
Het is bijna Pasen en dat 
betekent, zeker hier in de 
Achterhoek, weer veel gezellige 
paasvuren. In Ulft hoort de 
paaseierenrally ook al jaren tot 
de vaste activiteiten tijdens deze 
feestdagen. Anderhalve week
 later vieren we ook de verjaardag 
van koning Willem Alexander. 

Hieronder vindt u alle details 
over de activiteiten rond Pasen 
en Koningsdag in uw omgeving.  

Paasvuur Megchelen
In Megchelen wordt het paas-
vuur zoals ieder jaar georgani-
seerd door schuttersgilde Sint 
Martinus. Op Eerste Paasdag, 
zondag 16 april, is er een gezellig 
paasvuur op de akker van de
familie Middelbrink, aan de 
Heisestraat-Hogestraat. 
De eerste paaskaars wordt om 
20.15 uur opgehaald in de St. 
Martinuskerk, waar wat wordt 
verteld over Pasen. Kinderen van 
de basisscholen in Megchelen 
mogen vrij naar binnen lopen. 

Vervolgens wordt onder bege-
leiding van de muziekvereniging 
in optocht naar de houtstapel 
gelopen. 
Een dag eerder wordt op verzoek 
brandbaar hout opgehaald door 
de vendeliers van het schutters-
gilde, vanaf 12.30 uur. Daarvoor 
kunt u bellen met Nico Snelting 
(0315) 377 405. Mensen buiten 
Megchelen kunnen ook hun hout 
komen brengen. Dit hout kan 
worden gebracht op zaterdag  
15 april, tegen een kleine vergoe-
ding.   

Paasvuur Etten
Schutterij ’De Eendracht’ or-
ganiseert ook dit jaar weer het 
paasvuur in Etten. Op zondag 
16 april (Eerste Paasdag) wordt 
het vuur om 20.00 uur ontstoken, 
op het terrein aan de Zeddamse-
weg en de Kampstraat. Om 18.30 
uur is er een attractie voor de 
kinderen (samen met hun ou-
ders), met medewerking van DJ 
DJAROEL. De entree hiervoor 
is gratis. Na de show is er een 

lampionnentocht, om 19.30 uur, 
vertrekkend vanaf het feestter-
rein richting het bevrijdings-
monument aan de Dorpstraat. 
Iedereen kan voor een euro een 
lampion kopen bij de jassencon-
tainer op het feestterrein. Om 
20.00 uur wordt het paasvuur 
dan ontstoken. Vanaf 20.30 uur 
is er een optreden van de band 
Cabrio in de grote feesttent. De 
toegang is tot 21.30 uur gratis, 
daarna wordt er vijf euro gere-
kend. U kunt snoeihout brengen 
op zaterdag 15 april tussen 09.00 
en 15.00 uur. 

Paaseierenrally
Ook dit jaar wordt er in 
Gendringen tijdens Pasen een 
paaseierenrally gehouden en wel 
op Tweede Paasdag, maandag 
17 april. De rally is een puzzel-
tocht in de auto, voor minimaal 
twee personen, een chauffeur 
en een kaartlezer. De tocht is 
ongeveer 40 km lang, met hal-
verwege een pauze. De gemid-
delde snelheid ligt op 20 km per 

uur. De route wordt gevolgd 
door herkenningspunten. Maar 
alle valletjes op de route probe-
ren de deelnemers de verkeerde 
kant op te sturen. Daar krijg je 
strafpunten voor. Degene met de 
minste strafpunten mag de wis-
selbeker mee naar huis nemen. 
Daarnaast zijn er nog twintig 
leuke prijzen. Voor de kinderen 
tot 12 jaar is ook een prijs te ver-
dienen met hun eigen puzzelpa-
gina. De start is vanaf het Willem 
Alexanderplein in Gendringen. 
Inschrijving is geopend vanaf 
10.30 uur bij Café/Restaurant ’Te 
Pas’ in Gendringen. Daar is om 
19.15 uur ook de prijsuitreiking. 
De start is tussen 12.00 en 14.30 
uur. Scouting Gendringen levert 
ook dit jaar weer de controle-
posten. De inschrijfkosten zijn 
10 euro per auto. De netto-op-
brengst wordt gedoneerd aan het 
Blote voetenpad Gendringen.

