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Journalistiek in de regio

Nee, zoek op het woord Achter-
hoek in het nieuwe regeer-
akkoord en je vindt niets. Al 
het lobbyen en lentediners ten 
spijt. Deze regio wordt dan niet 
genoemd in het 70 pagina’s tel-
lende document. 
Er is wel volop beweging. Ook 
op journalistiek niveau en dat is 
goed nieuws. Kranten als deze, 
daar zijn er nog maar weinig 
van, maar wordt wel gelezen 
door een trouw publiek. Door 
de vergrijzing in de Achterhoek 
zijn  deze kranten juist nog le-
vensvatbaar. Maar ook nieuwe 
initiatieven moeten worden 
toegejuicht. Het in Ulft geves-
tigde medium Regio8 timmert 
al een aantal jaren aan de weg. 
Inmiddels geniet dit journalis-
tieke platform steeds meer 
naamsbekendheid. Online zijn 
ze heel actief, maar ook voor 
de wat minder digitale doel-
groep zijn ze te vinden via de 
ouderwetse beeldbuis. 
Dit kabinet ziet in dat regio-
journalistiek van uiterst groot 
belang is. Redacties bij de 
traditionele media zoals De 
Gelderlander krimpen steeds 
verder, maar zijn nog wel hard 
nodig. Een regio als de Oude 
IJsselstreek heeft recht op een 
onafhankelijke nieuwsvoorzie-
ning en daarom mogen we blij 
zijn met een medium zoals de 
Ulftse Krant, Regio8, Gelderse 
Post en Oude IJsselstreek 
Vizier.
Wie zegt dat er niks gebeurt 
hier heeft het mis. Afgelopen 
week werd bekend dat het in 
april opgerolde drugslab in 
Terborg een omzet draaide van 
100.000 euro per dag. Dat is 
geen misselijk bedrag. Wanneer 
er meerdere van dit soort acti-
viteiten plaatsvinden wordt de 
rol van de journalistiek in de 
Achterhoek nóg belangrijker.

Ulftsekrant@ijselstroom.nl
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Zijlijn

Het najaar staat traditioneel bol 
van de activiteiten in de regio. 
Met dit jaar een aantal activitei-
ten in het donker.

Herfstkleurentocht
Op zondag 22 oktober organi-
seert de VVV Oude IJsselstreek 
een 40 kilometer lange fiets-
route door de Achterhoek, ge-
naamd de herfstkleurentocht. 
Deelnemers kunnen starten tus-
sen 10.00 en 13.00 uur in de kan-
tine van de Van Pallandthal, Van 
Pallandtstraat 8 in Varsseveld. 
De kosten bedragen vier euro per 
persoon, waarbij een consumptie 
is inbegrepen. Kinderen mogen 
voor de helft van het geld mee.

Deze fietstocht is uitgezet om te 
genieten van de prachtige herfst-
kleuren. De tocht gaat via het 
Idinkbos en de kerkepaden van 
Sinderen richting Breedenbroek. 
De pauze/controle is bij restau-
rant Koenders in Breedenbroek. 
Daarna fietsen de deelnemers 
overde mooie kerkepaden van 

Dinxperlo en de Heurne, via 
Lintelo, de Slingebeek en het 
Hiddinkbos. Na ongeveer 41 km 
zijn de deelnemers weer terug bij 
de sporthal in Varsseveld, waar
een consumptie klaar staat. De 
route is gepijld en u krijgt een 
duidelijke beschrijving mee. 
Meer informatie is te vinden op 
www.vvvoudeijsselstreek.nl of via
het e-mailadres: fietscommissie-
varsseveld@kpnmail.nl.

Nachtwandeling
Op zaterdagavond 28 oktober or-
ganiseert NatuurlijkBUITEN de 
Nacht van de Nachtwandeling. 
Onder leiding van een IVN-gids 
vertrekken groepjes wandelaars 
(maximaal 14 personen) voor 
een wandeltocht in het donker. 
De organisatie raadt aan om ste-
vige wandelschoenen of laarzen 
aan te doen, omdat het onder-
weg nogal modderig kan zijn. Bij 
terugkomst is er warme chocola-
demelk met slagroom verkrijg-
baar. Het erf is dan sfeervol ver-
licht met vuurkorven en er is live 

muziek aanwezig. Kinderen kun-
nen er zelf popcorn maken. De
start is tussen 19.00 en 21.00 uur,
bij het terrein van Natuurlijk-
BUITEN (Toldijk 11, Sinderen). 
Een kaartje kost 2,50 euro en is 
te bestellen via:
www.natuurlijkbuiten.nl. 

Knollenkermis Wieken
Op zaterdag 28 oktober is de jaar-
lijkse Knollenkermis. Een dag 
voor de leden van Schuttersgilde 
Wals Wieken Milt. De dag start 
om 09.30 uur, met een vendel-
hulde aan de beschermheer en 
een woord- en gebedsdienst, 
onder leiding van diaken Peters. 
Daarna gaan alle leden terug 
naar het oefenlokaal, waar een 
koffietafel wordt gehouden. Daar
worden diverse jubilarissen in 
het zonnetje gezet. 
Zo is Martijn Salemink 12,5 
vendelier bij het Schuttersgilde. 
Theo Dijkman is dat al 25 jaar. 
Vier mensen vieren hun 25-jarig 
lidmaatschap, te weten Gerwin 
Uenk, Inge Jansen, Wilfred Evers

en Albert Helmes. Gert Rosen-
boom, André Salemink, Wim 
Schepper, Eddy Meijer en Maria 
Egbers-Salemink zijn al veertig 
jaar lid. Tonny Frerix is al een 
halve eeuw lid en Maria van Toor 
zelfs al zestig jaar. Voor al deze 
jubilarissen wordt een serenade 
gehouden.  

Om 15.00 uur begint het vogel-
knuppelen voor zowel de jeugd, 
de vrouwen als de mannen. Er 
wordt gezellig wat gedronken, op 
de achtergrond is muziek van een 
DJ en rond zes uur wordt de dag 
afgesloten met een gezamenlijke 
maaltijd. Daarbij worden alle le-
den weer bedankt voor hun inzet 
het afgelopen jaar. Voorzitter 
Eddy Meijer wordt dit jaar zelf 
gehuldigd met zijn jubileum: 
”Een mooie mijlpaal, die van 
grote betekenis is voor mij. Het 
geeft aan dat je trouw bent aan 
deze vereniging en dat de ver-
eniging jou iets doet. Het is een 
belangrijke factor in mijn leven, 
waarbij ik het belangrijk vind om 
iets te kunnen betekenen voor de 
gemeenschap en dat je je al die 
jaren kunt inzetten voor de ver-
bondenheid met elkaar.”

