
We zijn de zomertijd ingegaan, 
de dagen worden langer en de 
temperatuur hoger. En dus is er 
meer gelegenheid en reden om 
erop uit te gaan. Eén van die 
redenen zijn de festivals die er 
aan komen; maar liefst drie in de 
maand mei in de gemeente Oude 
IJsselstreek. Naast deze muzi-
kale evenementen is er ook een 
’Be-Leefavond’ over dementie.

Hootchie Koe
Hootchie Koe is de naam van een 
festival vol cultuur en muziek op 
het terrein van museumboerderij 
het Hofshuus in Varsseveld. Het 
wordt dit jaar voor de tweede 
keer georganiseerd op zaterdag 
13 en zondag 14 mei 2017. 
Het is een festival met als doel 
jong en oud samen te brengen en
de regio te laten zien wat het 
te bieden heeft. Leerlingen van 
de scholen gaan aan de slag 
met decoratie en kunstwerken, 
er spelen schoolbands en vele 
lokale acts. Het gehele week-
end is er de markt van de ”Gao 

dag” vol lekkernijen en streek-
producten. U kunt genieten 
van lezingen, straattheater, een 
groot aantal bands, muzikanten 
en entertainers. De plaatselijke 
horeca zorgt voor een verras-
sende hap. Kaarten zijn te koop 
bij Schoenmaker Wisselink in 
Varsseveld of via de site:
www.hootchiekoe.nl 

Festivaart
Tijdens Hemelvaart, op donder-
dag 25 mei, is de zevende editie 
van hét knotsgekke feest van de 
Achterhoek: Festivaart. Op het 
DRU park in Ulft kun je tussen 
12.00 en 23.00 uur genieten van 
uiteenlopende muziekstijlen bij 
de vier verschillende area’s. Bij 
het ’Episch Centrum’ zijn onder 
andere optredens van StukTV, 
Jebroer, Mr. Polska en Fajah 
Lourens. 
Bij het podium ’Oerend Hard’ 
is onder meer een optreden 
van Angerfist. Hidden Desire 
treedt ook op op Festivaart, bij 
‘Club Yumm Yumm’. Ten slotte 

is Roel Salemink te horen bij 
‘Magnifique’. Het belooft weer 
één groot feest te worden vol 
met festiviteiten, attracties, gek-
kigheid en verrassende uithoe-
ken. Kaarten kosten in de voor-
verkoop 27,50 euro en zijn te 
bestellen via www.festivaart.nl. 
Hier is ook de volledige line-up 
te vinden. 

Coverland
Twee dagen later, op zaterdag 
27 mei, is het alweer tijd voor 
de vierde editie van Coverland! 
Tijdens deze editie treden de 
grootste cover- en tributebands 
uit binnen- en buitenland op. 
Op deze dag kun je van 12.00 
tot 23.00 uur genieten van popu-
laire coverbands uit de jaren 60 
tot het heden, op het DRU park 
in Ulft. De eerste bands zijn in-
middels bekendgemaakt. Op het 
festival zijn onder andere covers 
te horen van Metallica, Volbeat, 
Rammstein, Doe Maar en Muse. 
Coverland zet daarmee het groot-
ste coverfestival van Nederland 

neer, om de komende jaren uit 
te groeien naar het grootste co-
verfestival van de Benelux. Meer 
informatie over het festival en 
het reserveren van kaarten vindt 
u op www.coverland.nl.

Be-Leef Dementie
”De vele hartelijke, ontroerende 
en enthousiaste reacties op de 
Be-Leef Dag van vorig jaar ok-
tober, zijn voor ons de aanleiding 
om weer een Be-Leef moment 
te organiseren”, aldus directeur 
Petra van Eldik van Van Eldik 
Uitvaartzorg uit Varsseveld. 

”Woensdag 10 mei organiseren 
we een avond rondom het thema 
dementie waarbij het boek ’Mam 
raakt kwijt’ van Ria Tuenter 
centraal staat.” De avond wordt 
gehouden in Zaal De Vos in 
Westendorp. De zaal is open 
vanaf 19.30 uur. De avond begint 
om 19.50 uur. Entree is gratis.

”Samen in gesprek over wat 
het leven zo mooi maakt en het 
afscheid zo intens,” blikt Petra 
terug op de Be-Leef Dag. ”We 
merken dat daar behoefte aan is. 
Ieder afscheid, elk verhaal, ieder 
mens is anders. De ene keer komt 
het afscheid zeer abrupt en soms 
geleidelijk. Bij dementie gaat het 
afscheid geleidelijk. Ria Tuenter 
beschrijft hoe zij dat proces heeft 
ervaren toen haar moeder deze 
ziekte kreeg.” Tijdens de avond 
is er live muziek en ruimte voor 
interactie met het publiek.
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3  Maand gemeente,   
 Sporthal IJsselweide 

  

5  De Vernemstok 

7  Heutinck Makelaars,   
 Hoppen & Shoppen,   

 Huntenkunst, Wiel   
 inzegening

9  Molen van Voorst,   
 Sportwedstrijden,   

 Restaurantpuzzel
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De maand mei 
De maand mei is in alle op-
zichten een prachtige maand. 
Het is de laatste maand van de 
lente en dat heeft vaak een po-
sitief effect op het welzijn van 
de mens. De nachten worden 
langer en de temperatuur stijgt. 
Er worden tal van activiteiten 
in de openlucht georganiseerd. 
Volgens de Keltische traditie is 
de maand mei het begin van 
de zomer. Misschien is dat ook 
wel zo. 1 mei is de Dag van de 
Arbeid. Historisch gezien vie-
ren we dan de invoering van 
een werkdag van acht uur. Een 
achturige werkdag vinden we 
niet meer dan normaal. Wat 
voor ons ook normaal is gewor-
den, is de vrijheid waarin we nu 
leven. Die vrijheid is niet altijd 
vanzelfsprekend geweest. Daar-
om herdenken we in mei de 
doden die gevochten hebben 
voor deze vrijheid én vieren we 
die vrijheid. In de tijden waarin 
we nu leven wordt die vrijheid 
aangevallen. Vandaar dat we 
onze vrijheid moeten blijven 
koesteren en die vrijheid moe-
ten doorgeven aan de volgende 
generaties. Maak hen bewust. 
In de Zijlijn van vorig jaar deze 
tijd werd geschreven over de 
metamorfose die Ulft onder-
gaan heeft. Je kunt zeggen dat 
een jaar later deze metamorfose 
verder is doorgezet. Na maan-
denlang werk is de herin-rich-
ting van de Debbeshoek einde-
lijk klaar. Ik moet zeggen: het 
ziet er mooi uit. Toch zag ik een 
vrachtwagen al moeilijkheden 
hebben met het opdraaien van 
Debbeshoek vanuit De Weg 
Achter de Blenk. Dat kan na-
tuurlijk ook met de rijkkunsten 
van de desbetreffende chauf-
feur te maken hebben gehad. 
De sloop van basisschool de 
Dobbelsteen is voltooid. Het 
blijft toch apart om te zien, om 
zo’n kale vlakte op de plek te 
zien, waar je een groot deel van 
je jeugd hebt doorgebracht. 
Het was een fijne school.
Goed, ik denk dat we de maand 
mei wel kunnen bestempelen 
als feestmaand, met onder an-
dere Moederdag nog in het ver-
schiet. Ik zou zeggen, maak er 
ook een feest van. Één van de 
mooiste maanden van het jaar.

Volop activiteiten in mei
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Het Hootchie Koe festival in Varsseveld wordt dit jaar op 13 en 14 mei gehouden.
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Politiek aktief
Vraag je je wel eens af hoe be-
slissingen worden genomen in de 
gemeenteraad? Wil je iets voor 
elkaar krijgen bij de gemeente 
maar je weet niet hoe? Meld je 
dan aan voor de gratis cursus 
Politiek Actief. Op 3 mei 2017 
start deze cursus. De gemeente 
Oude IJsselstreek organiseert 
deze cursus samen met de ge-
meenten Doetinchem, Aalten en 
Oost Gelre. De cursus Politiek 
Actief is bedoeld voor iedereen 
die erover nadenkt om politiek 
actief te worden, maar nog niet 
precies weet wat de mogelijkhe-
den zijn. Ook als je wilt weten 
hoe de democratie precies func-
tioneert en hoe je een actieve rol 
in de beïnvloeding van de lokale 
politiek kunt spelen, is de cursus 
geschikt voor je. Wil je weten of 
de politiek iets voor jou is? Voor 
meer informatie over de cursus 
Politiek Actief kun je contact op-
nemen met de griffie van Oude 
IJsselstreek via tel. 0315 292 292.

