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Vrijwilligers zijn de olie
in de machine

zettend gezellig. Soms misschien
wel té gezellig, dan is het alweer
3 uur voordat je thuis bent en
moet je de volgende dag weer
werken,” geeft Kock aan.
Voor het St. Hubertus-trio Van
der Heijden, Jansen en Geerts
zullen de bouwwerkzaamheden
even wennen worden. Door de
verplaatsing van de tent zijn ze
immers hun vaste routine van de
afgelopen jaren kwijt. Problemen
worden daarbij echter niet verwacht: ”We zijn zó op elkaar ingespeeld, dat komt dik in orde,”
voorspelt Geerts. ”We behoren
onderhand tot de inboedel van
de schutterij, maar het blijft nog
steeds mooi. Al zijn er gelukkig
wel wat jongeren die ook fanatiek zijn. Want we zullen langzaam maar zeker toch onze eigen
opvolgers moeten inwerken.”
Boven .l.n.r.Theo Jansen, Fred Marneth, Henk Meijer en Freddy van der Heijden. Onder v.l.n.r. Charles
Kock, Freya Spronk en Gerrie Geerts
Nog even en de Ulftse kermis
barst weer los. Vrijwel alle
Ulftenaren kunnen zich verheugen op een lang weekend vol
vertier en zonder verplichtingen.
Maar er zijn ook veel vrijwilligers
van de organiserende schutterijen Sint Hubertus, de Eendracht
en Sint Joris die het juist de komende dagen erg druk krijgen
met alle voorbereidingen voor
het jaarlijkse volksfeest. Want
zonder vrijwilligers zou er in Ulft
geen kermis zijn.
Met zes man plus één dame doen
ze in het gildegebouw van de
Eendracht in Oer hun verhaal.
Theo Jansen, Gerrie Geerts en
Freddy van der Heijden van
St. Hubertus, het St. Joris-duo
Freya Spronk en Charles Kock
en de mannen van de Eendracht,
Fred Marneth en Henk Meijer.
De reacties zijn eensgezind en
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lovend als de nieuwe locatie
van de St. Hubertustent, op het
J.F. Kennedyplein in plaats van
voor het gildegebouw achter ’t
Klooster, ter sprake komt. ”Een
heel goed idee, ik denk dat dat
wel gaat werken,” zegt de een.
”Mooi om iets nieuws te doen,
leuk om het in ieder geval een
keer te proberen,” vindt een
ander.
Alle aanwezigen hebben een
drukke week voor de boeg; ze
steken de komende dagen hun
handen uit de mouwen, onder
meer bij het opzetten van de tent
van hun schutterij.
De Eendracht koos een jaar geleden al voor een iets gewijzigd
concept, met een open tent met
terras ervoor. ”Je loopt er nu zo
in,” vertelt Meijer. ”Het is makkelijker en ook vriendelijker.
Het hoeft allemaal niet meer zo

gesloten,” vult Marneth aan. De
heren zijn tijdens de bouw van de
tent aanwezig en zijn ook weer
van de partij als er op woensdag afgebroken moet worden.
”Daarna worden we altijd met
de hele groep vrijwilligers bij het
bestuur uitgenodigd, dan staat er
een grote pot soep of is er een
barbecue. En dan gaan er ook
altijd nog wel aardig wat kratjes
bier doorheen,” maakt Marneth
lachend duidelijk.
”Dat moet ook kunnen, dat je
er iets voor terugkrijgt,” merkt
Geerts op. ”Dat is bij St. Hubertus net zo, de waardering is er
zeker.”
Van hetzelfde laken een pak is
het bij St. Joris: ”Vrijwilligers
zijn de olie in de machine. Tijdens
een avond opbouwen zijn er zo
30 à 40 man. Dan wordt er hard
gewerkt, maar het is vooral ont-
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treken

Freya is deze avond namelijk de
enige jongedame in een verder
overwegend grijs gezelschap.
Toch laat de jeugd zich zien als
er werk aan de winkel is, zowel
bij St. Hubertus als bij de Eendracht en St. Joris. Bovendien
zijn de routiniers nog niet van
plan om het bijltje erbij neer te
gooien: ”Zolang het kan, kan het.
Je blijft zo ook betrokken,” zijn
de wijze woorden van Marneth.
”En het houdt de geest lenig,”
voegt Kock toe. Dat is niet alleen het geval als de kermis in
zicht is: ”Vrijwilliger ben je het
hele jaar.”

Zijlijn
Trots op Koen

Ulftenaar Koen Bouwman
domineerde de afgelopen weken het nieuws op de Vaderlandse en Achterhoekse sportkaternen. En dat was niet meer
dan terecht. Bouwman won de
derde etappe van Critérium du
Dauphiné en nam vervolgens
ook nog eens de bolletjestrui
mee naar huis. Mannen als
Fuglsang en Porte waren ook
onderdeel van het peloton. Een
geweldige prestatie dus in zijn
tweede jaar als profwielrenner.
Daags na zijn overwinning
vielen de woorden: Tour de
France.
Maar Bouwman zal niet meedoen aan de wieleronde van het
jaar. Team Lotto-Jumbo heeft
een plan met hem en wijkt daar
niet van af. Net zoals Koen
Bouwman ruim 10 jaar geleden
een plan had: profwielrenner
worden. Hij kroop op jonge
leeftijd al op de fiets. Maar kon
ook wel een aardige balletje
trappen, zowel met links als
met rechts.
Vanaf zijn zevende zat Bouwman al op de wielerfiets en
droeg hij de kleuren van RTV
De Zwaluwen uit Doetinchem.
Daarna werd het voetbal aan
de kant geschoven en was alleen nog maar fietsen, fietsen en nog eens fietsen. Naar
school. Naar de training. Naar
huis. Bouwman is een natuurtalent en samen met de enorme
bereidheid om beter te worden
kwam hij steeds dichterbij zijn
droom. Vanaf het moment dat
hij in 2013 bij Jo Piels ging fietsen is het snel gegaan. Drie jaar
later tekende hij bij de grootste
wielerploeg van Nederland.
Hoe mooi is het dan om na je
eerste profzege te koersen in
je eigen achtertuin, waar het
allemaal is begonnen. De prestaties van Bouwman zullen op
de Ulftse Kermis onderwerp
van gesprek zijn, laten we hopen dat dat volgend jaar ook zo
mag zijn. Proost!
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Een maand gemeente Oude IJsselstreek
Etten

Grondruil

Het college wil instemmen met
de Grondruil tussen de gemeente en de woningstichting
om het herstructureren van fase
6 in wijk de Vogelbuurt te Ulft
mogelijk te maken. Waarbij de
grondruil plaatsvindt onder de
voorwaarden en bedingen zoals
afgesproken en vastgelegd in de
ruilovereenkomst.

Luisterend oor

Het college stemt in met het
aangaan van een overeenkomst
met Stichting AKJ, Stichting
Kindertelefoon en Sensoor voor
de periode 2018 t/m 2021.

Sociaal domein plan 2017

Nieuw in de regionale samenwerking is de rol van het Managers
Overleg Sociaal Domein. Het
MOSD is gestart met een inventarisatie van het werk wat er ligt
en de komende tijd nog op de gemeente afkomt. De inventarisatie levert een lange actielijst op.
Het MOSD heeft het jaarplan
met het PoHo sociaal afgestemd.

Grondexploitaties

Het College wil het laten vaststellen van het Meerjarenprogramma
Grondexploitaties (MGP) 2017
door de raad van de gemeente
Oude IJsselstreek. Op een deel
van het programma (grondcomplexen) wordt geheimhouding
gelegd in verband met het financiële belang van de gemeente.

Villa Zeno in Ulft

Aan een perceel aan de
Warmseweg in Etten worden bedrijfsmatige activiteiten verricht.
Dit is in strijd met het bestemmingsplan. Ook is op het perceel
bedrijfsafval, als kunststof en
houten kratjes en champignonresten, gestort.
Dit is in strijd met de Wet milieubeheer. Het college besluit om
een invorderingsbesluit op te
starten, omdat de overtredingen
nog niet zijn beëindigd en de verbeurde dwangsommen nog niet
zijn betaald.