Halloween
Van zondag 29 tot en met dins-
dag 31 oktober is het drie dagen
Halloween in dierenpark Anholter 
Schweiz. Voor heksen en duivels 
van de kleuterschool en de basis-
school is zondag 29 oktober dé 
dag! De ingang voor dagbezoe-
kers is die dag geopend tot 14.30 
uur. De organisatie vraagt be-
zoekers het park te verlaten om 
15.30 uur. 
Naast veel lichteffecten zijn er 
veel verrassingen rond het meer, 
bij de wolf en de lynx. Alle kin-
deren worden gevraagd in kos-
tuum te komen. 
De andere twee dagen zijn speci-
aal voor volwassenen en kinderen
vanaf 10 jaar met stalen zenuwen.
Alcoholische dranken zijn niet 
toegestaan.

Herfstactiviteiten ook in 
het donker

In de herfst is de natuur weer prachtig met vele soorten paddestoelen.
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Wanhoopskreet!!
We zijn een kleine gymvereniging uit Megchelen: de Megchelse Gym 
Vereniging. Volgend jaar bestaan we 50 jaar! We hebben momenteel rond 
de 40 leden in de leeftijd van 3 tot 12 jaar.  Ze zijn opgedeeld in 3 groepen en 
gymen/turnen op zaterdagmorgen. Ieder jaar hebben we een uitvoering waar 
onze leden aan ouders, opa’s, oma’s, vrienden en bekenden laten zien wat ze 
het afgelopen jaar hebben geleerd.

Maar…..we zijn dringend op zoek naar een nieuwe juf of meester! We hebben al 
verschillende mensen benaderd maar tot op heden niemand gevonden. 
We moeten binnen afzienbare tijd iemand vinden anders zijn we genoodzaakt om 
onze prachtige vereniging op te heffen. Dit zou een enorme aderlating voor ons 
dorpje zijn. Het verenigingsleven is erg belangrijk om ons dorp leefbaar te hou-
den! Dus bij deze onze wanhoopskreet: HELP ons aan een GYMJUF of MEESTER!
Ken je iemand of wil je ons zelf helpen, laat het ons weten! We bieden een goed 
uurloon en reiskostenvergoeding. Het zou toch zonde zijn als onze bijna 50-jarige 
vereniging hierdoor ter ziele zou gaan!

Reacties graag per mail naar: ulftsekrant@ijselstroom.nl
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Netterden
De gemeente Oude IJsselstreek 
was bezig met herstelwerk-
zaamheden aan de Omsteg en 
Lupseweg en die zijn inmiddels 
afgerond. Van de Broekweg tot 
aan de Netterdensestraat werd 
opnieuw geasfalteerd, er werden 
tevens wortelschermen geplaatst 
en de bermen werden afgewerkt.

Voorjaarsnota 2018
In de voorjaarsnota staat in 
hoofdlijnen welke plannen het 
college heeft voor 2018 en hoe dit
financieel uitpakt. Het college 
trekt de lijn van de begroting 
2017 door op basis van een solide 
financieel beleid. Die lijn draagt 
ertoe bij dat Oude IJsselstreek 
veilig is, dat de ondersteuning en
zorg aan onze inwoners van goe-
de kwaliteit is, dat we adequaat 
reageren op vragen van inwoners 
en dat het onderhoud van wegen 
en het groen op orde is en blijft. 
Speerpunten zoals in de begro-
ting 2017 vermeld, worden ver-
der uitgevoerd. Het college wil  
bovendien meer aansluiten bij en
samenwerken met de samenle-
ving en de partners waarmee we 
samen Oude IJsselstreek vormen.

Subsidie KKOWA
Onder bepaalde voorwaarden 
wil het college instemmen met 
de subsidieaanvraag van het 
Kennisnetwerk Kwetsbare Oude-
ren West Achterhoek (KKOWA) 
van in totaal €20.000,- (€5.000,- 

per gemeente) voor 2017. Voor 
de gemeente Oude IJsselstreek 
gaat het om subsidie van €5.000,-. 

Westendorp en Megchelen
Voor het plan Kerkhof in 
Westendorp is een verzoek bin-
nengekomen om op de plek van 
een vrijstaande woning een dub-
bele woning te mogen bouwen en
op de plek van de dubbele woning
een vrijstaande woning. Dit past 
niet in het geldende bestemmings-
plan. Een soortgelijk verzoek is 
binnengekomen voor het plan 
Heijmanshof in Megchelen. Hier 
wil men meer flexibiliteit door op 
de locaties waar dubbele wonin-
gen mogen worden gebouwd ook 
de mogelijkheid te hebben om 
een vrijstaande woning te bou-
wen. Door middel van een Wabo-
projectbesluitprocedure kan me-
dewerking worden verleend aan 
de bouwplannen. Er wordt een 
anterieure overeenkomst afge-
sloten om de termijn waarbinnen 
gebouwd kan worden -conform 
de afspraken uit de Beleidsnotitie 
Woningbouwplanning- vast te 
leggen. 

DRU-Industriepark
De afgelopen 10 jaar is het DRU 
Industriepark uitgegroeid tot een 
unieke plek; een fraai park met 
spannende gebouwen waar veel 
te beleven is op het gebied van 
educatie, cultuur, ontmoeting 
en innovatie. Het college is daar 
trots op. Net als op de vele vrij-
willigers en organisaties die deze 
activiteiten en evenementen mo-
gelijk maken. Het is gelukt het 
bijzondere industrieel erfgoed op 
een goede manier te behouden en 
te herbestemmen. Samen met de 
partners wil de gemeente het suc-

ces verder uitbouwen. Daarvoor 
zijn na 10 jaar van pionieren,
ontwikkelen en realiseren nieuwe 
afspraken nodig met de partners. 
Er is een nieuwe fase aangebro-
ken en daar hoort een geactua-
liseerde visie bij. De gemeente 
heeft de verantwoordelijkheid 
op zich genomen de hernieuwde 
visie DRU Industriepark op te 
stellen. Daarbij is zoveel mogelijk 
rekening gehouden met de wen-
sen, ambities en belangen. De sa-
menwerking wordt georganiseerd 
vanuit twee stichtingen. Eén 
voor Cultuur en Evenementen 
(DRU Cultuurfabriek) en één 

voor Educatie en Evenementen 
(ICER). De gemeente blijft de
DRU Cultuurfabriek financieel 
ondersteunen, maar met nieuwe 
afspraken over de subsidie. Daar-
voor moet de Cultuurfabriek cul-
turele activiteiten organiseren en 
lage huurtarieven blijven hante-
ren voor verenigingen en maat-
schappelijke organisaties. ICER 
wordt huurder van de SSP-Hal. 
Daarmee krijgt ICER extra be-
nodigde ruimte in de SSP-Hal 
en kan de Stichting SSP-Hal (als 
nieuwe partner van ICER) haar 
activiteiten in de hal voortzetten. 
Ook krijgen zij de mogelijkheid 

horeca aan te bieden maar onder-
steunend aan de activiteiten van 
de verschillende partners.