Keurmerk
Bedrijventerreinen IJsselweide, 
(Gendringen/Ulft) De Pol, (Ulft) 
De Rieze (Ulft) en De Hofskamp 
(Varsseveld) hebben het Keur-
merk Veilig Ondernemen  Bedrij-
venterreinen (KVO-B) Basis 
Samenwerken behaald. Dinsdag-
avond 28 maart nam burgemees-
ter Otwin van Dijk het certifi-
caat in ontvangst. Tijdens deze 
feestelijke bijeenkomst onderte-

kenden de burgemeester en ver-
tegenwoordigers van de onder-
nemers, brandweer en politie het 
convenant Veilig Ondernemen 
Bedrijventerreinen. 

Nieuwbouw Almende College
De gemeenteraad heeft eind 
maart  ingestemd met het raads-
voorstel om aan Achterhoek VO, 
het bestuur waar het Almende 
college onder valt, geld beschik-
baar te stellen voor nieuwbouw 
VMBO Almende. Hiermee blijft 
het voorgezet onderwijs in Oude 
IJsselstreek en regio Achterhoek 
behouden voor de toekomst. 
Nu gaat het bestuur van het 
Almende college aan de slag met 
het uitwerken van de plannen.  
Samen met de gemeente wordt 
de herbestemming van de huidi-
ge accommodaties bekeken. De 
nieuwbouw wordt gebouwd op 
het schoolterrein bij het huidige 
Isala in Silvolde.

Parkeren Terborg
In 2007 is er i.v.m. bouwwerk-
zaamheden tijdelijk een parkeer-
schijfzone ingesteld in de Hoofd-
straat in Terborg. Terborg Cen-
traal en Terborgs Belang hebben 
verzocht om deze zone definitief 
in stand te houden. Uit verkeers-
kundig oogpunt is het wenselijk 
medewerking te verlenen aan 
het verzoek. Ten behoeve van 
een zorgvuldige besluitvorming 
wordt voorgesteld eerst een ont-
werpverkeersbesluit te nemen 
en hiermee eenieder de gelegen-
heid te geven een zienswijze in te 
dienen.

Kraanwaterdag
Water drinken heeft verschil-
lende voordelen. Zo blijkt dat 

leerlingen die water drinken, 
zich beter kunnen concentre-
ren waardoor de leerprestaties 
verbeteren. 
Toch is het voor veel kinde-
ren lastig om in hun eentje de 
zoete drankjes en sapjes wat 
vaker te laten staan. Samen 
sta je sterker. Daarom heeft 
Achterhoek in Beweging ’De 
Kraanwaterdag bedacht. Een 
vaste dag in de week waarop er 
op scholen alleen kraanwater 
geschonken wordt. Scholen die 
dit ook willen invoeren kunnen 

een ‘Kraanwaterschool’ worden. 
Verschillende basisscholen in 
onze regio zijn al overgestapt. 
Op 4 april is daar nog een school 
bijgekomen: Basisschool De 
Leemvoort in Westendorp.

Balie Huwelijk
Vanaf 1 mei kunt u via de website 
melding maken van een voor-
genomen huwelijk. U hoeft dan 
niet meer naar het gemeentehuis 
te komen voor een melding. 
Vanaf 1 april 2017 kan op maan-
dagochtend om 9.00 uur en 9.30 

uur kosteloos worden getrouwd. 
Dit is het baliehuwelijk. Het 
baliehuwelijk duurt ongeveer 5 
minuten en er zijn maximaal 2 
getuigen aanwezig. Dit huwelijk 
wordt aan een balie gesloten.
Het budgethuwelijk (€ 100,-) 
vindt plaats op maandag 10.00 
uur en 10.30 uur. Bij een vol-
ledig huwelijk kunt u in Oude 
IJsselstreek in principe overal 
trouwen of uw partnerschap re-
gistreren. Wel moet de locatie 
openbaar en goed toegankelijk 
zijn.

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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Debbeshoek en rotonde

Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

De weg Debbeshoek is weer geheel in gebruik. Er zijn vrij liggende fietspaden aangelegd, nabij het 
Almende College zelfs een dubbele fietsstrook. Het kruispunt met de Kerkstraat en Kempermanstraat 
is ook heringericht net zoals de rotonde bij de Berghseweg en Heggenseveld in Ulft zodat bussen en 
vrachtverkeer beter de rotonde kan passeren. Tussen de fietspaden en de weg zijn struikjes geplant, wat 
een vriendelijk aanzicht geeft.

Al in november vorig jaar werd 
de nieuwe sporthal IJsselweide 
in gebruik genomen, maar hele-
maal klaar was het onderkomen 
van diverse Ulftse en Gendringse 
sportverenigingen toen nog niet. 
In de tussentijd is echter veel   
arbeid geleverd om alles af te 
werken, in januari ging de fitness-
zaal open en inmiddels is het 
de hoogste tijd voor een offici-
ele opening: die vindt komende 
zaterdag 6 mei plaats van 14.30 
tot 18.30 uur, met onder meer 
demonstraties van verschillende 
sporten en clinics van topsporters.

De middag begint met een offi-
cieel gedeelte voor genodigden; 

de wethouder van de gemeente 
Oude IJsselstreek zal een woord-
je doen en de Gendringse Orkest 
Vereniging zorgt voor de muzi-
kale begeleiding. 

Na de plichtplegingen staat de 
sport centraal: van drie tot vijf 
zijn er clinics van allereerst de 
uit Harreveld afkomstige vol-
leybalster Femke Stoltenborg 
en de Ulftse handbalster Dione 
Housheer en daarna, buiten op 
het hockeyveld, van voormalig 
Oranje-international Maartje 
Paumen. Haar clinic valt samen 
met de demonstratie van hoc-
keyclub HCOIJ, die de nieuwe 
sporthal als uitvalsbasis heeft. 

Vervolgens laten de ’bewoners’ 
van de nieuwe sporthal vanaf 
17.00 uur aan het publiek zien wat 
ze zoal doen in de IJsselweide. 
Presentaties van UGHV (hand-
bal), K.V. De Issel (korfbal), 
Blok ’71 (volleybal) en UBC 
(badminton) wisselen elkaar af. 
Ook de voetbalclubs die sport-
complex de IJsselweide delen 
met de sporthal, v.v. Gendringen 
en SDOUC, alsmede atletiekver-
eniging Atletico’73 nemen een 
demonstratie voor hun rekening. 

Tussendoor is er een fitnesspre-
sentatie van de Nederlandse 
Leisure Groep (NLG), de ex-
ploitant van de nieuwe sporthal. 

Hoewel de oude IJsselweide 
zijn charme had, was het op de 
grens tussen Gendringen en Ulft 
geen overbodige luxe om een 
nieuwe hal neer te zetten. Het 
vorige pand was verouderd, de 
’IJsselweide 2.0’ is van alle ge-
makken voorzien en heeft bo-
vendien de beschikking over een 
fitnesszaal, waar leden van NLG 
kunnen sporten tijdens groeps-
lessen of wanneer het hen zelf 
uitkomt; doordeweeks van 8.30 
tot 23.00 uur, in het weekend tus-
sen negen en vijf. 

Jimmy Cornielje, namens NLG 
locatiemanager in de sporthal, 
heeft louter lovende woorden 
gehoord van de sporters die ge-
bruikmaken van de faciliteiten. 
”Het was voor de meesten even 
wennen dat er een ’zwevende’ 
vloer ligt. Maar die zorgt wel 
voor minder blessuregevallen en 
al snel was iedereen erover te 
spreken,” vertelt Cornielje.
Dat geldt eveneens voor de hoc-
keyers van HCOIJ: ”Voor hen 
zijn de speciale buitenkleedka-
mers aan de kant van het hockey-
veld. En ze maken gebruik van 
de kantine hier; voor de ouders 
is er koffie, de kinderen krijgen 
ranja.”