Dienstverlening Back Office

De gemeente ontvangt veel incomplete aanvragen voor bijzondere bijstand, kwijtschelding en
minimaregelingen (2016: 26%).
Het aandeel afgewezen aanvragen bedroeg in 2016 11%.
Inwoners die hun aanvraag
retour krijgen ter completering
en dan alsnog worden afgewezen zijn extra teleurgesteld. Het
in behandeling nemen van op
voorhand kansloze aanvragen is
zonde van de tijd.
Om inwoners te ondersteunen bij
hun aanvraag wordt de samenwerking met de Formulierenhulp
uitgebreid: de vrijwilligers van de
Formulierenhulp nemen in eerste
instantie een dagdeel per week
zitting in het gemeentehuis en
nemen dan samen met de klant
het aanvraagformulier door.
Met het advies en de uitleg van
de vrijwilliger kan de inwoner
de eventuele incomplete aanvraag zelf thuis compleet maken.
Ook vindt een eerste inschatting
plaats of de aanvraag kansrijk

Men is begonnen met de bouw van Villa Zeno met 12 appartementen aan de DRUlaan, het gebouw heeft
een prominente plek op het industrieel erfgoed van het DRU terrein. Er komt een prachtig uitzicht over een
uitgestrekt landschap aan de Oude IJssel. Het complex is een ontwerp van Pallazz0 Achitectuur uit Duiven.
kan zijn. Bij enige twijfel staan
ambtenaren stand-by.

Afval

Op 1 januari 2017 is de gemeente
gestart met een nieuwe wijze
van afvalinzameling met als doel
het huishoudelijk afval beter te
scheiden.
De resultaten na drie maanden
zijn spectaculair. De hoeveelheid restafval is in de eerste drie
maanden van 2017 met meer dan

de helft gedaald t.o.v. de eerste
drie maanden van 2016. De hoeveelheid PMD is verdubbeld en
het GFT is fors gestegen (+76
%). De hoeveelheid papier blijft
wel achter bij de verwachtingen
en daalt.

Sloop en nieuwbouw elders

Burgemeester en wethouders
verlenen in principe geen medewerking aan nieuwbouw van
een woning op een onbebouwd

Tweede niveau van Nederland nieuwe
uitdaging Ulftse Badminton Club
gespeeld.” Bisselink hoopt dat
de promotie meer toeschouwers
kan verleiden tot een bezoek aan
wedstrijden. ”Het is voor iedereen mooi om te zien hoe badminton gespeeld moet worden.
Of nee, niet hoe het moet: ik kan
ook genieten van recreanten die
het naar hun zin hebben op de
baan. Maar je kunt bij ons wel
zien hoe het óók kan.”

V.l.n.r. Koen Rissewijck, Tessa Reuling, Jacco Vromen, Dave Bruntink, Femke Knipscheer en Bart Bisselink.
Al jarenlang wordt nergens in heid tot promotie. ”De laatste naar hadden,” vervolgt Bisselink.
de Achterhoek op zo hoog ni- jaren waren voor ons goed in de ”We hebben wel een groep die
veau gebadmintond als in de Tweede Divisie. Het was al knap dat als een flinke uitdaging ziet.”
IJsselweide. Komend seizoen dat we ons als vereniging die één De selectie bestaat uit Ulftenaar
wordt het niveau nóg hoger in de à twee keer in de week traint Koen Rissewijck, het Doetinnieuwe sporthal in Gendringen: staande hielden tegen teams die chemse trio Dave Bruntink, Jacco
de Ulftse Badminton Club is ge- wekelijks vier of vijf trainingen Vromen en Tessa Reuling, Femke
promoveerd en komt vanaf sep- hebben. Maar vorig seizoen ging Knipscheer uit Dinxperlo en voor
tember uit op het tweede niveau het nog beter en werden we der- komend seizoen is UBC nog bezig
van Nederland.
de,” vertelt de coach.
met een derde dame om het team
aan te vullen.
Onder leiding van trainer Bart Toen vanuit de badmintonbond
Bisselink zet de Ulftse BC de stap de vraag kwam er of interesse was Er kan genoten worden van
naar de Eerste Divisie, nadat het om het hogerop te proberen, was badminton op hoog niveau in de
afgelopen seizoen in de Tweede er bij UBC slechts kort overleg IJsselweide; uniek voor de regio.
Divisie werd afgesloten met een nodig. ”Eigenlijk was meteen al ”Ik denk dat er in de Achterhoek
derde plaats; die gaf de mogelijk- duidelijk dat we daar zeker oren geen ploeg is die zo hoog heeft

Zoals diverse spelers uit de regio
vanwege het hoge niveau naar
UBC komen, meldde ook de
uit Zeddam afkomstige Bisselink
zich ruim twintig jaar geleden
aan. Een kleine drie jaar geleden
werd hij trainer van de eerste
selectie. Helaas was de aanleiding
een tragische: voorganger Fred
Besselink kwam in oktober 2014
plotseling te overlijden.
”Als iemand van buitenaf met
een heel andere aanpak het toen
had overgenomen, vraag ik me af
of we nu met deze groep in dezelfde positie hadden gestaan.”
Bisselink en zijn spelers weten nu
dat ze een pittig seizoen voor de
boeg hebben. ”Maar we hebben
geen moment getwijfeld. Als er
zo’n klein kansje is om te promoveren, moet je die grijpen op het
moment dat de gelegenheid zich
voordoet. We zullen best eens
dik verliezen, maar mijn team
heeft één kenmerk: ze blijven altijd knokken. Dat zullen we blijven doen, tot de laatste shuttle
geslagen is.”

perceel in ruil voor sloop van een
woning elders.

Jaarstukken gemeente

Conform de Gemeentewet stelt
de raad de rekening vast in het
jaar volgend op het jaar waarover
verantwoording wordt afgelegd.
De jaarstukken 2016 worden
hiertoe ter vaststelling aan de
raad aangeboden. De jaarstukken vormen het sluitstuk van de
budgetcyclus over het jaar 2016.
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Afvaarten de Iesselganger
Elk weekend t/m eind oktober
vaart rondvaartboot de Iesselganger vanaf Ulft t/m de sluis in
Gaanderen en terug. Zaterdags
om 13.00 uur en zondags om 11.00
uur en 13.30 uur. Reserveren via:
www.iesselganger.nl of
VVV Oude IJsselstreek.

Beleef de idylle van een
zomeravond op het water

Op een warme zomeravond,
als de zon al langzaam naar de
horizon toe zakt, vertrekt de
Iesselganger voor een sfeervolle
vaart over de Oude IJssel. Het
biedt u een prachtig uitzicht op
de oevers en de bebouwing van
Ulft. En daar waar bij een normale rondvaart u alleen de verhalen
van onze gids te horen krijgt worden deze nu gecombineerd met
de prachtige achtergrondmuziek
van het vioolduo Willemijn en
Maartje Meijer. Onderweg geniet u van deze idyllische sfeer
en een hapje en drankje dat door
onze gastvrouwen geserveerd
wordt. De midzomertochten vinden plaats op zaterdag 1 juli en
dinsdag 4 juli: afvaart om 20.30
uur vanaf de steiger bij de DRU
Cultuurfabriek te Ulft.
Reserveren is verplicht. Volwassen €15,- en kinderen tot 12 jaar
€ 12,-. Via www.ijsselvaart.nl of
www.vvvoude-ijsselstreek.nl

Bootarrangement Kasteel
Kemnade

Op 8, 15 en 29 juli is er speciaal
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
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toren met een leien spits. Tegen
deze zogeheten paviljoentoren
staat een woning in 18e eeuwse
stijl die in 1957 herbouwd 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 11.00uur 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

Wildwaterweekend voor beginners

Bingo KBO/SBU

KBO/SBU, de organisatie voor
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 3 juli en op maandag
7 augustus weer haar maandelijkse bingo voor leden om
14.30 uur in ’t Hemeltje te Ulft.
Nieuwe leden zijn welkom en
kunnen zich op deze middag aanmelden.

