in de veel-
al doffe ogen leven, zich afvragend of ze 
de zon de volgende dag wel weer op zien 
komen.

De Moeder Teresa Stichting in Ulft helpt 
juist een grote groep van deze mensen in 
Roemenie. Ontheemd, wonend in krot-
jes, met een lage levensverwachting, geen 
water, geen scholing, weinig toekomst. Met 
de winkel van de Moeder Teresa Stichting 
in Ulft genereert de stichting inkomsten 
die weer aan de Roma in Roemenië kun-
nen worden besteed. 
Er worden deze zomer opnieuw huisjes  
gebouwd voor Roma-gezinnen, er worden 
ook kleding- en voedselpakketten uitge-
deeld. Niet omdat de stichting dat zo leuk 
vindt, maar omdat het bittere noodzaak is 
om deze groep mensen in leven te houden. 
Het is echt het helpen van de medemens.

Houdt dat dan nooit op? Nee, dat houdt 
niet op, voor de Roemeense overheid zijn 
de Roma een noodzakelijk kwaad. 
De Moeder Teresa Stichting is enorm blij 
met haar sponsoren, de vele vrijwilligers 
en de support die het ontvangt. Maar het 
kan altijd meer en beter. Dus zo rond de 
carnaval, waarbij we voornamelijk aan ons 
eigen plezier denken, nogmaals de vraag. 
Wanneer en hoe heeft u voor het laatst 
een medemens in nood geholpen?

Moeder Teresa Stichting

Galerie bij de Boeken is één van de vaste 
gebruikers van de DRU Cultuurfabriek. 
Acht keer per jaar organiseert zij kunst-
tentoonstellingen. De komende periode
kunt u genieten van het werk van  de 
Kazachstaanse kunstenaar Victor Popov. 
Deze expositie is van 27 februari tot 
8 april te zien bij de Galerie.

Popov werd in 1952 geboren in 
Kazachstan. Van 1974 tot 1979 stu-
deerde hij Toegepaste Kunst in Lvov, in 
Oekraïne. Van 1980 tot 1984 werkte hij 
in Novosibirsk in Rusland. Later werkte 
hij zes jaar in Sint Petersburg, om zijn 
eigen stijl te ontwikkelen. Hij gebruikt 
realistische componenten en elementen 
van karikatuur.  Sinds 1991 is hij geëmi-
greerd naar Duitsland, naar Düsseldorf, 
waar hij woont en werkt. Hij is freelance 
kunstenaar en doet mee aan nationale 
en internationale exposities.
Het werk van Popov is gebaseerd op 
modernistische tendensen van Europese 
kunst en Russisch suprematie en con-
structivisme. Voor zijn sculpturen werkt 
hij veel met hout en is oud-lid van de 
Leningradgroep van surrealistische kun-
stenaars. Deze tentoonstelling karakte-
riseert de belangrijkste tendensen in 
zijn oeuvre: niet-objectieve ruimtelijke 
objecten en assemblages met gevonden 
voorwerpen.

De meest karakteristieke elementen 
binnen zijn werk zijn toch wel geba-
seerd op het constructivisme. Deze 
stroming kwam in het begin van de 
twintigste eeuw, vooral tussen 1910 en 
1920, op en inspireerde menig kunste-
naar in Rusland en wel geënt op strenge 
theorieën die consequent doorgevoerd 
moesten worden. In het werk van Popov 
zijn vele kenmerken daarvan in zijn 
werk terug te vinden. 
In die tijd werd in Rusland naar abstrac-
tie gestreefd, hetgeen bij ons later onder 
andere het geval was bij Piet Mondriaan. 
Details worden vermeden. Het gaat om 
eenvoudige en duidelijke vormen, een 
spel van vormen. De vormonderdelen 
krijgen vaak  ieder een eigen kleur. 
Aangezien Popov soms hout in zijn 
samengestelde reliëfs gebruikt laat hij 
deze hun natuurlijke kleur behouden, 
dus zonder ze te verven. In andere ge-
vallen krijgen de houtblokken juist wel 
een kleur. 

De geometrische vormen moeten zor-
gen voor een evenwichtige en vooral 
voor een ingetogen compositie. Ronde 
vormen worden doorkruist door lineaire 
blokken. De kleuren dienen de vormen 
te laten spreken en een sterke composi-
tie te ondersteunen. Juist door de spre-
kende vormen bij het werk van Popov 
krijgt de kijker een zeker gevoel van 
ruimtelijkheid.

Ondanks de sobere voorstelling gaat er 
een dominante suggestie van aanwezig 
zijn van uit. Er is sprake van een uiterste 
discipline. Voorstellingen worden terug-
gebracht tot mathematische vlakken, 
die vervolgens als losse onderdelen tot 
een geheel samengesteld worden. Juist 
door deze inkadering wordt ook het ef-
fect van zwaarte gevoeld. 

Meer informatie is te vinden op
www.galeriebijdeboeken.nl

Victor Popov komt naar 
Galerie bij de Boeken

Enkele van de ongeveer 250 huisjes die de Moeder Teresa Stichting Ulft door de jaren 
heen in Roemenië heeft gebouwd.