Cornielje en zijn collega’s (drie 
fitnessinstructeurs en het hore-
cateam) doen hun werk inmid-
dels in een pand dat helemaal af 
is. ”Sinds de ingebruikname in       
november moesten er nog wel 
zo’n 100 kleine en wat grotere 
puntjes worden afgewerkt, maar 
we zijn er zaterdag helemaal 
klaar voor.”

Officiële opening sporthal IJsselweide

Jimmy Cornielje, locatiemanager van de sporthal.



Dodenherdenking Ulft
Op donderdag 4 mei vindt in Ulft 
de jaarlijkse Dodenherdenking 
plaats. De organisatie van deze 
herdenking is in handen van het 
Schuttersgilde Sint Hubertus.
Om 19.00 uur vertrekt het Gilde 
vanaf het verenigingsgebouw aan 
de F.B. Deurvorststraat naar Ver-
zorgingscentrum Debbeshoek, 
alwaar belangstellenden kunnen 
aansluiten voor de Stille Tocht.
Om 19.30 uur is er een herden-
king bij het Monument voor 
de Petrus en Pauluskerk aan 
het Kennedyplein. Het Ulfts 
Mannenkoor en de Drumfanfare 
van Sint Hubertus omlijsten de 
herdenking muzikaal. Een verte-
genwoordiger van de gemeente 
houdt een toespraak en ook de 
Scouting verleent haar medewer-
king. Na de 1 minuut stilte om 
20.00 uur is er gelegenheid tot 
defilé langs het monument. Na 
afloop bent u van harte welkom 
voor een kop koffie in het vereni-
gingsgebouw van Sint Hubertus 
achter het Klooster in Ulft.
Kijk voor meer informatie op 
www.sinthubertusulft.nl

Oldtimertreffen in Megchelen 
maakt doorstart
Na 30 jaar komt het Megchelse 
oldtimertreffen in andere han-
den. Vorig jaar maakte Schutterij 
Sint Martinus Megchelen bekend 
dat ze stopte met de organisa-
tie van het Oldtimertreffen in 
Megchelen. Wim Ratering, Jan 
Overbeek en Theo Sessink maken 
zich sterk om dit Oldtimertreffen 
een nieuw leven in te blazen. 
Als stichting gaat dit drietal er-
voor zorgen dat dit evenement 
bewaard blijft voor het kerkdorp 
Megchelen. Het old-timertreffen 
zal anders van opzet worden, 
men gaat terug naar de basis, de 
nostalgie. Noteer nu alvast in uw 
agenda: het eerste weekend in 
augustus is het Oldtimertreffen 
in Megchelen.

’Tribute to the Cats band’
Op zaterdag 6 mei speelt de 
’Tribute to the Cats band’ in de 
grote hal van sportcentrum ”Het 
Blauwe Meer” in Dinperlo. Voor 
meer informatie:
www.tributetothecatsband.nl

Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 1 mei weer haar  maan-
delijkse bingo voor leden om
14.30 uur in ’t Hemeltje te Ulft. 
Nieuwe leden zijn welkom en 
kunnen zich op deze middag aan-
melden.

Rommelmarkt ”Bi’j onzen 
Wally”
Op zondag 14 mei is er weer een 
Rommelmarkt bij Wally in de 
wei van 9.00 - 16.00 uur, aan de 
Duitshofweg 2 in het buitenge-
bied van Breedenbroek, vlakbij 
Sinderen. Tevens is er weer een 
prijsvraag over de varkens, waar 
iets niet klopt bij één van hen. 
Om 14.00 uur treed de Samba-
band uit Megchelen op in de wei. 
Entree voor de Rommelmarkt is 
1.50 euro, (kinderen en parke-
ren gratis). Voor meer info bel 
Maria, 06-16356172. Tot ziens.

Bingo Varsselder
I.v.m. Hemelvaartsdag is de 
bingoavond van het Onze Lieve 
Vrouwe Gilde een week eer-
der dan normaal, nl. 18 mei, om 
20.00 uur,  in het Dorpshuus te 
Varsselder.
Iedereen is welkom, de organisa-
tie is in handen van de Tamboers 
en Vendeliers van Gilde. Uw gast-
heren zijn Ap Timmers, André 
Bussink en Henk Peppelman. 
Ruime parkeergelegenheid aan 
de Berghseweg 7n te Varsselder.

Zwembad De Blenk verkocht
Het college van B&W heeft in-
gestemd met de verkoop van 
zwembad De Blenk in Ulft. De 
nieuwe eigenaar wil het voorma-
lige zwembad gaan gebruiken als 
museum voor bijzondere auto’s. 
Zwembad De Blenk heeft in no-
vember 2015, aansluitend op de 
opening van het nieuwe binnen-
zwembad in Terborg, de deuren
gesloten. Op basis van een 
marktconsultatie onder make-
laars heeft het college in 2016 
besloten over te gaan tot verkoop 
van het gebouw.

Paul Gronert en Cunera te 
Winkel-Gronert in Galerie 
Gelia
Zondag 7 mei wordt in Galerie 
Gelia  te Silvolde de tentoonstel-
ling, die uit zeer afwisselende 
werken van Paul Gronert en 
Cunera te Winkel-Gronert be-
staat, geopend. 
Paul Gronert en zijn zus Cunera 
te Winkel-Gronert exposeren 
voor de derde keer in Galerie 
Gelia. Een bezoek aan Galerie 
Gelia is zeker de moeite waard. 
Openingstijden zijn vanaf 11.00 
tot 17.00 uur en de toegang is gra-
tis. De expositie is de hele maand 
mei te bezichtigen en voor een 
bezoek buiten de openingstijden 
kunt u een afspraak maken. Voor 
meer info: www.galerie-gelia.nl 
en tel. 0315-340385.

”Riphagen” in Filmhuis 
DRU Cultuurfabriek
Het Filmhuis van de DRU 
Cultuurfabriek in Ulft presen-

teert op woensdag 3 mei de 
Nederlandse oorlogsfilm ”Rip-
hagen” (2016) over de Amster-
damse crimineel Dries Riphagen, 
onder regie van Pieter Kuijpers. 
Met Jeroen van Koningsbrugge 
in de hoofdrol. De film begint 
20.00 uur in de Rabobankzaal. 
Twee weken later, op woensdag 
17 mei, is de film ”A Perfect 
Day” te zien.

6 weekse brugklastraining
Wat betekent de overstap van 
groep 8 naar de brugklas? Wat 
gaat er veranderen en wat blijft 
hetzelfde? En hoe hou ik me 
staande als ik al gestart ben? 
Met de 6 weekse brugklastrai-
ning ben je goed voorbereid op 
jouw jaar in de brugklas. Je leert 
alles wat je moet weten om vol 
zelfvertrouwen een goede start 
te maken op je nieuwe school! 
Of misschien ben je al begonnen 
maar zou je graag wat relaxter 
willen zijn? Ook dan kun je bij 

de brugklastraining terecht.
Wat gaat er veranderen als brug-
klasser en hoe ga je daarmee om? 
Hoe maak je nieuwe vrienden en 
wat doe je tegen pestkoppen? 
Hoe blijf je ontspannen en hoe 
maak je een stevige, zelfverze-
kerde indruk? En what’s done en
what’s not done in de brugklas 
en op de middelbare school. Info
over de cursus? Bel 0315-631956 
of mail: info@ketelaarsport.nl

Het heeft Zijne Majesteit 
behaagd…
Woensdag 26 april 2017 reikte 
burgemeester Otwin van Dijk 
maar liefst zeven Koninklijke   
onderscheidingen uit in de 
Theaterzaal van de DRU Cul-
tuurfabriek. Alle gedecoreerden 
werden benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau:
Fien Driessen-Wenting (83) 
uit Terborg
Hannie Ruesink-Zeevalkink 
(69) uit Terborg
Joke Wilting-Harmsen (67) 
uit Megchelen
Jan Peters (82)
uit Breedenbroek
Jan  Leuverink (79) uit Terborg
August van Onna (78)
uit Terborg
André van Eekeren (70) uit Ulft

Instuifmiddag KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 15 mei weer haar in-
stuifmiddag van 14.00 tot 16.00 
uur in ’t Hemeltje te Ulft.  Mensen 
kunnen o.a. sjoelen, kaarten en 
rummikuppen. De middag is vrij 
toegankelijk, ook voor niet-leden. 
Nieuwe leden zijn welkom en 
kunnen zich dan aanmelden.
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NatuurlijkBUITEN viert 5-jarig jubileum