Beapop
Al sinds 2003 wordt in Ulft het 
BeaPop festival georganiseerd. 
Dit jaar is op 27 april het festival 
gratis toegankelijk op het Plein 
achter het Klooster in Ulft. Het 
festival begint om 13.00 uur. 
De organisatie is in handen van 
Schuttersgilde Sint Hubertus 
Ulft, in samenwerking met het 
Oranjecomité Ulft Centrum & 
Zuid. Voor de kinderen uit Ulft 
is er ’s morgens een optocht met 
versierde fietsen vanaf het vereni-
gingsgebouw van Sint Hubertus. 
Na afloop zijn er diverse kinder-
spelen. Op het Kennedyplein is 
een vrijmarkt. Om 12.00 uur is er 
een optreden, speciaal geschikt 
voor kinderen. 
Verderop in deze krant vindt u 
het volledige programma van 
Beapop en andere activiteiten 
rond Koningsdag.
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Voetbal
De lente is begonnen en dat 
betekent dat we ook richting 
het einde gaan van het voetbal-
seizoen. De sportverenigingen
zitten diepgeworteld in de 
Achterhoekse samenleving en 
er is niets mooier dan dat er 
clubs uit de buurt tegen elkaar
mogen spelen. Een blik op de
ranglijsten leert dat vv Gend-
ringen een goede kans maakt om 
te promoveren naar de Tweede 
Klasse. De klasse waarin buur-
man SDOUC acteert en zich 
bijna veilig heeft gespeeld. Hoe 
mooi zou het zijn dat na meer 
dan 10 jaar volgend seizoen
Gendringen en SDOUC elkaar
treffen op de IJsselweide in   
competitieverband. Op dit mo-
ment heeft ieder nog zijn eigen 
speelvelden, maar wellicht is 
dit over 10 jaar anders en kun-
nen we spreken van VV de 
IJsselweide. Een gevoelig on-
derwerp, waarin sentiment bij 
sommige leden nog een grote 
rol speelt. Toch zullen beide ver-
enigingen, misschien wel samen 
met Ulftse Boys, een keer 
overstag moeten. Een klasse 
lager zien we dat Ulftse Boys 
op de drempel staat van de 
Derde Klasse. GWVV lijkt ook 
volgend seizoen in de Vierde 
Klasse te spelen en kan daar-
in aankomend seizoen SVGG 
treffen. De club uit Megchelen 
heeft nog een paar overwinnin-
gen nodig om de nacompetitie 
veilig te stellen. Terborg is de 
trotse koploper van de Vijfde 
Klasse. Het moet wel heel raar 
lopen willen zij niet in de Vierde 
Klasse spelen aankomend sei-
zoen. De echte blikvanger van 
de clubs uit de regio is natuur-
lijk Sportclub Silvolde. De 
zwart-witten staan op moment 
van schrijven op de vierde plek 
in de Hoofdklasse A en maken 
nog steeds kans om te promove-
ren naar de Derde Divisie. Een 
ongeëvenaarde prestatie van de 
club die zich in rap tempo heeft 
opgewerkt tot stabiele hoofd-
klasser. Het zijn spannende 
tijden voor de amateurclubs in 
de regio. Laten we met z’n allen 
hopen dat we volgend seizoen 
kunnen genieten van een aantal 
echte derby’s. Via deze weg wens 
ik de clubs daarbij veel succes.

Pasen en Koningsdag

Twee keer feest in april
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   Verhuisplannen? 
Bel voor een gratis
  waardebepaling.
                                    
    Info@alliancemakelaars.nl
                 0315-685546

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

MEIVAKANTIE?
Wij helpen u graag!

Op Eerste Paasdag is er een Paasvuur in Megchelen. (Archieffoto)

F.B. DEURVORSTSTRAAT 16    

Samen beter

www.openmakelaars.nl
BEL ONS NIET ALS U EEN TRADITIONELE MAKELAAR ZOEKT!
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0315 - 34 50 52 
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Gemeentelijke bijdrage
Jeugdmaatschappelijk Werk is 
de schakel, de sluitende zorg-
structuur aan jongeren en gezin-
nen tussen gemeente, onderwijs 
en het wijkgericht werken. Op 
basis van de positieve waardering 
JMW en de wens van scholen 
ook in 2017 door te gaan met het 
JMW op alle VO scholen bin-
nen het samenwerkingsverband 
besluit het college de Stichting 
Samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs Doetinchem e.o. 
(SVW) een subsidie te verlenen 
van € 35.914,- voor de periode    
1 januari t/m 31 december 2017 
ten behoeve van de uitvoering 
van het Jeugdmaatschappelijk 
Werk.