Onderhoud Idinkbos Sinderen
Binnenkort starten de onder-
houdswerkzaamheden in het 
Idinkbos. Het werk bestaat voor-
namelijk uit bomen zagen, duurt 
ongeveer vijf weken en is met 
name bedoeld voor de toekom-
stige generatie. Voorafgaand zijn 
de mogelijk beschermde planten 
en dieren in kaart gebracht en 
waar het kan gemarkeerd, zo-
dat deze niet in gevaar worden 
gebracht.

Een maand gemeente Oude IJsselstreek

Colofon
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Reconstructie Klompendijk Etten

Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

’n minuutje

Paerelskruutje

Het bestaande gemengde riool wordt compleet vervangen door een nieuw gemengd riool. Daarnaast wor-
den ook de verhardingen vervangen en wordt de straat opnieuw ingericht. Ook vinden er werkzaamheden 
aan kabels en leidingen plaats (waterleiding - Vitens).  De planning is om medio oktober 2017 te starten 
met de uitvoeringswerkzaamheden.

Toneelvereniging SIOS (Spelen 
Is Ons Streven) uit Dinxperlo 
bestaat 45 jaar. Bijna ieder jaar 
spelen ze wel een voorstelling 
en dat is dit jaar niet anders. Op    
zaterdag 21 oktober spelen ze 
in de DRU Cultuurfabriek hun 
voorstelling ’Extra hulp op de 
Eerste Hulp’. 

De voorstelling is een klucht, 
geschreven door Henk Roede. 
De voorstelling begint om 20.00 
uur, de deuren zijn een half uur 
eerder geopend. Daarnaast spe-
len ze deze voorstelling ook nog 

op 4 november in ’t Grachthuys 
in Bredevoort en in november 
spelen ze een ’thuiswedstrijd’ in 
hun eigen kulturhus ’Ons Huis’  
in Dinxperlo. De entree kost 
overal een tientje, inclusief een 
consumptie. 
”De voorstelling speelt zich af 
in een ziekenhuis,” vertelt Theo 
Wensing. Hij is mede-oprichter 
van SIOS en regisseert deze 
voorstelling. Er komt een nieu-
we dokter, maar op dezelfde dag 
komt ook een nieuwe schoonma-
ker via het uitzendbureau. En 
meer kan ik er natuurlijk nog niet 

over vertellen. Daarvoor moeten 
de mensen maar komen kijken.”

Voorzitter
Wensing startte de toneelver-
eniging in 1972, samen met een 
aantal anderen. ”Ik deed dit voor 
mijn algemene ontwikkeling. Je 
raakt je schroom kwijt als je 
toneel speelt. Je wordt ook              
gedwongen een prestatie af te 
leveren op het moment dat je 
op dat podium staat. En ik stond 
van nature al graag op het toneel. 
Ik heb 43 jaar gespeeld, maar de 
laatste twee jaar doe ik zelf niet 

meer mee. Ik word wat ouder en 
dan wordt het toch wel moeilijker 
om teksten te onthouden. Er ging 
me teveel tijd in zitten. Daarom 
heb ik me de laatste twee jaar ge-
richt op het regisseren. Dat is an-
ders, maar ook heel leuk. Er gaat 
ook veel voorbereiding in zitten, 
je probeert toch iedereen op 
een zo’n goed mogelijk manier 
het spelen bij te brengen. Soms 
is het ook wel gek. Ik heb met 
sommige spelers zelf jarenlang 
gespeeld en nu moet je er af en 
toe boven kunnen staan. Met de 
jongere spelers, die er nog niet 
zo lang bij zitten, is dat makkelij-
ker. Maar de sfeer blijft relaxed, 
iedereen kan ook zijn zegje doen. 
Het blijft een democratie, he?”

Wensing is ook al 45 jaar voorzit-
ter van SIOS, wat dus betekent 
dat er nooit een andere voorzit-
ter is geweest. ”Ik zeg wel eens 
dat het tijd wordt voor een an-
der, maar zij vinden dat ik het 
nog goed doe. Zolang dat zo is, 
kan ik nog wel doorgaan. Het 
blijft toch mijn vereniging.”

Nieuwe spelers
Ondanks dat ze midden in de re-
petities zitten voor het stuk, zijn 
ze altijd op zoek naar nieuwe 
(jonge) spelers. ”Iedereen kan 
altijd meedoen, om te kijken of 
diegene het leuk vindt. Er is altijd 
wel iemand afwezig, dus nieuwe-
lingen kunnen direct invallen.”

SIOS repeteert elke woensdag-
avond, vanaf 20.00 uur in Ons 
Huis in Dinxperlo. Meer infor-
matie op www.toneelsios.nl

Toneelvereniging SIOS bestaat 45 jaar

Medeoprichter van Sios Theo Wensing regisseert de voorstelling ’Extra hulp op de Eerste Hulp’.



”Ons Pakhuus Pruuveri’j”
Reeds meerdere jaren is de ”Ons 
Pakhuus Pruuveri’j” een groot 
succes. Vandaar dat op 14 okto-
ber a.s. wederom vele pruuvers 
kunnen genieten van alle lekkers, 
dat door maar liefst 12 onderne-
mers zal worden gepresenteerd.
De Pruuveri’j begint 17.00 uur 
en loopt om ongeveer 20.30 uur 
ten einde. De  ondernemers zul-
len u in een sfeervolle ambiance 
hun waren laten proeven. Met de 
”Pruuveri’jkaart” à €7,50 kunt u 
bij de standhouders de lekkernij-
en in ontvangst nemen. Verdere 
informatie en de deelnemende 
ondernemers kijkt u op de site: 
www.onspakhuussilvolde.nl 

Avondje ’Dijken’ in popzaal 
van DRU Cultuurfabriek
Op zaterdagavond 14 oktober 
mag de DRU Cultuurfabriek De 
Dijk opnieuw verwelkomen voor
een indrukwekkende show in de 
popzaal. Met hits als Bloedend 
Hart, Als Ze Er Niet Is en Binnen
Zonder Kloppen is De Dijk al 
meer dan dertig jaar een vaste 
waarde in de Nederlandse pop-
muziek. Het concert van De Dijk 
vindt plaats om 21.00 uur in de 
Popzaal (zaal open 20.00 uur). 
Kaarten à € 27,50 in de voor-
verkoop (€ 30,00 aan de deur) 
verkrijgbaar aan de receptie van 
de DRU Cultuurfabriek via tel. 
0315-714358. Tevens te bestellen 
via www.drucultuurfabriek.nl

KPU Ulft
Op dinsdag 17 oktober om 19.30 
uur organiseert KPU Ulft weer 
een bijeenkomst in de beschuit-
bus van de DRU Cultuurfabriek. 
Dhr. G. Ekkelboom uit Enter 
komt met een vrouwelijke stoma 
ervaringsdeskundige uitleg geven.
Gerrit heeft 23 jaar een stoma en 
de dame 16 jaar. Zij kunnen er 
goed mee leven.