Eind april is het precies 5 jaar geleden dat NatuurlijkBUITEN in het buitengebied van Sinderen met 
haar B&B, Theeschenkerij en Natuurtuin is gestart. Inmiddels komen er gasten uit binnen- en buitenland 
voor een overnachting, is het ’s zomers een feest om tussen de kleurrijke wilde bloemen te wandelen in 
de natuurtuin en weet menigeen de ’Taart van Aart’ bijzonder te waarderen op het terras aan het water.
Vanwege haar jubileum organiseert NatuurlijkBUITEN voor jong en oud op zaterdag 29 en zondag 
30 april een aantal leuke activiteiten. Wat is er te doen? Voor sportievelingen is er een vogel-fietstocht 
uitgezet van ca 20 km, start direct vanaf het erf. Fietsend door en langs fraaie landschapselementen    
zijn diverse vogelsoorten te zien en/of horen, de vogeltips staan in de beschrijving. Zowel zaterdag- als 
zondagmiddag is er live muziek aanwezig. Na afloop krijgt iedere bezoeker een attentie mee naar huis. 
De jubileum-activiteiten worden gehouden bij NatuurlijkBUITEN, Toldijk 11, Sinderen. Kijk voor meer 
informatie en alle activiteiten die het komende seizoen georganiseerd zullen worden op: 
www.natuurlijkbuiten.nl Tip: kom op de fiets!

Na twee succesvolle Nieuwjaarsconcerten organiseren de Iesel-
lander Muzikanten op 7 mei, in het bijzonder voor de donateurs, 
een zogenaamd Wunschconcert. Dit houdt in, dat de donateurs 
mede bepalen wat er tijdens dit concert ten gehore wordt gebracht 
door de muzikanten. De Iesellander Muzikanten spelen onder 
leiding van Jan Venhorst. Het repertoire bestaat voorname-
lijk uit Egerländer en  Böhmische muziek. De presentatie van 
het concert wordt verzorgd door An Jansen. Het concert vindt 
plaats in de zaal van Willem Tell aan de Kerkenstraat te Silvolde. 
Aanvang 11.00 uur. De entree bedraagt € 6,- per persoon. 
Donateurs van de vereniging hebben op vertoon van hun donateur-
kaart gratis toegang. De Iesellander Muzikanten nodigen iedereen 
van harte uit en hopen de donateurs en iedereen die ”onze” muziek 
een warm hart toedraagt, te mogen begroeten op dit concert.

’Wunschconcert’ Iesellander 
Muzikanten voor donateurs

Restaurant

Haus
Onstein

 
tel.0049-28742019
Eiermarkt 14, Anholt

www.haus-onstein.de

Rabobank Graafschap heeft 
in het afgelopen jaar verschil-
lende keren met plofkraken te 
maken gehad. Deze plofkraken 
brachten aanzienlijke schade 
toe aan de geldautomaten en 
aan omliggende panden. 

Plofkraken vinden steeds meer 
plaats met behulp van (zware) 
explosieven, waarbij niet alleen 
de schade aan de omgeving 
stijgt, maar het risico op per-
soonlijk letsel is toegenomen. 

We willen een bank dichtbij 
de mensen blijven, die contant 
geld aanbiedt via geldautoma-
ten. Maar we hebben ook een 
maatschappelijke taak en wil-
len de schade en mogelijk ri-
sico voor omwonenden zoveel 
mogelijk beperken. We nemen 
daarom per direct een aantal 
maatregelen.

Sluiting geldautomaten voor 
veiligheid omwonenden
Voor de veiligheid van omwo-
nenden sluiten de geldautoma-
ten op onderstaande locaties 
per direct en keren niet terug 

op de plek waar deze gevestigd 
zijn. Er is per locatie bekeken 
of er in de nabije omgeving 
geldautomaten beschikbaar 
zijn, van zowel de Rabobank als 
van collega-banken. 

Het gaat om de locaties:
Gaanderen (Hoofdstraat)
Giesbeek (Burg. Van Rielstraat)
Halle (Dorpsstraat)
Zeddam (Gerrit Varwijkplein) 

Beveiligde geldautomaten in 
de nachtelijke uren
Bij een drietal andere locaties 
worden de geldautomaten per 
direct ’s nachts bewaakt. We 
gaan in overleg met winkeliers  
op zoek naar een passend alter-
natief in de omgeving. 

Het gaat om de locaties:
Ulft ( J.F. Kennedyplein)
Varsseveld ( Doetinchemseweg)
Zelhem (Magnoliaweg )
De overige geldautomaten blij-
ven gehandhaafd op de reeds 
bekende locaties. 

Kijk voor meer informatie op 
www.rabobank.nl 

Maatregelen Rabobank Graafschap 
na groot aantal plofkraken
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Heutinck Makelaardij BV in Ulft 
bestaat al 10 jaar. Klein begon-
nen, inmiddels flink gegroeid. 
Ook op technologisch gebied is 
er veel veranderd. Zo is het bij 
bijna iedere te koop staande 
woning mogelijk om virtueel 
door het huis te lopen.

”Dit kan gewoon vanaf je eigen 
computer, tablet of smartphone,”  
zegt Leander Heutinck. Hij is 
eigenaar en oprichter van het 
makelaarskantoor. ”We maken 
bijna overal 360 graden foto’s, 
dat geeft een veel beter beeld. 
Het was een flinke investering, 
maar wij geloven erin dat dit echt 
een verbetering is. We horen ook 
van klanten dat ze deze service 
echt waarderen. En naar mijn 
weten zijn wij de enige in de 
Achterhoek die bijna zijn gehele 
woningaanbod op deze manier 

aanbiedt. Ik vind het belangrijk 
om je echt te verdiepen in de 
klant. Wij durven klanten ook 
tegen te spreken, zodat ze altijd 
een eerlijk advies van ons krijgen. 
Daar zijn we heel transparant in. 
Een huis kopen is een ingewik-
keld proces en mensen weten 
vaak niet waar ze moeten begin-
nen. Wij begeleiden ze vanaf de 
eerste kennismaking tot en met 
de overdracht bij de notaris.”

Eigen manier
Leander Heutinck zit zelf al 18 
jaar in de makelaardij. ”Na acht 
jaar kreeg ik de kans om het kan-
toor van Rabomakelaars Ulft over 
te nemen. Ik begon met alleen 
één secretaresse. Inmiddels heb-
ben we twee makelaars en een 
styliste in dienst. We laten iedere 
woning stylen, voordat er foto’s 
gemaakt worden. Mensen zijn 

toch vaak een beetje blind voor 
hun eigen woning, dus dan kan 
een kleine interieur make-over 
goed helpen. Ook daarin zijn we 
uniek in de regio.”

”Verder vind ik duurzaamheid 
ook een belangrijk aspect in ons 
vak. Ik vind zuinig omgaan met 
onze energie bijvoorbeeld heel 
belangrijk. We hebben op het 
kantoor zonnepanelen liggen 
en we hebben twee elektrische 
auto’s. Privé rijd ik ook elektrisch. 
Daarnaast vind ik het belangrijk 
om lokale initiatieven te onder-
steunen en daar is vaak geld voor 
nodig. Dat moet vaak vanuit de 
samenleving, en dus ook van de 
ondernemers komen. Zo creëer 
je ook wat meer saamhorigheid.”

”Zeker als makelaar is het 
belangrijk dat je de markt goed 
kent. Daarom zijn al onze mede-
werkers in de directe omgeving 
geboren en getogen, ze zijn hier 
geworteld. En je moet als make-
laar ook een vertrouwensband 
met je klant kweken, dan helpt 
het als je jouw regio kent.”