Oldtimers en veel meer
tijdens Nostalgie Megchelen

Al meer dan 16 jaar wordt in
Megchelen het oldtimerfestival
gehouden. Dit evenement werd
in het verleden grotendeels door
de Schutterij uit Megchelen georganiseerd maar dit jaar ligt de
organisatie in handen van een
drietal enthousiaste inwoners
van Megchelen. Dit evenement
zal weer plaatsvinden tijdens het
eerste weekend in augustus namelijk op 4, 5 en 6 augustus.
Vrijdagmiddag gaat het terrein
open voor de deelnemers. Er zullen o.a. heel veel oldtimertractoren te bewonderen zijn die zaterdagochtend samen een toertocht
zullen maken door de prachtige
omgeving. Zaterdagmiddag en
de gehele zondag kan het publiek
zich gezellig vermaken op het
grote evenemententerrein, waar
voor iedereen wat te doen is.
Het terrein aan de Nieuweweg/
Uilenweg in Megchelen zal het
decor zijn voor alles wat met

Fietsdriedaagse ”Ons Pakhuus”

Kanovereniging Het Anker organiseert een minicursus wildwatervaren voor beginners. In twee dagen
leren cursisten de kajak kennen en wordt in groepsverband de eerste wildwater rivier afgevaren! De
cursus volgen kan ter voorbereiding van een sportieve zomervakantie en om laagdrempelig kennis te
maken met de kanosport.
Op zaterdag 8 juli leer je op de Oude IJssel in Ulft de beginselen van het kanovaren van ervaren instructeurs. De volgende dag ga je naar de Erft (Duitsland) en daal je een vermakelijk beginnersgedeelte van
de rivier af. Hier ervaar je jouw eerste stroomversnellingen, keerwaters en slalompaaltjes. Jong en oud
(vanaf 10 jaar, met zwemdiploma én een beetje lef) kan zich opgeven via cursus@rkvhetanker.nl.
De kosten van de cursus zijn € 25,-. Wacht niet te lang! De kanovereniging kan maar een beperkt aantal
cursisten voorzien van een boot, peddel, helm, vest en spatzeil. Vind je het leuk? Dan kun je overwegen
lid te worden, de vereniging organiseert vaker leuke uitstapjes. Zo gaat de vereniging van 15 t/m 22 juli
naar Oostenrijk om wilde rivieren af te varen. Wil je meer weten? Lees het nieuwsbericht op onze site:
www.rkvhetanker.nl
Nostalgie te maken heeft. Oldtimer USA trucks, Authentieke
woonwagens en op zondagmiddag een Foodtruck-happening,
voor elk wat wils.
Ook zijn de eerste muziekbands
al gecontracteerd die op de vrijdag- en zaterdagavond de gasten
een onvergetelijke avond zullen
gaan bezorgen. Zondagmiddag
is er uiteraard ook muziek in de
feesttent zodat iedereen dan ook
gezellig een dansje kan maken.
www.nostalgiemegchelen.nl
Facebook / Euregio Oldtimer
Megchelen

Vakantie-concerten
Ulfts Mannenkoor

Het Ulfts Mannenkoor sluit traditiegetrouw het seizoen af met
twee vakantieconcerten.
Het eerste concert vindt plaats op
dinsdag 4 juli om 19.00 uur in het
verzorgingscentrum Debbeshoek
te Ulft. Om 20.15 uur volgt het
tweede optreden in verzorgingscentrum Maria Magdalena Postel
te Gendringen.

De Graafschap in Varsselder

Op zaterdag 15 juli voetbalt het
regioteam om 18.00 uur tegen de
Graafschap op Sportpark De
Buitenham in Varsselder-Veldhunten.

Vivace bedankt alle
sponsoren

De fietsdriedaagse van de Stichting ”Ons Pakhuus” komt er weer
aan. Aan dit sfeervolle driedaagse evenement, vaste prik in het eerste weekend van juli, kunnen alle leden van het gezin en of families
deelnemen. De routes leiden langs bekende en onbekende mooie
stekjes in de omgeving. De lengte van de routes is ongeveer 30 kilometer. De vaste deelnemers weten dat er ook nog hele mooie prijzen
te winnen zijn. Zowel dagprijzen als een hoofdprijs. Des te meer
een reden om mee te doen. De prijzen zijn beschikbaar gesteld door
hoofdsponsors Dago Autogroep en van Balveren Fiets en Fitness.
Ook de subsponsors stellen mooi prijzen beschikbaar. Van Aalten
Groente en Fruit zorgt voor de gezonde versnapering tijdens de
tocht en Basil schenkt passende cadeaus voor op de fiets.
Deze fietsdriedaagse zal worden gehouden op vrijdag 30 juni,
zaterdag 1 juli en zondag 2 juli. Inschrijven en starten bij ”Ons
Pakhuus” aan de Molenberg 2 te Silvolde, op vrijdag 30 juni tussen
18.00u en 19.00u. Zaterdag 1 juli en zondag 2 juli tussen 13.00u en
14.00u. Kosten inschrijving € 2,- per persoon per dag. Per persoon
voor drie dagen € 5,-. Bij de start te voldoen. Voor kinderen welke
bij de ouders op de fiets in een zitje vertoeven is deelname gratis.
De winnaars van de dagprijzen en de hoofdprijs zullen zondag na
de fietstocht bekend worden gemaakt. www.onspakhuussilvolde.nl

Hierbij willen we alle sponsors
heel hartelijk bedanken voor
de giften en bonnen die we ontvangen hebben als ondersteuning voor ons 20-jarig jubileum.
Hiervoor Hartelijk Dank namens
Vrouwenkoor Vivace uit Ulft en
omstreken.

Rijbewijskeuringen

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van
hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor 2 augustus terecht op het spreekuur in
Zaal De Mulderije, Allee 1.
Schikt de datum u niet dan zijn
er andere mogelijkheden in de
regio. Voor senioren kost de
keuring €35,- en voor chauffeurs
tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E
is het €55,-. Voor informatie
en een afspraak belt u tijdens

kantooruren naar het landelijke
afsprakenbureau van Regelzorg
Rijbewijskeuringen: 088 23 23
300. Zelf een datum plannen kan
via www.regelzorg.nl.

VVV Zomerfietstocht op
zondag 9 juli

Op zondag 9 juli kan er vanaf
VVV Terborg weer een prachtige
tocht gefietst worden.
Deze afwisselende tocht gaat
door een bosrijke omgeving en
langs een gevarieerd rivierenlandschap. Er wordt gefietst
richting Laag Keppel en door
de Kruisbergse bossen. De route
is ongeveer 40 km lang. Er kan
gestart worden tussen 11.00 en
13.00 uur bij VVV Terborg aan
de St. Jorisstraat 1 in Terborg.
Deelname bedraagt 2,50 euro
per persoon.

Steenovenconcert
Ettens Mannenkoor

Het jaarlijkse Steenovenconcert
(Oude IJsselweg 28 in Etten) als
afsluiting van het zangseizoen zal
het Ettens Mannenkoor onder
leiding van Nick Moritz dit jaar
geven op maandag 3 juli vanaf
20.00 uur.
De vakantie wordt ingeluid met
een concert zoals men dat van
het koor gewend is. Een luchtig,
gezellig en avondvullend programma van oude klassiekers en
nieuw repertoire. Het bijzondere
aan dit concert is de ongedwongen sfeer en de unieke locatie
waar het gegeven wordt. Voor
het 19e jaar wordt de loods van
de voormalige steenfabriek ”De
IJssel” omgetoverd tot een unieke concertlocatie. Tussen twee
campings en met een zomers
repertoire heeft dit concert alle
nodige ingrediënten in zich om
volop in vakantiestemming te
komen.
Het belooft net als vorige jaren
weer een spetterend concert te
worden met een grote opkomst.
Vorig jaar waren er ongeveer
900 bezoekers. In vorige jaren
zag u het Ettens Mannenkoor
vaak samen op het podium met
een andere muzikale groep, dit
jaar wordt de hele avond door
het koor zelf verzorgd. Dit is een
bewuste keus: na veel jaren duoconcerten gaat het koor de uitda-

ging aan om u een hele avond te
laten genieten van koorzang door
een groot mannenkoor met de
unieke presentatie in woord en
gebaar van dirigent Nick Moritz,
ondersteund door de pianisten
Armanda ten Brink en Miriam
Versteegen. Armanda ten Brink
zal ook als solist optreden.
De toegang is gratis, een vrije
gift ter bestrijding van de kosten
wordt aan het eind erg op prijs
gesteld. Deze vrije giften helpen
mee om dit concert in stand te
houden.

Zomeractiviteiten voor
jong en oud bij DRU
Cultuurfabriek

De aftrap van het zomerprogramma is op zaterdag 15 juli. Tijdens
een bruisende Balkan Avond
kan men genieten van heerlijke
balkan-hapjes en zigeunermuziek van de Roemeense gipsy
band Nadara.
Op zaterdag 19 augustus wordt
de komische buitenfilm ’Rien
à Déclarer’ vertoond en na het
grandioze succes van vorig jaar
worden de Jamsessie rond het
Kampvuur, Cocktail Night, Bier
Blues & BBQ en de Pubquiz opnieuw georganiseerd.
In het kader van Musiksommer
Campus Cleve verzorgen internationale studenten tijdens het
Euregio Rhein-Waal prachtige
zomerse pianoconcerten in onze
zaal op 25 en 29 juli en 1 en 5
augustus.
In de foyer is een zomerexpositie
te zien van de eindexamenklas
Fotografie Vakopleiding van de
fotovakschool in Apeldoorn.
Ook voor kinderen is er van alles te beleven met als hoogtepunt
de Woensdag Waterdagen (6+):
uitdagende water-doe-dagen onder begeleiding van echte waterprofessoren uit het Nederlands
Watermuseum in Arnhem.
Daarnaast biedt de DRU Cultuurfabriek een aantal zomerarrangementen aan die op een
datum naar keuze te reserveren
zijn, waaronder de culinaire fietsof wandeltocht en scootertochten
door de Achterhoek.
Het hele zomerprogramma is te
vinden op:
www.drucultuurfabriek.nl
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Nieuwe businessclub SDOUC
sportverenigingen in de regio
kijken hoe we elkaar konden
versterken. Iedere sportclub had
namelijk te maken met teruglopende inkomsten. Het idee was
goed, maar we merkten ook dat
de businessleden meer afstand
gingen voelen richting SDOUC.”