Damesgilde Ulft
Op woensdagavond 18 oktober 
organiseert Damesgilde Ulft een 
bijeenkomst in de conferentie-

zaal. De heer Jos van de Berg 
toont beelden en vertelt ons over
”Care Travel”, een organisatie die 
klein begonnen is in de gemeente 
en een flinke groei heeft door-
gemaakt en al veel mensen een 
plezierige middag uit heeft be-
zorgd. De avond begint 19.30 uur.

Senioren en het Openbaar 
Vervoer
Binnen het reizen met het open-
baar vervoer is er de laatste jaren
het één en ander veranderd. We 
merken dat het voor senioren 
soms lastig is om hier mee om 
te gaan omdat ze niet weten hoe 
deze kaart werkt.  Om antwoor-
den op hun vragen te geven,  
organiseert de gemeente Oude 
IJsselstreek i.s.m. de Provincies 
Flevoland, Gelderland en Over-
ijssel twee informatiebijeenkom-
sten, één in Ulft en één in Varsse-
veld. OV-ambassadeurs infor-
meren tijdens deze bijeenkomst 
senioren over reizen met de bus 
of trein met de OV-chipkaart. Na 
afloop krijgen de senioren een 
uitnodiging voor het maken van 
een proefreisje om zo de kaart-
automaat en de OV chipkaart in 
het echt uit te proberen onder lei-
ding van een OV-ambassadeur.
De bijeenkomst is op maandag 
23 oktober 2017 van 14.00 uur
tot 16.00 uur in de DRU Cultuur-
fabriek te Ulft.

Bijzonder feestmiddag Ulfts 
Mannenkoor
De jaarlijkse feestmiddag op 22 
oktober a.s. van het jubilerende 
Ulfts Mannenkoor heeft dit jaar 
een bijzonder tintje. Niet alleen 
zullen er vier jubilarissen worden 
gehuldigd, maar ook zal er bin-
nen de vereniging afscheid wor-
den genomen van dirigent Piet 
van der Sanden. Hij heeft het 
koor ruim 33 jaar met enthousi-
asme geleid. 
Van der Sanden zal nog in actie 
komen op 24 november tijdens 
een optreden met cabaretier 
Ernest Beuving in de DRU Cul-
tuurfabriek en tijdens de kerst-
concerten. 22 December neemt 
hij afscheid van het publiek in 
Ulft met een Kerstconcert in      
de Petrus en Pauluskerk. Vanaf   
1 januari neemt Harmen Cnossen 
het stokje over. 
De volgende jubilarissen worden 
gehuldigd: Willy Menke uit Ulft, 
1e tenor, Theo Overgoor uit Ulft, 
1e tenor, Eef Rikken uit Bemmel, 
niet actief liden Piet Hofstra uit 
Ulft, 1e bas.

Weerbaarheidstraining 
Rots & Water
Rots en Water is een sociale 
weerbaarheidstraining voor jon-
gens en meisjes vanaf de kleu-
terleeftijd die willen leren om op 
een goede manier voor zichelf 
op te komen in de omgang met 
anderen. Door de sportieve op-
drachten leren de kinderen de 
krachten en zwakke punten van 
de Rots en de Water houding. De 
rotshouding leert om op jezelf
te vertrouwen en je eigen weg te
durven kiezen. Bij de water-
houding staan samenwerking, 
vriendschap, verbondenheid en 
communicatie centraal. Door 
sport en spel en bewegen worden 
vaardigheden aangeleerd zoals 
regels en grenzen leren aanvaar-
den en respecteren. De kleuters 
van 6-7 jaar starten dinsdag 24 
oktober en de kleuters van 8 jaar 
beginnen vrijdag 27 oktober.

Trainen voor halve marathon
Atletico 73 in Ulft biedt de moge-
lijkheid om vanaf begin november 
2017 in 30 weken te trainen naar 
de halve marathon in Amersfoort 
op 10 juni 2018. Er is plaats voor 
10 atleten. Van de deelnemer 
vragen wij dat hij/zij bij de start 
van de eerste training op dinsdag 
7 november in staat is 45 minu-
ten achtereen hard te lopen. Het 
tempo waarin dit wordt gedaan 
is van ondergeschikt belang. 
De kosten voor deze ongeveer 
35 trainingen bedragen € 17,50 
per maand. In dit bedrag zit het 
kortlopend lidmaatschap van de 
atletiekunie. Info: Ad Som, tel 
0315-342428.

Tribute aan Etta James 
& Joe Cocker in DRU 
Cultuurfabriek
Maar liefst 22 muzikanten geven
op zaterdag 28 oktober om 20.00
uur acte de présence in de DRU 
Cultuurfabriek. Onder de noe-
mer ’Etta James & Joe Cocker 
-The ultimate Experience’ bren-
gen Floor Kraayvanger en Erik 
Hagelstein, beiden befaamde re-
gionale coryfeeën met een grote 
staat van dienst, ieder op eigen 
wijze een eerbetoon aan hun 
muzikale voorbeelden. Kaarten 
à € 24,- inclusief pauzeconsump-

tie en garderobe verkrijgbaar 
aan de receptie van de DRU 
Cultuurfabriek, tel. 0315-714358. 
Tevens zijn ze te bestellen via de 
site www.drucultuurfabriek.nl.

Muzikidz: een muzikaal 
feestje!
In oktober start fanfare Kunst 
na Arbeid weer met een nieuwe 
groep Muzikidz. Weet je nog niet 
zeker of muziek maken iets voor 
je is? Of heb je geen idee welk 
instrument je leuk vindt? Dan is 
Muzikidz wat voor jou! Je maakt 
kennis met instrumenten, muziek 
maken en samen spelen. Een half 
jaar lang krijg je gratis muziekles! 
Je betaalt alleen de huur van het 
instrument (€ 5,00 per maand). 
Muzikidz is geschikt voor leerlin-
gen van groep 5-8.  De Muzikidz 
opleiding wordt afgesloten met 
een concert. Fanfare Kunst na 
Arbeid heeft nog een uniek en 
nieuw project:  een opleidingsor-
kest voor iedereen vanaf 17 jaar, 
waarbij vooral ook de dertig-, 
veertig- en vijftig-plussers wel-
kom zijn! Het is geschikt voor 
iedereen die eens een instrument 
wil uitproberen. U heeft dus 
geen ervaring nodig. Ook als u 
ooit eens iets in muziek gedaan 
heeft en het opnieuw wilt oppak-
ken, bent u van harte welkom. 
Meedoen kost € 10,- per maand. 
Het opleidingsorkest is elke za-
terdag van 10.15 - 11.15 uur in 
’s-Heerenberg. Aanmelden kan 
bij Kim Boerakker via:
opleidingen@kna-ulft.nl