”We blijven voorop lopen met 
technologische ontwikkelingen, 
maar we blijven ook gewoon een 
traditioneel kantoor, waar je bin-
nen kunt lopen voor een goed en 
vrijblijvend advies. Die basis hou-
den we altijd.” Loopt u rond met 
het idee binnenkort uw woning 
te gaan verkopen, dan maakt 
Heutinck graag vrijblijvend een 
afspraak voor een eerste kennis-
making. Frank Daamenstraat 25, 
Ulft tel: 0315- 270500 
info@heutinckmakelaardij.nl

Heutinck makelaardij gaat mee 
met zijn tijd

Dit jaar bestaat Huntenkunst een 
kwart eeuw. Van 19 tot en met 
21 mei kunt u in de SSP-Hal op 
het DRU Industriepark diverse 
soorten kunst bezichtigen. Ieder 
jaar staat er bij de kunstmanifes-
tatie een land centraal en dit jaar 
is dat Luxemburg. Maar tijdens 
Huntenkunst ziet u meer dan 
alleen kunst uit dat land. De 220 
deelnemers in Ulft komen uit wel 
25 verschillende landen. 

Huntenkunst wil een platform 
bieden aan kunstenaars uit 
diverse landen. Het evenement 
biedt volop gelegenheid tot con-
tacten, die inspirerend werken. 
Daarnaast wil de organisatie de 
belangstelling van het publiek 
wekken voor hedendaagse beel-

dende kunst. Het evenement 
moet een goed inzicht bieden 
in de eigentijdse kunst. Positief 
werkt het aanbieden van diver-
siteit zowel in stijl als techniek. 
Doordat de kunstenaars zelf 
aanwezig zijn, zijn ze gastheren 
van hun eigen unit. De aanwe-
zigheid van de kunstenaar geeft 
de bezoeker gelegenheid met de 
maker van gedachten te wisselen. 

In 1993 werd Huntenkunst voor 
het eerst gehouden in het buurt-
schap Veldhunten in de toen-
malige gemeente Gendringen. 
Dankbaar werd gebruik gemaakt 
van de Ulftse Galerie bij de 
Boeken. Er is nog steeds een uit-
stekende samenwerking tussen 
beide stichtingen. Het karakter 

van pioniers in de cultuur werd 
nog eens onderstreept door het 
feit dat de eerste beurs plaats-
vond in een tent, waar ruim 80 
kunstenaars uit diverse landen 
hun werk tentoon stelden. 

Sinds 1999 worden jaarlijks kun-
stenaars uit een bepaald land op 
Huntenkunst centraal gesteld. 
Dit jaar zijn dat vijf kunstenaars
uit Luxemburg. Tijdens Hunten-
kunst zullen zij ook exposeren in 
de Ulftse Galerie bij de Boeken. 
De galerie heeft haar ruimte in 
de DRU Cultuurfabriek. 
De expositie staat gepland van 15 
mei tot 25 juli onder de titel ’De 
Luxemburgers komen!’.

In dat jaar is Huntenkunst ook 
begonnen met het uitgeven van 
een CD. Hierop is naast een cv 
een selectie van het werk van de 
kunstenaar is terug te vinden. De 
uitgave is te beschouwen als een 
eigentijdse catalogus. Daarnaast 
wordt in het kort de geschiedenis 
van Huntenkunst en haar werk-
wijze in woord en beeld belicht. 

Vrijdag 19 mei is Huntenkunst 
in de SSP-Hal geopend van 17.00 
tot 21.00 uur. Zaterdag kunt u 
er terecht tussen 10.00 en 20.00 
uur. Op de laatste dag, zondag 21 
mei, is de hal geopend van 10.00 
tot 18.00 uur. De entree is 9 euro 
per persoon. Kinderen tot 12 jaar 
mogen onder begeleiding gratis 
naar binnen.
Meer informatie is te vinden 
op www.huntenkunst.org en op 
www.galeriebijdeboeken.nl. 

De Luxemburgers komen naar 
Huntenkunst

Na de geslaagde eerste editie 
van 2016 is het ook dit jaar weer 
tijd voor ’Hoppen & Shoppen’. 
Komende zondag 7 mei zijn de 
winkels in het hart van Ulft van 
12.00 tot 17.00 uur geopend, 
waarbij de plaatselijke onderne-
mers op tal van plekken in het 
centrum leuke activiteiten moge-
lijk maken. 

De ervaringen van het afgelopen 
jaar waren meer dan voldoende 
aanleiding om het nieuwe initi-
atief voort te zetten. ”Het was 
zeker een succes, de opzet is 
goed,” vertelt Wouter Mecking, 
namens ondernemersvereniging 
De Hanze een van de organi-
satoren. Die opzet bestond en 
bestaat uit groepjes van deelne-
mende winkeliers, die per locatie 
bij elkaar zijn gezet in de F.B. 
Deurvorststraat, op het J.F. 
Kennedyplein, in de Kerkstraat 
(met onder meer een hobby-
istenmarkt) en op de Blenk.  
Daarnaast is er om de hoek, aan 

de Bongersstraat 26, ook nog een 
feel good market bij Ter Voert 
Interieur. De interieurspecia-
list viert het 10-jarig jubileum 
en zit bovendien precies een 
jaar in het nieuwe pand aan de 
Bongersstraat. De onderwerpen 
van hun feel good market: food 
en non-food, (h)eerlijk-hip-life-
style-woninginrichting-gezellig-
zonwering-styling-verrassend. 
Net even anders.
In het centrum zelf zijn verge-
leken met de eerste jaargang de 
puntjes op de i gezet. Mecking: 
”Zo maken we nog iets duidelij-
ker herkenbaar waar de verschil-
lende groepjes staan, we maken 
de routing iets nadrukkelijker. 
Verder zijn de verwachtingen 
van de bezoekers mooi waarge-
maakt. En voor de ondernemers 
blijft dit een prachtige kans om 
zich te laten zien. We hoeven 
niet elk weekend een koopzon-
dag, we maken er op deze manier 
liever iets speciaals en exclusiefs 
van.”

’Hoppen & Shoppen’ in Ulft

Dennis Beeren, Sandra Overbeek, Kay-Arne Bulsink, Marja Helmink, 
Inge Halfman, Leander Heutinck (foto Stan Bouman)

Laat je wiel inzegenen
Op zondag 7 mei kun je van 12.00 
tot 17.00 uur je auto, bromfiets, 
motor, racefiets of een ander 
voertuig met wielen laten inzege-
nen door de Pastor. In Terborg 
wordt namelijk de derde editie
gehouden van ’Ode aan het Wiel’.

”Het is oorspronkelijk ontstaan 
als extra koopzondag, bedacht 
door de ondernemers,” vertelt 
Hannah Huikeshoven. Ze is, 
samen met Nadine Arendsen, 
mede-eigenaresse van tattoo-
shop Inktfected in Terborg en 
groot liefhebber van oldtimers. 
”De organisatie vond het wel 
een ludiek idee om de voertui-
gen te zegenen, voordat ze in het 
voorjaar weer de weg op gaan. 
Het moet er ook voor zorgen 
dat bestuurders wat alerter en 
voorzichtiger de weg op gaan, 
dus het heeft wel degelijk een 
boodschap. Er was zoveel animo 
voor dat idee, dat het een jaar-
lijks vervolg kreeg. Dit jaar is de 
derde editie en zijn ik en Saskia 
de Kleyn, ook een autoliefheb-

ber, gevraagd om te helpen 
organiseren.” In de Hoofdstraat 
in Terborg staan alle bijzondere 
vervoersmiddelen opgesteld.
De band Arrow Revival verzorgt 
bijpassende classic rock muziek. 
Er zijn diverse kraampjes en 
foodtrucks, er is een springkus-
sen voor kinderen en er zijn 
diverse, andere leuke activitei-
ten. Er wordt een vrijwillige bij-
drage gevraagd, wat gaat naar 
het goede doel ’Laat Kinderen 
Lachen’.
Huikeshoven is zelf vooral een 
liefhebber van oldtimers. ”We 
hebben thuis een oude Amerikaan 
uit 1964 en mijn partner heeft 
twee Harley-Davidsons. Het is 
echt een passie. Als je daarmee 
de weg opgaat, zorgt dat toch 
wel voor iets extra’s op het asfalt. 
Maar niet alleen auto’s zijn wel-
kom in Terborg. Echt alles wat 
wielen heeft kan worden ingeze-
gend. Dus ook racefietsen, steps, 
je kan het zo gek niet bedenken. 
Vorig jaar is er zelfs een aantal 
rolstoelen ingezegend.”