Voorzitter van de businessclub Aloys Harmsen.
Voetbalclub SDOUC uit Ulft
opent tijdens de eerste wedstrijd
van het selectieteam in het nieuwe seizoen een uitgebreide en
verbouwde businessclub. Door
hulp van diverse sponsoren staat
er nu een ruim opgezet gebouw,
waarin mensen op een ontspannen manier kunnen worden
ontvangen.
”Ons vorige gebouw was erg
klein,” vertelt Aloys Harmsen,
voorzitter van stichting Businessclub SDOUC. ”Als je daar vijftien man had zitten, zat je bijna bij
elkaar op schoot. Nu kunnen we
hier makkelijk vijftig man kwijt.
Met onder andere een keukentje
kunnen we mensen nu ook wat
meer bieden. Dankzij de sponsoren die creatief waren door spullen, diensten en mankracht te

bieden, heeft de verbouwing de
club geen geld gekost. Daar zijn
we erg gelukkig mee.”
De businessclub van SDOUC
begon in 2007. ”In de beginperiode groeide het ledenaantal
hard. Toen later de kredietcrisis
uitbrak, zagen we ook een flinke
afname. En sponsoring is een
belangrijke bron van inkomsten.
Hierdoor werden we gedwongen
om pijnlijke, maar noodzakelijke
beslissingen te nemen. De vrijwilligersbijdrage werd teruggeschroefd, we moesten langer met
materiaal doen en we hanteerden
een ander inkoopbeleid.”

Andere clubs

”Een paar jaar geleden richtten
we stichting Zakelijk Sportnetwerk Oost (ZSON) op. Daarin
wilden we samen met andere

”Toen hebben we ons sponsorbeleid goed tegen het licht gehouden en dat heeft ervoor gezorgd
dat we binnen de businessclub
nu zeven ambassadeurs hebben,
die zich alleen nog maar richten
op de relatie tussen sponsor en
SDOUC. Het gaat niet meer om
een bordje langs het veld, het is
een wisselwerking. Niet alleen
het aantal bezoekers van de website of hoeveel supporters langs
het veld staan is belangrijk. Het
gaat er ook om wat je organiseert buiten de gewone wedstrijden om. Daarbij is het voor een
sponsor ook belangrijk dat je je
onderscheidt van andere verenigingen. En dan heb je natuurlijk
ook nog de gunfactor, omdat je
een bepaalde binding met de club
hebt. Dat heeft gezorgd voor een
aantal eye-openers en ik denk
dat we nu een goed verhaal hebben richting sponsoren.”
”Onze ambassadeurs gaan de komende tijd in gesprek met potentiële sponsoren om te vertellen
wat we allemaal te bieden hebben. Daarnaast kijken ze binnen
de huidige businessclub of bedrijven hun aandeel binnen SDOUC
willen vergroten. En ze benaderen oud-leden om te kijken of ze
opnieuw sponsor willen worden.
En dat kan allemaal nu heel mooi
in onze nieuwe businessruimte.”

De ’olde kermis’ gaat terug in de tijd

Setturday Night Viever
kleden in de sfeer van
toen: ’Setturday Night
Viever’. Broeken met
brede pijpen, puntige
en kleurrijke blousen.
Niet omdat het moet,
maar omdat het kan.
In onze bar van Café
Leo staan de dranken
op de juiste temperatuur en in de cocktailbar zijn weer de oude
smaakvolle cocktails te
verkrijgen. Nieuw, zal
voor de liefhebber, de
coffeecorner zijn. Op
het Toppop-podium
staat de band TrioXL
en in onze diskoteek
draait DJ Huntinkpop.
Op de dansvloer in
de densing gaat het
dit jaar echt gebeuren! EHBO en AED
aanwezig.
De ’olde kermis’ staat
bekend om zijn gezellige en relaxte sfeer.
Om te zorgen dat dit
zo blijft, krijgen alleen stoere meisjes en
knappe jongens uit
Ulft en omgeving een
uitnodiging tot dit fantastisch feest.
Het begint alweer te kriebelen... Op kermiszaterdag 8 juli
vindt de achtste editie van de
’olde kermis’ plaats. Een uniek
40+ festival. Met ons thema
’Setturday Night Viever’ gaan
we terug in de tijd.

Eén avond lang disko, dansen
en drinken. Direct na de opening van onze bar, densing en
diskoteek ’Enjoy’ zal er volop
gelegenheid zijn om te daten
en te swingen op de mooiste
hits uit onze jeugd. Je mag je

Genieten van disko, dansen en
drinken kan op het terrein van
de ’olde kermis’ op zaterdagavond 8 juli vanaf 20.00 uur tot
zondagmorgen 01.00 uur.
Voor meer informatie:
www.oldekermis.nl
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Laatste van 54 masten
geplaatst

’TenneT verwacht dat de werkzaamheden aan de nieuwe verbinding in de zomer van 2017 klaar
zijn. Daarna volgt de afwerking,’
meldden we in de laatste Ulftse
Krant van vorig jaar over het
project Doetinchem-Wesel 380
kV, met de nieuwe, in het oog
springende hoogspanningsmasten. Binnen enkele weken zal de
verbinding tussen Doetinchem
en Ulft inderdaad in gebruik genomen worden.
Ruim een jaar is TenneT nu bezig
met Doetinchem-Wesel 380kV:
een nieuwe 380kV-verbinding die
meer uitwisseling van stroom van
het Nederlandse en Duitse elektriciteitsnet mogelijk maakt en
die grotendeels gecombineerd
wordt met de regionale 150kVverbinding die nu door Doetinchem, langs Etten, Ulft en Dinxperlo richting Winterswijk loopt
en de Achterhoek van stroom
voorziet. De werkzaamheden
verlopen volgens schema.
”De laatste van de 54 masten,
die allemaal uit twee pylonen bestaan, is in april geplaatst,” laat
TenneT-woordvoerder Matthijs
Coops weten. ”De stroomgeleiders, voor zowel de regionale
150kV als de internationale
380kV, zijn tot aan het verdeelstation in Ulft in de masten getrokken. Half juli zal de 150kVverbinding vanaf Doetinchem
tot het verdeelstation in Ulft in

gebruik worden genomen.” Tot
Kroezenhoek is de verbinding
gecombineerd: de 150 kV-verbinding en de 380kV hangen bij
elkaar in de masten. Hier splitst
de internationale verbinding
af richting grens. De regionale
verbinding gaat via een ondergrondse kabel verder oostwaarts
om aan te sluiten op de huidige
verbinding naar Winterswijk.
Aan de aanleg van deze kabel
wordt momenteel gewerkt.
Voor de internationale verbinding Doetinchem-Wesel heeft
TenneT alle masten staan en het
grootste deel van de stroomgeleiders hangt hierin. In Duitsland is
Amprion verantwoordelijk voor
de aanleg. Zij maken deels gebruik van bestaande masten, richting de grens (vanaf Wittenhorst)
komen nieuwe masten. Coops:
”Op dit moment worden de
funderingen daar gemaakt. Het
komende half jaar worden die
masten geplaatst.”
Ondertussen is TenneT al begonnen met het weghalen van werkwegen en werkterreinen die nodig waren voor de aanleg van de
nieuwe verbinding. Deze zomer
beginnen TenneT en Liandon
met het afbreken van de tijdelijke verbindingen en vervolgens,
vanaf september, de masten en
stroomdraden van de huidige
150kV-verbinding.
info: doetinchem-wesel380kv.nl.