Oktobervaarten met de 
fluisterboot
In de weekenden t/m 30 oktober 
vaart de rondvaartboot De Iessel-
ganger over de Oude IJssel. 
Vanaf de Ballybrug op Indus-
triepark DRU in Ulft gaat het 
naar de sluis in Gaanderen en 
weer terug. In de herfst is er een 
beweging terug naar de aarde. 
De natuur maakt zich op langs 
de oevers van de Oude IJssel. De 
moeite waard om in het herfst-
seizoen een vaartocht te maken. 
Vooral het kleurrijke bosgebied 
van de fundamenten waar eens 
het kasteel Schuylenburg stond 
zal u zeker opvallen tijdens deze 
vaartocht. Volwassen € 6,50 en 

kinderen tot 12 jaar € 3,50.
U kunt online boeken op ijssel-
vaart.nl of via:
vvvoude-ijsselstreek.nl

Blaaskapel ”de Optimisten” 
in ”Ons Pakhuus”
Blaaskapel ”de Optimisten” uit
Breedenbroek zal wederom een 
concert verzorgen in ”Ons Pak-
huus” te Silvolde. De muziek die 
gespeeld wordt bestaat uit wal-
sen en polka’s van bekende com-
ponisten als Antonin Zvacek, 
Ladislav Kubes en vele anderen. 
Het concert zal plaatsvinden op 
zondag 22 oktober om 14.00 uur. 
Zaal open 13.15 uur. Kaarten à    
€ 7,50 zijn te reserveren via:
info@onspakhuussilvolde.nl

Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 6 november 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.

Boeken- en Platenmarkt voor 
Amnesty in Ulft
Op vrijdagavond 3 november van 
19.00 tot 22.00 uur organiseert 
Amnesty-groep Ulft weer een 
grote boeken- en platenmarkt in 
de DRU-Cultuurfabriek te Ulft. 
Leesboeken, thrillers, romans, 
literatuur, kinderboeken en in-
formatieve boeken. Er is veel 
popmuziek op vinyl of CD, maar 
ook klassiek muziek. Voor lief-
hebbers van films zijn er dozen 
vol DVD’s. De opbrengst van 
deze verkoop is voor Amnesty 
International. Mocht u boeken, 
platen, CD’s of DVD’s  beschik-
baar willen stellen, dan kunt u 
contact opnemen met Anton 
Neijland (0315-631627).

Najaarsmarkt Steentjes
Op zondag 29 oktober van 10.00 
tot 17.00 uur organiseert tuincen-
trum Steentjes in Silvolde weder-
om een grote najaarsmarkt. 
Meer dan 60 kramen en stands, 
een terras en een podium met 
diverse optredens en demonstra-
ties staan weer garant voor een 
gezellig dagje uit.
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Waar dronk jouw opa vroeger zijn borreltje?

Oktober is de maand van de geschiedenis. De Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen 
(OVGG) sluit deze maand weer af met de jaarlijks terugkerende genealogie-dag. Het hoofdthema is 
ditmaal ’cafés’. De werkgroep was  benieuwd naar de geschiedenis van de vele cafés die onze gemeente 
vroeger rijk was. En dat waren er nogal veel. Waar kwamen de cafébazen vandaan en waar zijn ze geble-
ven? Wat is de geschiedenis van het pand? Wie woonden er en waar verdienden ze hun brood mee? Vaak 
zijn deze panden slechts tijdelijk als kroeg in gebruik geweest. Tijdens deze dag zal de nadruk liggen 
op hierna genoemde cafés: café van Uhm (de Pluum) in Ulft, de Marmelhorst in Groot-Breedenbroek, 
Hebinck in Klein-Breedenbroek  en Schoenmaker in Bontebrug/Oversluis (zie foto). Nieuwsgierig ge-
worden naar de informatie en foto’s die door de leden zijn verzameld of wil je herinneringen ophalen 
aan de hand van vaak zeldzame oude foto’s? Kom dan op zaterdag 28 oktober tussen 11.00-16.00 uur 
bij de OVGG, DRU Cultuurfabriek (Portiers gebouw), Hutteweg 24 in Ulft. De toegang is gratis. Er 
zijn die dag leden van de groep aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Hebt u zelf 
foto’s of interessante informatie over deze of andere (verdwenen) cafés, breng die dan mee. Deze foto’s 
en gegevens worden direct gescand.

Europees Kampioenschap
Micropulling

Bij Loonbedrijf van Hal aan de Grensweg in Voorst wordt zaterdag 
4 november in de machinehal het EK Micropulling gehouden.
Ongeveer 200 Micropullers uit europa verschijnen in 4 verschillen-
de gewichtsklasses aan de start. Het belooft een spectaculaire dag te 
worden. Gratis entree. Bij micropulling is het de bedoeling om een 
zelf gebouwde sleepwagen zo ver mogelijk te verplaatsen over een 
baan die bestaat uit aarde. Deze sleepwagen is echter zo gebouwd, 
dat hij tijdens de trekpoging steeds moeilijker verplaatsbaar wordt. 
De tractoren worden door de rijders zelf ontworpen en gebouwd. Ze 
kunnen worden aangedreven door één of meer verbrandingsmoto-
ren, afhankelijk van de klasse waarin gereden wordt. Sommige mo-
dellen beschikken over een totaal vermogen van meer dan 10 pk en 
laten de achterwielen met ruim 120 km per uur spinnen.
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Nadat de Tribute to the Cats-
band in mei van dit jaar op het 
podium stond in de grote hal van 
Sportcentrum Het Blauwe Meer, 
komt er binnenkort opnieuw een 
illustere naam naar Dinxperlo. 
ABBA Fever geeft op zaterdag-
avond 9 december acte de pré-
sence tijdens de Disconacht van 
Dinxperlo.

Waar het een half jaar geleden 
een optreden in het teken van de 
Volendamse palingsound was, 
zal het ditmaal een avond met 
Zweedse invloeden zijn in de    
tennishal van Het Blauwe Meer, 
aan De Kolk 6 in Dinxperlo. Net 
als bij de organisatie van het Cats-
concert sloeg Het Blauwe Meer-
bedrijfsleider Ramon Radstaak 
voor dit concert wederom de 
handen ineen met Manfred 
Britzius van Gaststätte Zum Pitt, 
net over de grens in Dinxperlo’s 
buurdorp Suderwick. 