Wouter Mecking, één van de organisatoren van ’Hoppen & Shoppen’

Harrie Schenning, hèt gezicht van Huntenkunst.
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ACHTERHOEK
ACTIVITEITEN
AMFIPOP
BALIE
BINGO
BINNEN
BLOK
BUITEN
CONTRAFOOLS
DIENST
DRIE
FIETSPLEZIER
GANZENHOEDER
GENDRINGEN
HCOIJ
HOOTCHIEKOE
HOPPENENSHOPPEN
HUIS
HUNTENKUNST
HUWELIJK
IJSSELWEIDE
INSTUIFMIDDAG
INTERACTIE
ISSEL
JANNUS

KOFFIEHUIS
KRUISPUNT
LUXEMBURGERS
MAKELAARDIJ
MEKERS
ODEAANHETWIEL
OLDTIMERTREFFEN
OPENLUCHTTHEATER
ORADEA
PREUVEMENT
REMEDY
ROSIER
ROUTING
SINDEREN
SMARTPHONE
STAPELBROEK
TABLET
TEKOOP
UGHV
VIVACE
VOLBEAT
VRIJHEID
WERKDAG
WIEKEN
WUNSCHCONCERT

prijspuZZel

Stuur vóór 15 mei 2017 uw oplossing  op een kaart naar:
De Ulftse Krant, ’t Goor 55A, 7071 PC Ulft
Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.

In deze editie weer een prijspuzzel waarvoor de Ulftse Krant mooie prijzen beschikbaar stelt.
 Onder de goede oplossingen verloten we namelijk van iedere adverteerder op de restaurantpagina wederom een 

Dinerbon ter waarde van e 25,- 

U maakt dus wederom 6 keer kans op een dinerbon!

Streep de woorden naast het diagram af, dit kan horizontaal. verticaal, diago-
naal, van rechts naar links of van onder naar boven. De overgebleven letter uit 
het eerste en tweede diagram vormen samen de oplossing. Deze kunt in instu-
ren om kans te maken op 1 van de dinerbonnen.

151 jaar geleden werd door Willem 
Stapelbroek een bouwvergunning aange-
vraagd, een jaar later stond er een koren-
molen in Voorst. Die molen was er bijna 
niet meer geweest, maar overleefde letterlijk 
en figuurlijk alle stormen. Sinds november 
2010 draaien de wieken weer en dus kan het 
150-jarig bestaan feestelijk worden gevierd.

De molen naast restaurant Van Hal in Voorst 
is door het jaar heen voor publiek toegan-
kelijk. Iedere woensdag- en zaterdagmiddag 
draait de molen en is een van de molenaars 

aanwezig, zodat geïnteresseerden een kijkje 
kunnen nemen; de molen heeft sinds 2010 
een educatief karakter. Dat was 150 jaar gele-
den wel anders.

”Die molen is de bakermat van het restau-
rant,” vertelt Caspar van Hal, eigenaar van 
restaurant Van Hal en nakomeling (de zesde 
generatie) van Willem Stapelbroek. In 1866 
werd aan hem een vergunning afgegeven. 
”De molen moest binnen een jaar draaien,” 
weet Van Hal. ”En we hebben geen officiële 
papieren, maar in mei het jaar erop werd een 

molenknecht aangenomen. We gaan er dus 
van uit dat het in 1867 klaar was.”

Bernard Stapelbroek nam het werk van vader 
Willem over, zijn dochter Doortje trouwde in 
1899 met Jannus van Hal en langzaam maar 
zeker kreeg naast molen, bakkerij en boerde-
rij ook horeca een rol binnen het bedrijf. ”We 
vermoeden dat het voorste deel van de boer-
derij, waar nu het restaurant is, al heel vroeg 
fungeerde als koffiehuis waar ook een borrel 
gedronken kon worden,” vervolgt Van Hal. 
”In 1905 werd officieel een volledige vergun-
ning afgegeven.”

Een kleine 30 jaar later, in 1933, werd de 
bakkerij uitgebreid met een graanschuur die 
tevens kon fungeren als feestlocatie. ”Als die 
schuur werd leeggehaald, was het een mooie 
plek voor een bruiloft of de kermis. Ze zijn 
zich meer gaan toeleggen op de horeca en 
eind jaren 50 is de boerderij gestopt.”

In de loop der tijd werd ook de molen min-
der belangrijk; de familie Van Hal had al een 
elektrische maalderij en de molen raakte niet 
alleen in de oorlog beschadigd, maar kreeg 
vlak daarna in 1946 ook nog een bliksemin-
slag te verwerken.
De noodzaak om te herstellen was er niet 
(Caspars opa en oma Frans & Riek legden 
zich na de oorlog immers meer toe op de 
horeca en het serveren van haantjes, waar 
het in 1958 officieel geopende restaurant Van 
Hal bekend om staat) en met de molen ging 
het van kwaad tot erger; de wieken gingen 
eraf en het kwam in de jaren 70 zelfs tot de 
aanvraag van een sloopvergunning. 

Gelukkig werd dat plan niet uitgevoerd en in 
1998 werd op initiatief van André Nibbelink, 
Dieuwertje Lindeboom en haar echtgenoot 
Lucas een poging ondernomen de molen in 
volle glorie te herstellen. Het duurde even - 
ruim 10 jaar - maar de poging slaagde: sinds 
2010 draaien de wieken weer en is Voorst 
weer compleet!

Al 150 jaar de blikvanger van Voorst
Wedstrijden van de 

komende weken

30 april 2017
SVGG - Ajax B 
Etten - Westervoort sc
VDZ - Gendringen
HC ’03 - GWVV
NVC Netterden - Terborg
SDOUC - AZC
Meern De - Silvolde
Ulftse Boys - Doetinchem 

7 mei 2017
Ajax B - Stokkum
VVG ’25 - Etten
Gendringen - DCS
GWVV - Loil
Westendorp - NVC Netterden
RKZVC - SDOUC
Silvolde - Hollandia
Rijnland SC - SVGG
Terborg - Zeddam/ St Joris SV
Sprinkhanen - Ulftse Boys  

 
14 mei 2017
Etten - RKPSC
MvR - Gendringen
Kilder - GWVV
SDOUC - OBW
SJC - Silvolde
Ulftse Boys - Westervoort sc 

 Sportverenigingen, geef
uw wedstrijden door, dan 

weten uw supporteers
wanneer ze u kunenn
komen aanmoedigen!

ulftsekrant@ijselstroom.nl
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100 jaar geleden betrok Willem 
Mekers aan de Grotestraat in 
Gendringen een boerderij, waar 
hij tevens het vak van fietsenma-
ker begon uit te oefenen. Ook 
letterlijk ’fietsen maken’, want 
het merk Gendria rijwielen zag 
er het levenslicht. Een eeuw later 
is Mekers fietsen Gendringen 
nog altijd springlevend.
 
Hans en Brigitta Mekers laten 
het jubileum niet onopgemerkt 
voorbijgaan. ”Het hele jaar pro-
beren we het onze klanten met 
leuke acties naar de zin te maken. 
Op www.mekersfietsen.nl zijn er
in mei weer nieuwe aanbiedin-
gen,” vertelt Hans, die de zaak 
samen met zijn echtgenote en 

hun medewerkers Joep, Dolf en 
Teun runt. Op de achtergrond 
draait bovendien de vijfde gene-
ratie Mekers - dochters Sabine en 
Lysanne - volop mee in de zaak. 

”Zij zorgen ervoor dat onze web-
site en de sociale media altijd 
up-to-date worden gehouden. 
We zijn er heel blij mee dat onze 
dochters ons online ondersteu-
nen en ook dat ze in de gaten 
houden wat zoal de trends zijn,” 
vervolgt Hans. ”Want zij kijken 
er toch met andere ogen naar dan 
wij vanuit de technische kant, het 
zorgt voor een frisse blik.”
De tijden zijn immers veranderd, 
ten opzichte van de begindagen 
dat overgrootvader Willem zijn 

zaak startte. ”Vroeger was je al 
fietsenmaker als je één zwarte 
herenfiets en één zwarte dames-
fiets in je winkel had. En had 
je er ook nog wat met versnel-
lingen, nou, dan was je al een 
grote. Tegenwoordig is de keuze 
zó enorm, ik denk dat Willem 
zich dat nooit had kunnen 
voorstellen.”