Schlagernacht op Engbergen
Op zaterdag 15 juli is het tijd
voor Duitse sferen bij openluchttheater Engbergen. Vanaf
19.30 uur is het die avond
’genießen’ geblazen aan de
Bosweg 5 in Voorst: Michel
Wolsink presenteert dan voor
de allereerste keer het festival
Schlagernacht Engbergen, met
medewerking van het Ulftse
blaasorkest de Iseldonkse
Muzikanten en uit Duitsland
zanger Sanny, de twee dames
van de Geschwister David en
Günther Sturm.
Ook zal Michel Wolsink zelf
zijn nummers, bijvoorbeeld de
single ’Leef je leven’ ten gehore
brengen. Voor een belangrijk
deel zullen deze afkomstig zijn
van zijn splinternieuwe album.
’Dit ben ik!’ werd op 9 juni in

een bomvolle kermistent in
Braamt gepresenteerd; een
thuiswedstrijd voor de rasechte
Achterhoeker, want Wolsink is
geboren en getogen in Braamt.
”Vanaf het eerste tot het laatste
moment was het één groot feest
waar iedereen enorm van heeft
genoten,” liet de zanger met
gepaste trots weten. Dat belooft wat voor de eerste editie
van het festival Schlagernacht
op Engbergen! Kaarten in de
voorverkoop à e12,-) verkrijgbaar op de site:
openluchttheater-engbergen.nl
bij de VVV-kantoren in Ulft,
Terborg en Varsseveld en bij
Icer in Ulft en WM Flowers in
Gendringen.
Aan de kassa van het openluchttheater kosten tickets op de
avond zelf e17,-.

DE ULFTSE KRANT

PAGINA 7

St. Hubertus: ’Iedereen in Ulft
moet mee kunnen doen’

Voorzitter Marcel Sewalt en penningmeester Jos Cornelissen leggen uit dat er twee redenen zijn
voor de verplaatsing van de tent
van de vertrouwde locatie, voor
het gildegebouw van St. Hubertus
achter ’t Klooster, naar het kermisterrein op het Kennedyplein.
”We kunnen er met de feesttent bij de attracties op het plein
één geheel van maken,” geeft
Sewalt aan. ”Daarnaast kunnen
we de buurt wat ontzien,” vult
Cornelissen aan. ”We hebben
hier ook al Beapop en onze gildedagen. We beperken de overlast
altijd tot een minimum, maar het
komt mooi uit dat we onze buren
met deze verhuizing tegemoet
kunnen komen.”
Minstens zo belangrijk is dat de
kermis, als het aan St. Hubertus
ligt, voor alle Ulftenaren moet
zijn. ”Bij onze schutterij is iedereen welkom. Met de tent achter
’t Klooster dachten sommigen dat
het alleen voor leden of op uitnodiging was, maar niets is minder
waar,” benadrukt Cornelissen.
”Bovendien was ook de bevinding van de kermisexploitanten
dat het wat gesplitst was. Dus
hebben we besloten alles op het
Kennedyplein te zetten en de
tent erbij te doen op de kermis,”
laat Sewalt weten.
Bij de andere locatie hoort een
andere programmering dan St.
Hubertus voorheen had, met
muziek die op overige plekken
niet te vinden is. De schutterij
probeert zich te onderscheiden:
”We hopen de mensen iets
extra’s te bieden tijdens de kermis,” vervolgt Cornelissen.

”Niemand zit te wachten op een
derde kermistent in Ulft die hetzelfde doet als de rest. Sint Joris
en de Eendracht hebben hun
eigen publiek en dat is juist mooi.
Wij willen er zijn voor de mensen
die daar niet kunnen vinden wat
ze zoeken op de kermis.”
Het pleinconcert van St. Hubertus, waar de jeugd die diploma’s
heeft behaald de kans krijgt
om op te treden en bijvoorbeeld
jonge blokfluiters voor het eerst
aan een groot publiek een liedje
kunnen laten horen, is verschoven van de maandag naar de
vrijdag. Op zaterdag is er muziek
van Hein Migchelbrink (van de
Spitfires) en Freeline, ’s zondags
treedt in de middag Pinutz op
(met onder meer Robin Wijkamp,
ex-Perfect Showband) en is er
een feestavond met de Boetners.
Op maandag is Freeline er
weer, ditmaal in Tiroler sferen,
’s avonds zingt Michel Wolsink
en draait dj Angelo. ”En dinsdag
zijn er vooral kortingsacties voor
de kinderen, dan wordt het meer
een blagenfestijn,” merken de
heren op.
Ze hebben vertrouwen in de
vernieuwde plannen en zijn
benieuwd hoe deze uitpakken.
”Het is een probeersel, we zullen
zien of alles bij elkaar past. Het is
bij ons in ieder geval geen besloten feestje achteraf, er is juist een
open sfeer. Kom je binnen kijken
en vind je het wat, dan blijf je. Zo
niet, ook geen probleem.”
Daarmee tracht St. Hubertus een
aanvulling te zijn op het bestaande kermisaanbod. ”Zo zullen we
niet op zondag een Hollandse
middag doen, want dat is er al.
We zijn van mening dat iedereen
in Ulft mee moet kunnen doen.
Het is voor de drie schutterijen
samen zaak om het publiek
enthousiast te houden, uiteindelijk heb je daar allemaal profijt
van. De kermis is voor alles wat
hier woont. Zo heb je voor elk
wat wils en kun je het attractief
houden. Verder blijft bij ons alles
hetzelfde: geen entree, want dat
hebben we nooit gedaan.”

Pleinconcert
Op vrijdagavond 7 juli geeft de drumfanfare van het Schuttergilde
Sint Hubertus een concert in de kermistent op het J.F. Kennedyplein
in Ulft. Met dit concert wordt het seizoen afgesloten voor de vakantie
en laat de jeugd van het Gilde zichzelf zien.
De blokfluitgroep zal een optreden verzorgen en ook het Jeugdorkest
van het Gilde ”De Muzikanjers” speelt een aantal nummers. Ook
worden de diploma’s uitgereikt aan de blokfluiters.
Het concert is gratis toegankelijk en begint om 19.30 uur. Na afloop
van het concert kun je alvast in de stemming komen voor de kermis,
er is een dj in de tent. Meer informatie op www.sinthubertusulft.nl

St. Hubertus voorzitter Marcel Sewalt (links) en penningsmeester Jos Cornelissen.

KERMIS ULFT(CENTRUM)

Tijdens de kermis zullen dit
jaar niet alleen de kermisattracties te vinden zijn op het J.F.
Kennedyplein: ook de (nog altijd
gratis toegankelijke) feesttent
van Sint Hubertus krijgt er een
plaats. Daarbij heeft het schuttersgilde een mooi programma
samengesteld, dat afwijkt van
wat elders in Ulft te doen is tijdens de kermis. ”Zo is er voor
ieder wat wils.”

Vrijdag 7 juli
19.30 uur

CONCERT jeugdorkest en Drumfanfare met na afloop veurgleuien voor de
kermis

Zaterdag 8 juli
16.00 uur Opening FAMILIEKERMIS
16.30 uur VLAG HIJSEN bij de SCHUTTERSMAST bij kruising Sassenstraat/Debbeshoek
met medewerking van Sint Hubertus, St. Joris en De Eendracht
19.00 uur Feest in de tent met FREELINE en HEIN MIGCHELBRINK (Spitfires)

Zondag 9 juli
13.00 uur Familiekermis geopend
14.00 uur RONDGANG door het centrum van Ulft
M.m.v. Willem Tell Silvolde, aansluitend vendelhulde.
14.00 uur FEESTEN op het terras met live muziek van PINUTZ
20.00 uur Feestavond met DE BOETNERS

Maandag 10 juli
6.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
19.30 uur

REVEILLE door Schuttersgilde Sint Hubertus
KERMIS KONINGSCHIETEN met TIROLERMUZIEK van FREELINE
Familiekermis geopend
FEESTEN met DJ Angelo en MICHEL WOLSINK

Dinsdag 11 juli
14.00 uur Familiekermis geopend

Onze grote familiekermis en de feesttent zijn geplaatst
op het J.F. Kennedyplein.
GRATIS ENTREE!!