De verwachting was in mei al dat 
de Duits-Nederlandse samen-
werking tussen Gaststätte Zum 
Pitt en Het Blauwe Meer niet 
beperkt zou blijven tot een een-
malig gebeuren. ”We hebben het 
er al over gehad, we willen waar-
schijnlijk wel een vervolg. Dat zal 
dan vermoedelijk ergens richting 
het eind van dit jaar zijn,” liet 
Radstaak destijds weten. 
Nu is het dus zover: het tweede 
concert van de ’grenzeloze samen-
werking’ tussen Sportcentrum 
Het Blauwe Meer en Zum Pitt.

”Nadat de Tribute to the Cats-
band voor een volle zaal zorgde, 
is de tweede editie een Dance 

Night met als hoofdact de band 
ABBA Fever,” maakt Radstaak 
duidelijk. 
”De dansnacht van Dinxper en 
omstreken, waarbij we teruggaan 
naar de jaren 70, de tijd van dis-
cotheken als de Joy of Roquetas. 
Kortom: de tijd van disco!” 

Belangrijkste ingrediënt van 
deze avond is het liveoptreden 
van ABBA Fever: een levens-
echte ABBA liveact. De gasten 
worden vanaf 20.00 uur warm-
gedraaid door dj Little Joe en 
zullen na afloop van de hoofd-
act natuurlijk nog kunnen nage-
nieten. Muzikale omlijsting ook 
hier verzorgd door dj Little Joe. 
Radstaak: ”Het Blauwe Meer zal 
worden omgetoverd tot een ware 

danstempel met een spectaculai-
re dansvloer. Voor gasten die wat 
rustiger willen genieten van deze 
avond, zijn er ook zitplaatsen.” 

Die zijn wel beperkt beschik-
baar. Kaarten zijn verkrijgbaar 
bij Sportcentrum Het Blauwe 
Meer, Zum Pitt of via de website 
hetblauwemeer.nl. Kaarten kos-
ten in de voorverkoop 17 euro 
per stuk (staanplaatsen) en 24 
euro per stuk voor zitplaatsen.

Kaarten die voor 27 oktober 
worden besteld (via een e-mail 
naar info@hetblauwemeer.nl), 
worden na bewijs van betaling 
aan huis bezorgd.
Voor de lezers van de Ulftse 
Krant volgt er een speciale actie.

ABBA Fever tweede in reeks ’grenzeloze 
samenwerking’ in Dinxperlo

Ramon Radstaak, Het Blauwe Meer-bedrijfsleider, neemt je tijdens    
’De dansnacht van Dinxper’ mee terug naar de tijd van disco.

In de jaren 70 werd nog door 
menigeen voorspeld dat ’dat de 
Szoepstengels mor ’n köt leaven
zollen hemmen.’ De tijd heeft 
geleerd dat die mensen ten 
onrechte pessimistisch waren 
over de levenskansen van de 
Ulftse carnavalsvereniging: die 
bestaat inmiddels 44 jaar en dat 
jubileum wordt op zaterdag 28 
oktober op gepaste wijze gevierd.

De festiviteiten vinden als van-
zelfsprekend plaats in Het 
Hemeltje, de kroeg van Alard 
Ross; in 1973 een van de oprich-
ters van de Szoepstengels en 
’uiteraard erelid’ van de carna-
valsvereniging. Die heeft zich al 
die jaren vooral onderscheiden 

door één ding: ”Het belangrijkste 
bij ons is de muziek. Geen carna-
valsmuziek, maar stevige rock,” 
maakt bestuurslid Mike Slutter 
duidelijk. ”Muziek is altijd de 
basis geweest, al sinds het ont-
staan in Het Hemeltje, toen het 
café nog bij Smithuus zat,” vult 
voorzitter Gerard Huls aan.

Het is dan ook niet voor niets 
dat het 44-jarig bestaan volgende 
week zaterdagavond wordt opge-
luisterd met een optreden van 
rockband Huphter. ”Gewoon een 
mooi feestje met een ’fijn drel-
leke’ muziek,” belooft Slutter. 
”Het wordt ’gemuudelijk’, zoals 
de mensen van ons gewend zijn. 
Niks moet en alles mag bij de 

Szoepstengels, dat is zo’n beetje 
ons motto.” Want verplichtin-
gen zijn er niet of nauwelijks, in 
tegenstelling tot bij de meeste 
andere, traditionelere carnavals-
verenigingen. ”In de beginjaren 
hadden we nog wel een pronk-
zitting, met een buut en dat 
soort dingen. Maar dat hebben 
we al redelijk snel laten varen. 
We houden gewoon niet zo van 
protocollen. We zijn niet echt 
van het organiseren. Meer van 
het vieren,” legt Huls uit. ”Dat 
zou ook een mooi motto kunnen 
zijn,” merkt Slutter lachend op.

Om het jubileum toch een plech-
tig tintje te geven, wordt naast de 
feestavond met de band Huphter 
echter tevens een receptie geor-
ganiseerd. Huls: ”Dat woord 
’receptie’ is eigenlijk al lastig, het 
past niet bij ons. Maar we wilden 
wel mensen kunnen uitnodigen. 
Dus we maken er een gemuude-
lijke middag van. En we hebben 
een echte Ulftse carnavalsquiz 
bedacht, we denken dat die zeker 
ook voor de andere verenigingen 
leuk zal zijn.”

Slutter: ”Bovendien vonden we 
dat zelf beter dan elkaar twee, 
drie uur lang een beetje dom 
’aankieken’ met een potje bier of 
koffie, er moet wel iets te doen 
zijn.” 
In de avond is er niks meer 
officieel: ”Dan gaat het dak 
eraf. Iedereen is welkom en de 
entree is gratis, zoals altijd bij de 
Szoepstengels. Dan gaat de ver-
sterker aan en de tap los.”

Szoepstengels vieren al 44 jaar 
’gemuudelijk’ carnaval

Voorzitter Gerard Huls (links) en bestuurslid Mike Slutter.

Wedstrijden van de 
komende weken

22 oktober 2017
Ajax B - Zelhem
Etten - Babberich
OBW - Gendringen
GWVV - Erix
Westendorp - NVC
SDOUC - Orion
Silvolde - Sneek Wit Zwart
SVGG - VIOS B
Terborg - RKPSC
Dinxperlo - Ulftse Boys

29 oktober 2017
Westendorp - Ajax B
VVL - Etten
Gendringen - VDZ
SVBV - GWVV
NVC - ’t Peeske
WAVV - SDOUC
RKHVV - Silvolde
Erix - SVGG
Kilder - Terborg
Ulftse Boys - KSH

5 november 2017
Ajax B - Babberich
Etten - Halle
MASV - Gendringen
GWVV - VIOS B
Gelders Eiland - NVC
SDOUC - Union
Silvolde - MSC
SVGG - Mariënvelde
Terborg - HC’03
Reünie - Ulftse Boys

Sportverenigingen, geef
uw wedstrijden door, dan 

weten uw supporteers
wanneer ze u kunenn
komen aanmoedigen!

ulftsekrant@ijselstroom.nl

Muziekcursus 
voor jeugd bij 
Harmonie Ulft
Harmonie Ulft start in okto-
ber weer de cursus ”Muziek 
maak je Zelf!” vol met leuke 
muzieklessen voor kinderen 
van groep 4/5 van de basis-
school. 