Omdat Mekers is aangesloten 
bij ZEG, Europa’s grootste 
inkooporganisatie, zijn aan de 
Grotestraat bovendien exclu-
sieve modellen van merken als 
Batavus en Gazelle verkrijgbaar 
tegen de beste prijs-kwaliteitver-
houding. In de winkel kunnen 
klanten terecht voor de nodige 
toelichting en uitleg over de ver-
schillende opties. Vaak hebben 
ze dan al online een kijkje geno-
men, ervaren Hans en Brigitta. 
Want waar de service bij Mekers 
nog als vanouds is, voldoet de 
website aan de eisen van de 
moderne tijd.

De deskundige voorlichting van 
de vakman is er in de winkel en 
in de werkplaats, waar het team 
van Mekers zorgt voor balans. 
”Mensen moeten immers goed 
op hun fiets zitten. Een fiets 
moet passen bij de persoon die 
erop zit. Dus stellen we alles 
helemaal op maat af als iemand 
bij ons een fiets koopt. Dat is 
beter voor lijf en leden, maar 
zorgt ook voor meer fietsple-
zier,” maakt Hans duidelijk. ”We 
verkopen eigenlijk geen fietsen, 
maar fietsplezier.”

Mekers fietsen Gendringen:

Een eeuw lang fietsplezier

Vrouwenkoor Vivace uit Ulft 
bestaat 20 jaar. Daarom gaven 
ze 22 april een jubileumconcert 
in de NH kerk St. Maarten in 
Gendringen. Het was een muzi-
kale reis met 20 jaar terugblik op 
de muziek die het koor ooit ten 
gehore heeft gebracht. 

In een goede ambiance ver-
zorgde Vivace het publiek een 
aangename muzikale avond. 
Onder bezielende leiding van 
Cornelia Burgers en vakkun-
dige begeleiding op orgel en 
piano door Ingrid Hauser zong 
Vivace voor de pauze licht klas-
sieke werken van  Rheinberger, 
Brahms en Mendelssohn. Tussen 
de optredens door boden Inge 
Ypelaar op (dwars)fluit en gita-
rist en zanger Dennis Jansen het 
publiek muzikale intermezzo’s, 
die duidelijk in de smaak vielen. 
Na de pauze zong het koor lich-
tere, Ierse liederen. Tijdens de 
laatste aanstekelijke liederen uit 
de film/musicalwereld werd er 
door de aanwezigen soms mee-

gezongen en geklapt (Sister Act). 
Het totale programma werd 
aaneen gesproken en toegelicht 
door Ladyspeaker Els Bakker.

Iedere woensdagavond van 20.00 
tot 21.45 uur oefent het vrouwen-
koor in het gebouw van de Ulftse 
Nachtegalen, Biezenakker 2 in 
Ulft. Erna Jansen zingt al 20 jaar 
bij Vivace en was ook betrokken 
bij de oprichting. ”De afwisseling 
in repertoire, dat maakt het zin-
gen bij Vivace zo leuk,” vertelt ze. 
”De lichte klassieke stukken zijn 
een behoorlijke uitdaging, maar 
door de goede ondersteuning van 
onze dirigent lukt het ons om ze 
goed ten gehore te brengen. En 
dat we ook wat lichtere muziek 
zingen, dat zorgt voor een mooie 
combinatie. In de afgelopen 20 
jaar hebben we al heel wat soor-
ten muziek gezongen!”
Voor meer informatie over 
Vivace, of om een keer te kijken 
bij een repetitie, kunt u bellen 
met Erna Jansen, 06-54990499 of 
met Mirjam Worm, 06-28045625.

Twintig jaar Vivace

Het nieuwe seizoen staat op het 
punt van beginnen in openlucht-
theater Engbergen. In de maand 
mei wordt gestart met drie eve-
nementen: om te beginnen is 
er op zaterdag 6 mei Amfipop, 
waar regionale bands zullen spe-
len. Twee weken later, op vrijdag 
19 mei, belooft het optreden van 
The Bruceband een daverend 
spektakel te worden. De dag 
erop, zaterdag 20 mei, organi-
seert de stichting ’Laat het zieke 
kind genieten!’ een benefiet-
avond met de bands Remedy en 
Scrum in het openluchttheater.

Het gratis toegankelijke Amfi-
pop bijt op zaterdag 6 mei van 
15.00 tot 23.00 uur het spits af 
dit nieuwe theaterseizoen. Het 
popfestival voor regionale bands 
kent een gevarieerde line-up met 
zeven acts: Juba, Neon Mind, 
Contra Fools, Black Soul Shakers, 
Banned Heroes, Remedy en 
Twitch. ”We vinden het belang-
rijk dat ook zulke plaatselijke 
artiesten een podium krijgen,” 
vertelt Gerard Klaassen. 

Met zijn Stichting Openlucht-
theater Engbergen is Klaassen 
zelf de organisator van het 
concert van The Bruceband op 
vrijdagavond 19 mei (tickets: 
WM Flowers in Gendringen, 
ICER in Ulft of www.open-
luchttheater-engbergen.nl). De 
Bruce Springsteen-coverband 
is een begrip bij fans van de 
Amerikaanse rocker en komt 
zeer dicht in de buurt van ‘het 
origineel’. 

Stichting ’Laat het zieke kind 
genieten!’ voor kinderen die 
langdurig/blijvend op bed liggen, 
maar ook voor ouders en andere 
direct betrokkenen, maakt op 
zaterdag 20 mei gebruik van 
het podium van openluchtthea-
ter Engbergen. De Ulftse band 
Remedy warmt het publiek daar 
vanaf 20.00 uur op met hun blues 
en rock, waarna hoofdact Scrum 
ten tonele zal verschijnen om 
hun Iers-Schotse rock-pop-folk 
te spelen (kaarten: info@laathet 
ziekekindgenieten.nl of aan de 
kassa).

Theaterseizoen barst los 
op Engbergen

Het team van Mekers fietsen Gendringen.

Preuvement verbindt 
Gendringen
Het is de bedoeling dat het iets 
unieks wordt en dat wordt het 
ook: op zaterdag 20 mei vindt in 
Gendringen de eerste editie van
het Preuvement plaats. Tussen 
17.00 en 22.00 uur kan er rondom
de protestantse Sint Maarten-
kerk, in het hart van het dorp, 
genoten worden van tal van lek-
kernijen. Allemaal van Gend-
ringse makelij.
 
”Want we moeten het hier in
Gendringen samen doen,” ver-
klaart Bart Bresser, een van de
organisatoren van het Preuve-
ment. ”We wilden daarom een 
leuk evenement dat de mensen 
verbindt. In een prachtige tent 
met een lange tafel en met de 
horeca eromheen.” Alle deelne-
mers zijn dan ook afkomstig uit 
Gendringen en directe omgeving 
en ook de producten, die tegen 
inlevering van Gendringse duka-
ten geproefd kunnen worden, 
zijn dat zo veel mogelijk.
”Zo komen we met het 
Gendrings plankje: met brood 

van Tine’s brood en zo, vlees van 
Pennings uit Wieken, bereid door 
Gendringenaar Bram Straub van 
Achterhoek Catering. Tine zal 
de bezoekers bovendien laten 
genieten van speciaal voor het 
Preuvement ontworpen choco-
ladeflikken. Die smaken niet 
alleen heerlijk, maar zien er met 
een ouderwets Gendringen-logo 
ook nog geweldig uit!”
Bresser zelf levert eetbare bloe-
men die op 20 mei in diverse 
gerechten verwerkt zullen wor-
den en ook andere winkeliers 
zijn van de partij, ongeveer 40 
in totaal. Door de aanwezig-
heid van miss ganzenhoedster 
Eline en mister ganzenhoeder 
Yoran blijft daarnaast deze voor 
Gendringen prachtige traditie 
voor de toekomst behouden. En 
zelfs de muziek komt van eigen 
bodem: oud-Gendringenaar Dirk 
Plug en inwoner Marc Ditters 
treden gedurende de avond op, 
het slotakkoord is voor Xplain! 
van de uit Megchelen afkomstige 
Arthur ter Voert.

Leden van de organisatie van het Preuvement.

Amfipop: Joke Seiner en Dick Smits

Winnaars 
Tuinpuzzel

In de vorige Ulftse Krant 
stond de tuinpuzzel. Een af-
streeppuzzel met veel goede 
inzendingen. Uit de inzenders 
zijn onderstaande winnaars 
geloot, zij winnen een waarde-
bon t.w.v. €12,50 te besteden 
bij onderstaande tuincentra’s.