DE ULFTSE KRANT

PAGINA 9

Griezelen op de Pol tijdens de
horroreditie Teenparty
De avond voordat komende zaterdag
’echt’ de Polse kermis begint, is het bij
schuttersgilde Sint Joris eerst de beurt
aan de jeugd: voor de zesde keer staat de
Polse Kermis Teenparty op het programma. Danielle Hermsen en Jurgen Weijl,
de afgelopen edities de organisatoren,
worden dit jaar een handje geholpen. De
jeugd zelf heeft het heft in handen genomen en het wordt griezelen op de Pol.
”We hebben de Teenparty nu vijf keer
georganiseerd. Maar Jurgen en ik worden
ook wat ouder….” verklaart Danielle met
lichte weemoed in haar stem de koerswijziging bij St. Joris. ”Want we weten
wel wat we zelf leuk vinden, maar weten
we ook nog wat tieners vandaag de dag
leuk vinden? Dat is best lastig. De hele
wereld verandert, wijzelf ook en de jeugd
natuurlijk eveneens. Dus zaten we te
bedenken hoe we de tieners erbij konden
betrekken.”
Oersprong-directeur Hans Epping bracht
uitkomst. ”Hans zei: waarom vraag je de
jeugd niet gewoon zelf wat ze graag zouden willen? Hoe simpel het ook klinkt,
dat was een briljante oplossing,” vervolgt
Danielle. Het gevolg was een negenkoppige commissie, bestaande uit leerlingen
van de drie Ulftse basisscholen Woelwaters, Oersprong en Mariaschool.
Als afvaardiging van dit negental doen
Senna Wollheim, Demy Wanders, Wobke
Ratering, Claudi te Boekhorst en Britte
Knaven uit de doeken wat hun leeftijdsgenoten vrijdag kunnen verwachten:
griezelen.
Het belangrijkste wat tijdens de eerste bijeenkomst naar voren kwam, was dat de
avond een thema moest hebben. Al snel
werd ook duidelijk in het teken waarvan
de Teenparty deze keer staat: horror.
Verder: niet alleen een flyer op school of
een poster in de krant, maar persoonlijke
uitnodigingen. Die zijn inmiddels gedrukt
en kunnen worden uitgedeeld. En: chips.
”Ik heb denk ik nog nooit zo vaak het
woord chips gehoord als tijdens die vergadering,” zegt Danielle lachend.
Naast gratis wifi, goede frisdrank, de
muziek van DJ. I.M en dj Andr3z, schmink,
cocktails en horrorversiering zal dus ook
chips in ruime mate aanwezig zijn. Wat er
niet zal zijn? Alles wat de jeugd níet leuk

De tieners vanaf linksonder Senna Wollheim, Demy Wanders, Wobke Ratering, Claudi te Boekhorst en Britte Knaven samen met Jurgen
en Danielle.
vindt. ”Oud-Hollandse spelletjes bijvoor- wordt echt enorm spannend!” belooft maar ook de zomervakantie en daarna
beeld,” noemt Demy. ”En saaie muziek,” Danielle. De Teenparty moet voor de wacht de middelbare school. ”Dus we
meldt Claudi. Britte maakt duidelijk wat jeugd een mooi begin van de kermis wor- kunnen de laatste dag van school nóg
dat is: ”Muziek uit de jaren 80.” (Danielle: den én een mooie afsluiting van hun tijd op leuker maken,” legt Wobke uit. ”Dat is
”Dat deed wel even pijn…”)
Mariaschool, Oersprong of Woelwaters.
waarom iedereen zou moeten komen: dit
is het enige feestje dat je met alle drie
Op het gebied van de promotie van de Vrijdag is voor de negen mede-organisa- scholen tegelijk kunt vieren. En het wordt
Teenparty konden Danielle en Jurgen toren en hun klasgenoten immers de aller- niet gewoon een leuk feestje, het wordt
ook nog wat opsteken van hun jongere laatste dag dat ze basisschoolleerling zijn.
echt groot!” Er is, kortom, nog maar één
collega-organisatoren: ”Wij zitten name- De dag erop begint niet alleen de kermis, vraag: durf jij te komen?
lijk net als iedereen van onze generatie op
Facebook. De jeugd zit echter op Insta…”
Het account instagram.com/polsekermis
is dan ook aangemaakt en kan worden
gevolgd om op de hoogte te blijven van
alle nieuwtjes. Dat loont de moeite, want
er kan dit jaar een eigen afterparty gewonnen worden. ”Hoe dat kan? Daarvoor
moet je onze Insta in de gaten houden!”

Schuttersgilde

St. Joris

Net zo mysterieus blijft voorlopig wat de
tieners (iedereen van 12 - vanaf groep 8
- tot en met 15 jaar) te wachten staat tijdens de dropping. Eén ding is zeker: ”Die

Wist-u-datjes van de Polse Kermis
Wist u dat:

POLSE
KERMIS
8 - 9 -10 -11 juli 2017

Showbaendedn
gast-optr
van DJIM

Zaterdagmorgen 9.00 - 12.00 uur:
”Van Mo’jn tot Goedgoan” Optimaal FM
met de Polse Kermis T-shirt Trofee uitreiking.
Zaterdagmiddag 16.30 uur

De officiële opening van de Ulftse Kermis
met de drie Ulftse gilden.

‘s Avonds feesttent open:

Zaterdag en zondag 19.30 uur
Maandag en dinsdag 20.00 uur

Maandag Vogelschieten vanaf 9.30 uur. Polse Kermis Teenparty
Voor deelname eigen en geldig ID-bewijs vereist.

Dinsdag Vanaf 11.00 uur:

Vogelknuppelen, jeugdkoningschieten,
en verschillende schietdisciplines.

Vrijdag 19.30 - 23.30 uur:

top 40 hits

vetste

Official pre-party house beats R&B
12 tm 15 jaar only (non alcohol party)
Kaarten in voorverkoop verkrijgbaar.

Om 12:30u aandacht voor de allerkleinsten!
Clubgebouw alle kermisdagen geopend, m.u.v. de dinsdagmiddag.
Leden hebben tot 21.00 uur gegarandeerde toegang op VERTOON VAN LIDMAATSCHAPSKAART.
design by Jurgen Weijl

• Zaterdagmorgen de Polse Kermis T-shirt Trofee verkiezingen worden gehouden.
• Er, door dezelfde grotere tent als vorige jaren, ’s avonds weer voldoende
mogelijkheden voor betalende bezoekers zijn.
• Er voor de zesde keer op rij op vrijdagavond speciaal voor de jeugd van 12 t/m
15 jaar kermis is: Polse Kermis Teenparty met een spannend ’horror’-thema.
Kom als je durft!
• Jongeren onder de zestien maandag en dinsdag overdag wél welkom zijn.
• Foto’s van de kermis altijd te vinden zijn op de website: www.polsekermis.com
• De vernieuwde website speciaal voor mobiel en tablet geschikt is.
• Als je geen zin hebt om in de rij te staan, dat je voor en tijdens de kermis lid
kunt worden.
• Je op het ’buitenzitje’ verse koffie kunt drinken en de band kan zien.
• Op dinsdagmiddag tegen 12.30 uur speciaal aandacht wordt besteed aan de
allerkleinsten.
• De vereniging er blij mee is dat iedereen netjes buiten rookt.
• Voor de rokers er een buitenterrein is en speciale tenten worden neergezet.
• De tent al op woensdag wordt opgebouwd en dat veel mensen stiekem al even
komen kijken.
• Het opbouwen van de tent weer live te volgen zal zijn op de webcam.
• Dat heel veel mensen al zin hebben in de Polse Kermis.
• .....het gewoon weer ”pols gezellig” wordt!

Perfect

POLSEKERMIS.COM

www.polsekermis.com / twitter: @polsekermiscom
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Tonnie Schreur:

’We wachten nu alleen nog op onze eerste koningin’
Het is voor schutterij de
Eendracht een jaar van veranderingen. Er werden twee leden
toegevoegd aan het (nu negenkoppige) bestuur, onder wie
- voor het eerst in de geschiedenis - een dame en er zijn nieuwe
initiatieven als een sponsoravond
en een groots vuurwerk. Een
koningin zou het jaar van de
primeurs compleet maken.
Aan de tafel in het gildegebouw van de Eendracht zitten
drie trotse mensen. Voorzitter
Tonnie Schreur is verguld met
de aanwinsten die ’zijn’ bestuur
ruim twee maanden geleden
kreeg. Ada Koenders en Ruben
Peters - de nieuwelingen in kwestie - vonden het een eer dat ze
werden gevraagd en gingen op
de uitnodiging in.
Schreur: ”Tijdens een brainstorm
hebben we eens op een rijtje gezet: wat doet eenieder zoal? Daar
bleken eigenlijk telkens dingen
bij te komen, al onze bestuursleden kregen het alleen maar
drukker. Dus leek het ons handiger om er mensen bij te zoeken.” Prioriteit één was daarbij
de entree van een dame. ”Want
er zijn verhalen dat vrouwen bij
de Eendracht niet welkom zijn,
maar het tegendeel is waar,” benadrukt Schreur.
Toen de zoektocht in december
van start ging, viel binnen de
kortste keren de naam van Ada