De cursus biedt meer dan 
alleen noten leren lezen en 
blokfluit spelen. De kinderen
maken kennis met alle instru-
menten in een harmonieorkest.
Ook oefenen zij met zingen en 
leren alle verschillende aspec-
ten van de harmonie. 
De cursus wordt gegeven door 
Hans Roerdinkholder. De 
lessen zijn dinsdagavond in 
de DRU-Cultuurfabriek van 
18.15-19.00 uur. 
Na 20 lessen wordt de cursus 
afgesloten met een groots 
ABC+ concert, waaraan alle 
orkesten van Harmonie Ulft 
deelnemen. Daarna krijgen de 
kinderen onder toeziend oog 
van het publiek een diploma. 
Wanneer zij besluiten door te 
gaan met muziek maken dan 
kunnen zij na deze cursus een 
instrument kiezen en komen 
dan als beginnend muzikant 
in het C-orkest van Harmonie 
Ulft. 
De gehele cursus kost 80 euro, 
inclusief blokfluit, muziek-
mapje, diploma en heel veel 
plezier! 
Aanmelden zo spoedig moge-
lijk via:
mmjz@harmonieulft.nl of via 
de folder die de kinderen op
school mee krijgen. Meer info 
www.harmonieulft.nl 

’Bedankt mensen van de Ulftse 
krant die elk jaar weer vreselijk 
druk zijn, om weer zo’n prach-
tig mooie puzzel en fototocht in 
elkaar te zetten’ 

Dit was één van de vele reacties 
van de inzenders van de onze 
jaarlijkse fietsroute, die weer 
werd omschreven, als prachtig 
en waar men weer veel plezier 
aan heeft beleefd.
Het is ieder jaar inderdaad veel 
werk en is het weer een hele 
puzzel welke kant we nu weer 
op gaan. Maar deze mooie reac-
ties maken heel veel goed en we 
zijn blij dat iedereen er zo van 
geniet, daar doen we het voor.

Er kwamen dit jaar ook weer 
veel goede inzending binnen. 
De juiste volgorde van de foto’s 
is: 1 L, 2 N, 3 G, 4 J, 5 M, 6 O, 
7 I, 8 S, 9 K, 10 P, 11 A, 12 I,          
13 E, 14 D, 15 B, 16 H, 17 F,       
18 C, 19 R, 20 Q. 

Uit de goede inzendingen 
komen de volgende winnaars: 
Fam. Lohschelder, 
Koksallee 12, Megchelen; 
Jan Timmerman, Kievit-
straat 13, Ulft. Zij winnen een 
waardebon t.w.v. €12,50 van 
Panneklaar in Ulft. 
Thea Wijnroks, Burg. van
Tuyllplein 34, Terborg 
en Hermie Peeters, 
Lichtenbergseweg 72A, Silvolde 
winnen een cadeaubon t.w.v. 
€12,50 van Robben schilder-
werken in Ulft.

Oplossing Restaurantpuzzel:
In de vorige Ulftse Krant stond 
weer een restaurant-puzzel.  
Uit de vele inzenders zijn de 
onderstaande winnaars geloot, 
zij   winnen een waardebon t.w.v. 
25 euro te besteden bij onder-
staande restaurants.

Restaurant Il Caminetto in 
Anholt 
Els Giesen, 
Grotestraat 101, Gendringen

Restaurtant van Hal in 
Voorst
R. Krämer, 
Walterstede 10, Megchelen

Restaurant Koenders in 
Breedenbroek
W. Schreven, Pol 42, Ulft

Restaurant de Roode Leeuw in 
Terborg
J.W. Ruesink, Bakkerskamp-
straat 26, Breedenbroek

Restaurant Engbergen in 
Gendringen
J. Bieleveldt, 
Kloosterhof 109, Silvolde

Restaurant De Buurman in 
Silvolde
E. Smits, 
Heggenseveld 30, Ulft

De Ulftse Krant feliciteert alle 
prijswinnaars met hun gewonnen
prijzen. Zij krijgen hun prijs   
binnenkort thuis gestuurd.

Uitslagen puzzel en 
fietsroute Ulftse Krant
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In Megchelen tegenover de basisschool stond de 
winkel van Jan Hakvoort. In de volksmond Jan 
Brak. Zijn Vader Willem Hakvoort kocht de 
woning van de familie Tempels. Die later naar 
de Julianaweg halverwege Gendringen zijn gaan 
wonen. Omstreeks 1920 is de familie Tempels 
naar Veldhoven verhuisd. Op de foto zien we de 
familie Tempels voor het huisje waar dan later de 
familie Hakvoort komt te wonen tegenover de 
school. De foto is van voor 1920.

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.

Olde Dorpskiek’n
De volgende Ulftse Krant verschijnt 6 november. Voor sugges-
ties en/of opgaves van evenementen kunt u terecht bij Drukkerij 
IJselstroom aan ’t Goor 55A te Ulft, ulftsekrant@ijselstroom.nl 
Bellen mag ook: 0315 - 681373, (vragen naar Patricia)

14 oktober: ’Ons Pakhuus Pruuveri’j’, Ons Pakhuus Silvolde
14 oktober: De Dijk in DRU Cultuurfabriek, Ulft
17 oktober: KPU bijeenkomst in DRU Cultuurfabriek, Ulft
18 oktober: Damesgilde bijeenkomst, DRU Cultuurfabriek,  
 Ulft
21 oktober: Toneelvereniging SIOS voorstelling in DRU   
 Cultuurfabriek, Ulft
22 oktober: VVV Fietstocht Van Pallandthal, Varsseveld
22 oktober: Blaaskapel ’de Optimisten’ in ’Ons Pakhuus’,   
 Silvolde
22 oktober: Feestmiddag Ulfts Mannenkoor
23 oktober: Informatie-avond Senioren en Openbaar   
 Vervoer, DRU Cultuurfabriek, Ulft
24 oktober: Start Weerbaarheidstraining kleuters 6-7 jaar   
 Sportschool Ketelaar, Ulft
27 oktober: Start Weerbaarheidstraining kleuters vanaf 8 jaar  
  Sportschool Ketelaar, Ulft
28 oktober: Tribute Etta James & Joe Cocker, DRU   
 Cultuurfabriek, Ulft
28 oktober: Nachtwandeling NatuurlijkBUITEN, Sinderen 
28 oktober: Knollenkermis Wieken
28 oktober: Genealogie-dag OVGG, DRU Cultuurfabriek,   
 Ulft
29 oktober: Najaarsmarkt tuincentrum Steentjes, Silvolde
29-31 oktober: Halloween in Anholter Schweiz, Anholt
3 november: Boeken- en Platenmarkt voor Amnesty   
 International, DRU Cultuurfabriek, Ulft
4 november: Europees Kampioenschap Micropulling, 
 loonbedrijf van Hal, Voorst
6 november: Bingo KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft

’Waar is huis’ is een gevoelig lied-
je van het duo van het Haarlemse 
duo Speelman en Speelman. Het 
symboliseert de indringende 
zoektocht naar een ander leven 
die inwoners van Nederland met 
een ander geboorteland hebben.  
Wie het niet kent, ff youtuben 
en u bent even een paar minuten 
stil, al luisterend naar deze mooi 
geschreven tekst.