Formido Ulft 
L. Lueb, Strik 2, Etten
N. Jansen, Rozenstraat 41, 
Gendringen

Louis Venhorst,
Megchelen
Hannie Croes, Holserweg 10a, 
Varsselder
Odette Bod, Slingestraat 18, 
Ulft

Venhorstplant, 
Megchelen 
Gerda Klein Gebbink, Deken  
Nijkampstraat 9, Ulft
H. ter Horst, Vechtstraat 17, 
Ulft

Putman, Ulft 
G. Wissing-Hollander, Het 
Rabelink 6, Breedenbroek
Anita Thuis, Industrieweg 87, 
Terborg

Alle prijswinnaars krijgen hun 
prijzen thuisgestuurd.

Winnaars Tribute 
to the Cats kaarten
De winnaars van de kaarten 
voor de Tribute to the Cats 
band avond in Dinxperlo op    
6 mei zijn: Nico van Hal, fami-
lie Steverink en Elli Ebbers

De prijswinnaars krijgen per-
soonlijk bericht.
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Lange tijd na de tweede we-
reldoorlog heeft dit voertuig 
voor de oude begraafplaats aan 
de Walseweg in Gendringen 
gestaan. Voor Harry Kuipers 
ruim de gelegenheid om het een 
keer op de foto te zetten. Hij 
was ook chauffeur van fabrikant 
Bongers. Dus hij moest ook op 
de foto. Helaas weten wij te wei-

nig over het voertuig. Ook we-
ten we niet waar het is gebleven. 
Wij vragen u om ons te helpen.

Oude foto’s en reactie’s zijn   
van harte welkom bij de foto-
werkgroep van de oudheidkun-
dige 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 22 mei. 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)

29, 30 april: Jubileumactiviteiten NatuurlijkBUITEN, Sinderen
1 mei: Bingo KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
3 mei: ’Riphagen’, Filmhuis DRU Cultuurfabriek, Ulft
4 mei: Dodenherdenking, Ulft
6 mei: Officiële opening Sporthal IJsselweide, Gendringen
6 mei: Amfipop, Openluchttheater, Gendringen
6 mei: ’Tribute to the Cats band’, sportcentrum ’Het   
 Blauwe Meer’, Dinxperlo
7 mei: ’Ode aan het Wiel’, Terborg
7 mei: ’Hoppen en Shoppen, Ulft
7 mei: ’Wunschconcert’ Iesellander Muzikanten, zaal  
 Willem Tell, Silvolde
7 mei: Opening expositie in Galerie Gelia, Silvolde
10 mei: Be-Leef Dementie’, zaal De Vos, Westendorp
12 mei: ’De Staat van Verwarring’, DRU Cultuurfabriek,  
 Ulft
13 en 14 mei: Hootchie Koe festival in Varsseveld
13 mei: Randy Hansen, DRU Cultuurfabriek, Ulft
14 mei: Rommelmarkt ’Bi’j onzen Wally’, Breedenbroek
18 mei: Bingo Dorpshuus, Varsselder
19-21 mei: Huntenkunst, DRU SSP-Hal, Ulft
19 mei: The Bruceband, Openluchttheater, Gendringen
19 mei: ’Vast en Los muziektheater, DRU Cultuurfabriek,  
 Ulft
20 mei: Benefitavond ’Laat het zieke kind genieten’,   
 Openluchttheater, Gendringen
20 mei: Preuvement rondom de Sint Maartenkerk,   
 Gendringen
25 mei: Festivaart, DRU Park  Ulft
27 mei: Coverland, DRU Park, Ulft

Er zijn vele manieren om te helpen
De Moeder Teresa Stichting in Ulft is een 
organisatie waarbij de hulp aan hulpbe-
hoevenden centraal staat. Al het geld dat 
de stichting met de inzet van haar vrijwilli-
gers verdient, wordt ingezet voor de hulp-
verlening aan de mensen in Oost-Europa 
die het zo broodnodig hebben.
De inkomsten genereert de stichting on-
der meer met de kledingwinkel in Ulft. 
Hier is nieuwe kleding in vele maten en 
soorten te koop, na aftrek van de inkoop-
kosten wordt de rest van het bedrag om-
gezet in directe hulp. Wat minder bekend 
is, is dat er aan de Nijverheidsweg 13B in 
Ulft ook kleding wordt ingezameld. De 
tweedehands kleding wordt gecontroleerd 
voordat het richting Roemenië wordt ge-
stuurd, waar het een tweede leven krijgt. 
De stichting waakt er voor om kapotte 
kleding naar Roemenië te sturen. Het in-
leveren van spullen is dagelijks mogelijk 
tussen 09.30 en 15.00 uur.
Een andere inkomstenbron zijn de giften, 
donaties en erfenissen die de stichting 
jaarlijks bereiken. Deze worden dankbaar 

aanvaard. De Stichting heeft een ANBI-
keurmerk (Algemeen nut beogende in-
stellingen) van de Belasting-dienst, waar-
mee de stichting gebruik kan maken van 
bepaalde belastingvoordelen bij erven, 
schenken en de energiebelasting. Het 
helpt om jaarlijks veel geld in te zetten 
voor sociale woningbouw, medicijnen, het 
uitdelen van voedsel- en kledingpakket-
ten, alsmede het ronddelen van hout tij-
dens de jaarlijkse winteractie. Dat is ook 
gewenst, want de omstandigheden waar-
onder grote groepen Roma moeten leven 
zijn in een woord schrijnend. 
Stel u eens voor, een paar lemen hutten 
met een golfplaat als dak. Wie denkt dat 
die derde wereldproblematiek alleen ver 
weg van huis is, komt bedrogen uit. Op 
een kleine dag rijden, in de heuvels rond 
Oradea in Roemenië, leven duizenden 
Roma. Ze leven, maar daar is alles mee 
gezegd, een menswaardig bestaan is het 
amper te noemen. De Moeder Teresa 
Stichting Ulft spant zich in om deze groe-
pen mensen op weg te helpen en daar kunt 
u ook bij helpen.

Moeder Teresa Stichting

Bezoekers van de theateravonden in 
”Ons Pakhuus” hebben al eerder kun-
nen genieten van het succes van de 
Toneelgroep Heelweg. 

Deze gezellige toneelgroep zal wederom 
een avond verzorgen en wel op zaterdag 
13 mei 2017 in de ”Eko Theaterzaal” 
van ”Ons Pakhuus” aan de Molenberg 2 
te Silvolde. De voorstelling begint 20.00 
uur. De zaal is open om 19.15 uur. 

Het blijspel dat gebracht gaat worden 
bestaat uit 3 bedrijven, onder de titel 
”Parochie in de Peel” van auteur Carl 
Slotboom. De regie is in handen van 
Wilma Tankink. Dit blijspel is geba-
seerd op de gelijknamige roman van 
Toon Kortooms. 
Deze schrijver, die opgroeide in de 
Peel, had veel succes met zijn vrolijke 
romans, die vooral gebaseerd zijn op 
eigen ervaringen. De Peel is ook het de-
cor van dit blijspel. Mariaveen ligt door 
de ontginning tussen sloten, kanalen en 

vaartjes. Om zich te verplaatsen moeten 
de bewoners gebruik maken van gam-
mele vlotjes, waarmee zij zichzelf naar 
de overkant van het water moeten trek-
ken. Dit is niet zonder risico. De dokter 
uit Deurne redt het vaak niet om op tijd 
bij zijn patiënten te komen. Pater Jan is 
door zijn meerdere op missie gestuurd, 
naar Mariaveen, om de zieke pastoor te 
vervangen. Hij heeft het er niet gemak-
kelijk. Hij ziet het als zijn taak om er 
voor te zorgen dat er een brug en een 
dokter komen in Mariaveen. Zal hem 
dat lukken? 

De entree bedraagt € 7,50 inclusief vou-
cher voor een kopje koffie/thee. Kaarten 
te reserveren via tel: 06 36172919 of 
info@onspakhuussilvolde.nl 

De kaarten kunnen dan 13 mei tot 19.30 
uur aan de kassa worden afgehaald. Dit 
blijspel geniet al veel belangstelling en 
vol=vol!!! Zie ook:
www.onspakhuussilvolde.nl

Blijspel in ’Ons Pakhuus’