Koenders als secretaris.
”Ada vervulde die functie al bij
Kring De Achterhoek, het overkoepelende kringbestuur waar
alle schutterijen toe behoren,”
vervolgt de voorzitter. ”En ik
kan gerust zeggen dat ze dat
voortreffelijk doet. Dus we waren er al snel uit dat we haar
zouden vragen onze secretaris te
worden, we wilden haar graag erbij in het bestuur.” Ruben Peters’
naam dook eveneens gauw op.
Schreur: ”Ruben is niet alleen
een ondernemer, maar ook een
goede bestuurder, dat wisten we.
Hij regelde al veel, ook vanuit
zijn rol in het korpsbestuur. Dus
voor beiden geldt dat het niet
lang duurde voordat ze in beeld
waren.”
Koenders hoefde niet lang na
te denken over het aanbod. ”Ik
kreeg steeds meer last van mijn
arm als ik mijn trompet vasthield.
Voor mij was dit dus een ideale
uitkomst om werkend lid te blijven.” Omdat een bestuursfunctie
niet te combineren is met een
rol in het korps, had Peters iets
langer nodig voor hij eruit was.
”Ik heb 26 jaar getrommeld en
dat heb ik al die tijd met plezier
gedaan, dus voor mij was het wel
een dingetje. Maar ik wilde altijd
al wel een keer deze stap maken,
dat gaf de doorslag.”
Beiden kregen bovendien groen
licht van het thuisfront. Niet on-

DE ORIGINELE “EENDRACHT”

VLAG IS WEER
VERKRIJGBAAR
De originele
”Eendracht”
vlag is weer verkrijgbaar
De originele “EENDRACHT“ vlaggen zijn weer verkrijgbaar.
Speciaal voor onze leden, de Oerse gemeenschap en
iedereen die geïnteresseerd is, bieden wij de vlaggen te
koop aan.
De vlag is een echt
collectors item. Wij hopen
dat er zoveel mogelijk
vlaggen zullen wapperen
tijdens de kermis!
De vlag is 150x100 cm
groot en wordt uitgevoerd
in wit met een logo opdruk
in groen.
De vlaggen kosten E 10,00 per stuk. Wees er snel bij, want de
voorraad is beperkt!
Waar verkrijgbaar?
De vlaggen zijn te koop bij Peters Interieur aan de
Dr. Ariensstraat 13 in Ulft of in clubgebouw “De tamboer“ aan
de Dr. Ariensstraat 5 A in Ulft (beperkt open).

Schuttersmis, topartiesten en
vuurwerk bij de Eendracht
Naast de vertrouwde gezelligheid is er deze kermis vernieuwing bij schutterij de Eendracht.
Vanwege de verbouwing van de
Antoniuskerk is de schuttersmis op zondagmorgen niet zoals
gebruikelijk naast het Zwarte
Plein in de kerk), maar óp het
plein: in de feesttent!
Zondagmiddag is er de rondgang via Dr. Ariënsstraat Thorbeckestraat - Molenbeek Dr. Ariënsstraat - Ketelstraat Hogeweg - Zeskamp - Ettenseweg - Kerkplein, afgesloten met
de vendelhulde aan diaken Cor
Peters. Daarna is het podium

voor de muzikanten: de regionale zangers Michel Wolsink
en Hein Migchelbrink maken
het publiek warm, bij topartiest
Wolter Kroes mag het dak er
echt af.
Op dinsdagavond is het keizerschieten, met aansluitend de
vendelhulde. Als klap op de
vuurpijl krijgen de nieuwe keizer en de nieuwe koning/koningin van de Eendracht vervolgens
een spectaculair eerbetoon: een
spetterende vuurwerkshow!
Daarna sluit Kaliber met een
spetterende finale om 1.00 uur
de Oerse Kermis af.

Ada Koenders, Ruben Peters en Ton Schreur
belangrijk, weet Schreur: ”Want
het is niet alleen druk tijdens de
kermis, bestuurder ben je het
hele jaar door. Mede daarom
zochten we ook versterking; nu
we met negen zijn, kunnen we
het beter verdelen. Als bestuur
zijn we blij met deze twee jonge
mensen.” Het enige minpuntje
is dat ze verloren gaan voor het
korps. ”Maar daar zorgen we wel
voor nieuwe aanwas.” Nieuw is
ook de sponsoravond, donder-

dag voor de kermis. ”We hebben
al 85 sponsoren. We wilden toch
een keer wat terugdoen. En we
kunnen vertellen wat we allemaal
doen, ook voor de gemeenschap.
Ik denk dat mensen dan nóg enthousiaster worden.”
Een van die sponsoren, Katan, is
er mede verantwoordelijk voor
dat de nieuwe koning en keizer
van de Eendracht dinsdag geëerd
worden met een groots vuurwerk.

Het is nog de vraag wie die koning gaat worden. En vooral of
het een man of een vrouw zal
zijn. ”We wachten nu alleen nog
op onze eerste koningin,” kijkt
de voorzitter vooruit.
Misschien wordt het de nieuwe
secretaris wel? Koenders: ”Mijn
man werd het in 2004, toen waren we koningspaar. Ik heb altijd
gezegd: ik wil dat heel graag nog
een keer, maar dan wel zelf!”
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50 jaar Reisvereniging Ulft Noord

Het is 1976 als Berend Schot
van de toenmalige zaal Schot in
Ulft Noord een dagtocht organiseert naar de bierbrouwerij in
Amsterdam. Het was zo gezellig
dat ze besloten om jaarlijks zo’n
uitstapje te maken.
De biergangers vroegen vrienden
en kennissen om zich aan te sluiten. Er kwam een bestuur met als
voorzitter Berend Schot en een
huishoudelijke reglement.
Op 30 oktober was de eerste
ledenvergadering waarin de RUN
gedoopt werd en bestaansrecht
kreeg. In 1977 was de eerste reis
van Reisvereniging Ulft Noord
(RUN). 50 Leden elk jaar op stap
naar een mooie en gezellige locatie ergens in Nederland.

Later ook de grens over en na het
eerste lustrum zelfs 3 dagen weg.
Theo en Ingrid Peters en Aad en
Elly van Etten zijn al lid vanaf
het eerste uur, nu dus al 40 jaar
en ze hebben veel mensen zien
komen en helaas om gezondheidsredenen weer zien gaan.
Een vereniging kan niet zonder
bestuur, deze bestaat uit voorzitter Theo Hendriksen, Theo
Messing, Huub Reijers, Ingrid
Peters en Erna Jansen. Zij werken samen om het de leden naar
de zin te maken.
Een jaar begint met het bij elkaar
zijn en de plannen en ontwikkeling door te nemen en als afsluiting een hapje en drankje en dan
de grote vraag ”Waar gaat de reis

dit jaar naar toe?” Eigenlijk blijft
het tot het laatste uur een verrassing maar elk uitje is weer even
gemoedelijk en gezellig. Elke 3
jaar gaan we 3 dagen erop uit
maar dit jubileumjaar worden
het er 5. Vijf mooie dagen aan
de Moezel in Oberfell te gast in
hotel ’Zur Krone’. Twee zussen
Wopereis gingen voor de eerste
keer mee en zoals ze zelf zeiden:
”We voelen ons zo thuis en
geweldig opgenomen door de
hele groep, fantastisch.”
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Stevering kanshebber voor
titel Autobedrijf van het Jaar

Dus kom er gewoon gezellig bij
en wordt plezierig oud bij de
RUN. Voor informatie kun je je
aanmelden bij Theo Hendriksen
tel. 0653318627 en bij Ingrid
Peters tel.0630057102

Van de 3300 bij BOVAG aangesloten onafhankelijke autobedrijven is het Ulftse Autobedrijf Geert Stevering een van
de laatste tien overgebleven
kanshebbers voor de titel Autobedrijf van het Jaar 2017-2018.

V.l.n.r. de dames: Ingrid Peters, Erna Jansen, Elly van Etten en Miranda Feukkink. Achter de heren: Theo
Hendriksen, Aand van Etten en Huub Reijers.

Winnaars
Restaurantpuzzel

Jubileumcadeau voor De Hanze

Restaurant de Roode Leeuw
in Terborg
Dhr. B. Ruyters, Touwslagersbaan 26, Gendringen
Restaurant Engbergen in
Gendringen
Annie Radstaak,
Sinderenseweg 96, Sinderen
Restaurant De Buurman in
Silvolde
G. J. Hoogeland Petersen,
Het Bosveld 6, Ulft
Alle prijswinnaars krijgen hun
prijzen thuisgestuurd.