Leveranciersmanagement
De gemeenten in de Achterhoek 
gaan nader samenwerken op 
regionaal contract- en leveran-
ciersmanagement voor Sociaal 
Domein Jeugd en Wmo. Hier-
voor wordt bij gastgemeente 
Oude IJsselstreek een regionaal 
team ingericht.

Welzijn, Cultuur en Sport
Het college heeft op 24 janu-
ari 2017 de Uitvoeringsregels 
Basissubsidie Welzijn, Cultuur
en Sport 2018 en de Uitvoerings-
regels Subsidie Evenementen 
2018 voorgenomen vastgesteld. 
In lijn met eerder gemaakte 
procesafspraken worden de uit-
voeringsregels subsidie ter be-

sluitvorming voorgelegd aan de 
gemeenteraad. Het college stemt 
in met het raadsvoorstel dat samen 
met de Uitvoeringsregelingen 
subsidie en overige bijlagen
wordt voorgelegd aan de 
gemeenteraad.

ZOOV routevervoer
Het college van Burgermeester 
en Wethouders willen instemmen 
met de Nota van Uitgangspunten 
voor de Europese aanbesteding 
van het Routevervoer ZOOV 
2017.

Archief KPI verslag
Het College heeft kennisgeno-
men van het jaarlijks Archief 
KPI verslag (Kritische Prestatie 
Indicatoren) van de gemeente-
archivaris, uitgebracht aan het 
college n.a.v. een inspectie uit-
gevoerd door de archiefinspec-
teur van het Erfgoedcentrum 
Achterhoek en Liemers in 
Doetinchem.

Wisselen containers
Het ophalen van huishoudelijk 
afval is per 1 januari 2017 veran-
derd. Elk huishouden heeft vier 
containers gekregen. U kunt nu 
eenmalig containers omwisselen, 
als u daar behoefte aan heeft. 
De gemeente wil in 2020 75% 
van het huishoudelijk afval ge-
scheiden inzamelen. In 2016 was 
dat nog zo’n 50%. 
Uitgangspunt bij het gescheiden 
inzamelen van afval is dat het 
afval waardevolle materialen be-
vat die opnieuw bruikbaar zijn. 
Materialen als papier, glas, plas-
tic kunnen voor een groot deel 
worden hergebruikt. Als we dat 
doen, hebben we minder grond-
stoffen, energie en geld nodig 

voor nieuwe producten. Voor 
vragen over de wisselronde kunt 
u bellen met 0800 - 333 66 99.

Klimaat fruitbomenbos
Na een voorbereiding van onge-
veer één jaar is door de scouting 
Gendringen, de eerste hectare 
aangeplant van het klimaat-
fruitbos op een braakliggend 
stuk gemeentegrond aan de 

Staringstraat in Gendringen (te-
genover de atletiekbaan). De 
scouting hoopt op deze manier 
een steentje bij te dragen tegen 
de verdere opwarming van de 
aarde. Over een jaar of drie kan 
het eerste fruit worden geoogst. 
Het perceel is vrij toegankelijk en 
iedereen die dat wil, kan te zijner 
tijd zelf de rijpe vruchten uit het 
fruitbos plukken. Daarnaast is er 

600 m2 ingezaaid met een bloe-
menmengsel, zoals klaprozen, 
margrieten en korenbloemen. In 
deze zogenaamde akkerranden, 
voelen vogels zich erg thuis en 
kunnen eten van de zaden en 
zich er in verschuilen. Ook is een 
vlechtheg geplant. Een prettige 
omgeving voor insecten. Al met 
al neemt de biodiversiteit hier 
flink toe.

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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’Ruimte en tijd’

Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

De gemeente Oude IJsselstreek heeft een aantal van de geëxposeerde kunstwerken (2007) aangekocht, 
waaronder dit stalen kunstwerk met de titel ’Raum und Zeit’ (für Albert Einstein) van kunstenaar Ingolf 
Eschenbach uit Berlijn. Het kunstwerk werd vernield tijdens de expositie en heeft sindsdien opgeslagen 
gelegen op de gemeentewerf. Nu is het gerestaureerd (Cees Pronk heeft het in overleg met de kunstenaar 
gerestaureerd en voorzien van een sokkel, zodat het moeilijker bereikbaar is voor vernieling) het staat nu 
in het centrum van Ulft, hoek Kerkstraat/Middelgraaf. Het kunstwerk is een ode aan Albert Einstein en 
de elementen van ’ruimte en tijd’ zijn zichtbaar in het kunstwerk. 