Als vrijwilliger van de Moeder 
Teresa Stichting Ulft herken ik 
die woorden maar al te goed. 
Als student verkeerde ik in een 
luxepositie waarin ik mij afvroeg 
welke plaats beter me beter aan-
stond, de grote studentenstad of 
de fijnbesnaarde Achterhoekse 
omgeving, waar rust en saamho-
righeid en groter goed zijn dan 
uiterlijk vertoon en blingbling. 
Luxe, want waar ik me niet druk 
om maakte was mijn identiteit.
In Roemenië, in de bergen rond 
Oradea is het in de kampen vol 
Roma een nooit vertrekkende 
vraag; ’waar is huis’?  Hoewel de 
Roma van oudsher een nomaden-
volk is, voeren zij al decennia lang 
strijd om erkenning. De Moeder 

Teresa Stichting Ulft helpt waar 
mogelijk. Niet alleen door het 
verstrekken van voedsel- en kle-
dingpakketten, maar ook door 
bij de gemeenten Roma van een 
indentiteit te voorzien. Ze in te 
schrijven in het register, met een 
adres van een door de stichting 
gebouwde sociale huurwoning, 
het geeft de Roma een identiteit.
De stichting verlangt daar ook 
wat voor terug. Namelijk dat de 
Roma hun maximale best doen. 
Dit  door de kinderen naar school 
te sturen, de huisjes te helpen    
onderhouden en te helpen met 
het verbouwen van gewassen, 
participatie om stapje voor stapje 
te groeien naar een eigen gezon-
de omgeving, een eigen thuis.
Waar is huis? In deze tijd, waarin 
de dagen korter worden en      juist 
de hang naar binnenhuize gezel-
ligheid groter is als ooit tevoren, 
is het niet verkeerd om ook aan 
de Roma te denken. Hen te      
helpen in hun zoektocht, ’waar 
is huis?’ Misschien dat over een 
groot aantal jaren, er ooit nog 
eens een liedje wordt geschreven 
met de titel ’hier is thuis.’    
 

Moeder Teresa Stichting

Anderhalf jaar na de start van 
het project Doetinchem-Wesel 
380 kV (met de nieuwe, in het 
oog springende hoogspannings-
masten) wordt afscheid genomen 
van de ‘vertrouwde’ elektrici-
teitsmasten die ruim 45 jaar lang 
beeldbepalend zijn geweest in 
de Achterhoek. De verwachting 
is dat het grensoverschrijdende 
project in de zomer van 2018 
helemaal afgerond zal kunnen 
worden.

In opdracht van TenneT is de 
firma Dusseldorp Infra, Sloop en 
Milieutechniek uit Lichtenvoorde 
eind vorige maand begonnen met 
het weghalen van de oude 150 kV-
masten van de hoogspannings-
verbinding Doetinchem-Ulft. Op 
donderdag 28 september werden 
in de Doetinchemse woonwijk 
Wijnbergen de eerste twee mas-
ten verwijderd. De verbinding is 

overbodig geworden door de in-
gebruikname, afgelopen zomer, 
van de 150 kV-lijn in de gecom-
bineerde nieuwe 380 kV/150 kV-
verbinding Doetinchem-Wesel.

”De afgelopen weken zijn de 
meeste stroomgeleiders al uit 
de masten verwijderd. In totaal 
sloopt Dusseldorp de komende 
weken 37 masten van de oude 150 
kV-verbinding,” meldt TenneT-
woordvoerder Matthijs Coops. 

De 150 kV-verbinding, die zorgt 
voor het stroomtransport in en 
voor de regio, is er sinds 1971 
tussen Doetinchem (hoogspan-
ningstation Keppelseweg) en 
verdeelstation Ulft. Daarvoor 
zorgde een 50 kV-verbinding 
voor het transport van elektrici-
teit - geproduceerd in Nijmegen 
- vanaf het hoogspanningstation
aan de Keppelseweg in Doetin-

chem via Ulft naar de rest van de 
Achterhoek.
”Drie masten in Doetinchem 
worden nog omgebouwd tot te-
lecommasten, zodat de mobiele 
bereikbaarheid blijft gegaran-
deerd. Dit zijn een mast aan de 
Energieweg, bij de sporthal aan 
de Liemersweg en een mast op 
bedrijventerrein Wijnbergen, bij 
de A18,” laat Coops weten. 

”Op een later tijdstip, als de nieu-
we hoogspanningsverbinding in 
het geheel gereed is en de 150 kV 
in gebruik is, zullen nog vijftien 
’paalmasten’ ten oosten van het 
verdeelstation Ulft verdwijnen.” 
Deze masten (uit 1980) staan van-
af het verdeelstation Ulft richting 
Sinderen en Winterswijk. De in-
gebruikname van dit deel van de 
150 kV-verbinding is voorzien 
voor eind dit jaar of het eerste 
kwartaal van 2018.

Coops: ”Dat tijdstip hangt samen 
met de gesprekken die TenneT 
nog heeft met een grondeigenaar 
wiens medewerking noodzake-
lijk is voor het kunnen ophangen 
van stroomgeleiders.” 
Daarnaast is het voor wat betreft 
de planning van de aannemer 
nog even afwachten wanneer de 
grensmasten in Duitsland wor-
den geplaatst, zodat de gelei-
ders hier verder kunnen worden 
getrokken. 
De internationale 380 kV-ver-
binding kan in gebruik worden 
genomen als ook in Duitsland de 
verbinding klaar is; waarschijn-
lijk zal dit in de zomer van 2018 
zijn. 

Meer informatie is te vinden op 
doetinchem-wesel380kv.nl.

Afscheid van beeldbepalende 
hoogspanningsmasten

Oh wat voelde hij zich sterk,
Toen hij in Nederland mocht wonen,
Hij kreeg het allerzwaarste werk
En zelfs een titel, …. allochtonen
Uit: ‘Waar is huis’ van Speelman en Speelman