Wij gaan er tijdens de vakantieperiode ook even tussenuit
maandag 24 juli t/m
vrijdag 4 augustus

gesloten

Voor dringende zaken,
zoals bijv. geboortekaartjes
zijn wij op werkdagen
tussen 10.00 en 13.00 uur
telefonisch bereikbaar op
tel.nr. 06 - 12 70 48 99

Restaurant Il Caminetto in
Anholt
Maud Lukassen,
Terborgseweg 69, Silvolde

Restaurant Koenders in
Breedenbroek
J.W.M. Hegeman, Vendeliers
28, Ulft

Waarschijnlijk heeft Stevering,
naast de service en het vakmanschap, ook een hoop stemmen
te danken aan de sociale betrokkenheid in Ulft en omstreken.
Vredegoor: ”We leveren tijdens
de kermis al jaren de koningswagen aan schutterij Sint Joris,
we zijn hoofdsponsor van
GWVV, betrokken bij Ulftse
Boys. En we ondersteunen
CARE Travel, een waanzinnig
mooie stichting die ontzettend
goed werk doet. Ik denk dat
onze klanten ook waarderen
dat we zulke dingen doen.”

Daarom zijn wij van

In de vorige Ulftse Krant
stond weer een restaurantpuzzel. Uit de vele inzenders
zijn de onderstaande winnaars
geloot, zij winnen een waardebon t.w.v. 25 euro te besteden
bij onderstaande restaurants.

Restaurtant van Hal in
Voorst
Lidy Löwenthal,
van Homoetstraat 4, Terborg

Stemmen van klanten brachten het op De Hogenkamp 39
gevestigde bedrijf in de halve
finale. Medio juli wordt duidelijk of Stevering ook een van
de drie finalisten zal zijn. ”We
krijgen nu bezoek van ’mystery shoppers’. Of die zijn al
geweest, dat weet je natuurlijk
niet,” vertelt verkoopmedewerker Niek Vredegoor lachend.
”Het kan zijn dat ze ons bellen, dat ze een verkoopgesprek

met mij beoordelen of dat ze
daadwerkelijk een auto laten
repareren.”

Het uitgestelde jubileumcadeau van de gemeente Oude IJsselstreek
voor ondernemersverenging de Hanze Ulft bij gelegenheid van
het 100-jarig bestaan is in gebruik genomen. Alsnog felicitaties
namens de gemeente via de voorzitter Bob Schoemaker aan de
Ulftse Ondernemers.

’t Goor 55A • 7071 PC Ulft • 0315 - 681373

Vrijwilligers gezocht
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Olde Dorpskiek’n
De volgende Ulftse Krant verschijnt 4 september. Voor suggesties 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)

Kermis in Oer 1948.

De schutters van de Eendracht
in mars. De foto komt uit de
collectie van Frans Stapelbroek,
waarvan we vele foto’s hebben
gekregen om bij te laten maken.
Daarvoor hartelijk dank.

Oude foto’s en reactie’s zijn
van harte welkom bij de fotowerkgroep 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.

Galerie bij de Boeken:

30 juli-1,2, juli: Fietsdriedaagse ’Ons Pakhuus’
2 juli:
Warboelband in Openluchttheater Engbergen
2 juli:
Daklozenparty Silvolde
3 juli:
Steenovenconcert Ettens Mannenkoor, Etten
3 juli:
Bingo KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
4 juli:
Midzomertocht op de Iesselganger, steiger DRU
Cultuurfabriek, Ulft
4 juli:
Vakantieconerten Ulfts Mannenkoor, in 		
Debbeshoek en Maria Magalena Postel
8 juli:
Olde Kermis, Ulft Boeken, Ulft
8, 9, 10, 11 juli: Kermis in Ulft
8, 15, 29 juli: Bootarrangement Kasteel Kemnade, Iesselganger
9 juli:
VVV Zomerfietstocht, VVV-kantoor Terborg
15 juli:
Schlagernacht, Openluchttheater Engbergen
15 juli:
Balkanavond met Nadara, DRU Cultuurfabriek,
Ulft
21, 22, 23 juli: Achterhoek Cross Spektakel, Silvolde
2 augustus:
Rijbewijskeuringen, Mulderije, Ulft
4, 5, 6 aug.:
Oldtimerfestival, Megchelen
6 augustus:
Achterhoek Spektakeltour, Ulft
7 augustus:
Bingo KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
19 augustus: Buitenfilm ’Rien a Déclarer’ DRU Cultuur-		
fabriek, Ulft
25, 29 juli/
Pianoconcert Musiksommer Campus Cleve, DRU
1, 5 aug.:
Cultuurfabriek, Ulft

Peter Leidig Moeder Teresa Stichting
In de file gaan de herinneringen
naar Oradea

Kent u dat, dat herinneringen spontaan
wel eens de regie over de gedachten voeren. Terugdenken aan ’Wat was dat toch
indrukwekkend’ of ’Hoe zou het nu zijn
met dat buurjochie van toen?’
Zo’n gevoel overviel me recent ook toen
ik kilometers lang in de file stond, achter
een Roemeense vrachtwagen. De gedachten gingen terug naar het gebied rond
het Roemeense Oradea, waar duizenden
Roma dagelijks vechten om te overleven.
Niets hebben ze, niets meer dan een hutje
en wat kleding. De herinneringen staan op
ieders netvlies die daar geweest is, zoveel
ellende maakt indruk.
Het is het gebied waar de Moeder Teresa
Stichting al tientallen jaren actief is. Naast
uitdelen van voedselpakketten en kleding
doet de stichting ook aan sociale woningbouw. Het ter plekke aanschouwen van de
situatie, bevestigde de ergste verwachtingen. Hoe een goedlachse joviale Achterhoekse babbelaar compleet stilviel op het
Roemeense platteland, onder de indruk
van de ellende die werd aangetroffen.
Koeien worden in Nederland nog beter
verzorgd dan de Roemeense Roma daar.
Galerie bij de Boeken is één van de vaste
gebruikers van de DRU Cultuurfabriek.
Acht keer per jaar organiseert zij kunsttentoonstellingen. De gehele zomer
kunt u genieten van het werk van de
Duitse kunstenaar Peter Leidig. Deze
expositie is van 3 juli tot 3 september te
zien bij Galerie bij de Boeken.
Peter Leidig werd in 1949 geboren in
Gummersbach. In 1971 studeerde hij aan
de kunstopleiding in Keulen illustraties
en grafische vormgeving. Daarbij volgde
hij ook kunstgeschiedenis, filosofie en
sociologie. Sinds 1976 is hij freelance
kunstenaar en geeft hij ook les.
Hij exposeert met name in Duitsland,
maar is ook al eerder in ons land geweest.
Zo exposeerde hij in 2008 in Nijmegen,
bij Woonhof Nieuwe Mol. In zijn werk
met gemengde technieken behandelt hij

het thema autonomie. Hij benadrukt de
eenheid van het kunstwerk. Hij wil dat
zijn kunstwerken uit zichzelf begrepen
worden, met een onafhankelijk gevoel
van design.
Met zijn ontwerpen hoopt hij de kijker
een andere blik op de wereld te geven, die actief mee moet doen om zijn
werken te begrijpen. Door de strikte
samenstelling en de harde lijnen in het
frame, zorgen voor veel vrije ruimte
voor verbeelding.
Zijn werk is direct herkenbaar door een
typisch karakter het heeft. Hij noemt zijn
werk ’Folienbilder’. Het is in gemengde
techniek uitgevoerd. De kleuren lijken
lichtgevend te zijn en geeft zijn abstracte
voorstelling een transparant karakter.
Meer informatie is te vinden op
www.peter-leidig.de en op
www.galeriebijdeboeken.nl

Klassen Nederlandse kinderen uitnodigen
voor een dagje Oradea, in plaats van een
schoolreisje naar ponypark Slagharen, het
is maar een idee. Geen kind meer die het
de dagen/weken daarna zal hebben over
een IPhone 6 of 7, laat staan 8. Geen kind
heeft het dan meer over vakantie, TV of
dansles.
Nu is het vooral wijs een kind een kind
te laten zijn, zonder de belasting van
een paar ton ellende iets verderop in
Roemenië. Laat dat maar aan de volwassenen over, ging door mijn gedachten.
Overigens stond ik nog steeds in de file,
achter dezelfde Roemeense vrachtwagen,
toen ik dat dacht. Maar wat doe je dan
als de volwassenen die de problemen wél
kunnen oplossen te vaak de verkeerde
kant opkijken?
’Goed werk doen jullie’ is voor de vrijwilligers van de stichting een regelmatig
gehoord compliment. Daar zijn we als
stichting blij mee, echt waar. Nog blijer
wordt de stichting van mensen die met ons
dezelfde kant opkijken, en op enigerlei
wijze helpen. Dezelfde kant op kijken, dat
deed ik ook in de file. En na lang wachten en vooral volhouden, loste ook die file
eindelijk op.

De omstandigheden waarin Roma moeten leven zijn mensonterend.