Na een jaar druk verbouwen is 
het centrum van Silvolde flink 
opgeknapt. De officiële opening 
is woensdag 26 april om 19.30 
uur. Een mooie gelegenheid, zo 
vlak voor Koningsdag. Daarna 
zijn er nog tot en met 30 april 
verschillende festiviteiten om de 
voltooiing van het nieuwe cen-
trum te vieren.

Bij de opening van het centrum 
spreken vier mensen namens 
de betrokken partijen. Het gaat 
om Silvolds Belang, Hoornstra 
infrabouw, de gemeente Oude 
IJsselstreek en het Bouwteam 
Silvolde aan de Slag. 
De laatste groep bestaat uit 

verschillende belanghebbenden 
in Silvolde, zoals onder andere 
leden van Silvolds Belang, amb-
tenaren van de gemeente Oude 
IJsselstreek, Hoornstra  en onder-
nemers uit het dorp. Eén van
hen is Miel Winkelhorst, mede-
organisator van het Comité 
Eindfeest Centrumplan Silvolde, 
van Winkelhorst Ledermode.  
Volgens hem was het centrum 
toe aan een flinke opknapbeurt.

Betrokken
”Het centrum was helemaal ver-
ouderd. Op woensdag 19 maart 
2008 is er door Silvolds belang 
een eerste aanzet gemaakt om dit 
aan te pakken. Hier werden ook 

de inwoners van Silvolde bij be-
trokken. Er is een stuurgroep op-
gericht, ’Silvolde onder de Loep’, 
die keek naar wat er precies met 
het centrum moest gebeuren. In 
maart 2014 kwam zij met een 
uitgewerkt schetsplan, dat ze 
presenteerde aan de gemeente. 
Sindsdien zijn er geregeld infor-
matiebijeenkomsten gehouden 
door Silvolds Belang en het col-
lege van B&W, waarbij de stuur-
groep als klankbord fungeerde. 
Zo zijn de bewoners er altijd 
nauw bij betrokken geweest.”
”Ik ben erg tevreden over het 
resultaat, we hebben nu een veel 
mooier plein. Eén van de doelen 
in het plan was ook om het ver-

keer te laten afremmen, ik denk 
dat dat goed gelukt is. Er is ook 
een mooi podium ontstaan, waar-
door we nu een veel leefbaarder 
centrum hebben. Het plein is 
bedoeld om wonen, werken en 
leven te symboliseren. Veel ver-
enigingen en ondernemers heb-
ben hier nu hun plek.”

Feestelijkheden
Na het officiële gedeelte met 
sprekers kunnen schoolkinde-
ren ballonnen oplaten. Vanaf 
21.00 uur treedt de band Forest 
Street Project op, een band met 
Silvoldse roots. Ze hebben een 
wisselende bezetting en treden 
niet vaak meer op, maar bij de 
opening van het centrum staan 
maar liefst twaalf muzikanten op 
het podium.
Op Koningsdag is de jaarlijkse 
Koningsmarkt bij de Protestantse 
kerk. ’s Middags geven Silvoldse 
verenigingen demonstraties, tus-
sen 12.00 en 18.00 uur. Daarnaast 
laten ook de ondernemers van 
het dorp zich zien. In samen-
werking met de heemkundige 
vereniging Old Sillevold is er een 
historische wandeltocht uitgezet, 
speciaal voor deze gelegenheid. 
Op vrijdagavond 28 april speelt 
op de vernieuwde Markt de 
Perfect Show Band, die dit jaar 
haar 25-jarig jubileum viert. Op 
zondag is er om 10.00 uur een 
oecumenische viering, waarna 
iemand van Old Sillevold iets 
over de historie van het dorp 
vertelt. Ook treedt het harmo-
nicaduo Jan en Jan op. Tevens 
is het vernieuwde centrum het 
startpunt van nieuwe fiets- en 
wandelroutes.

Feestelijke opening centrum Silvolde

Leden van het comité zijn klaar voor de feestelijke opening van het centrum in Silvolde op 26 april.



Interesse in Vluchtelingen 
(Werk)?
Kom langs op woensdag 19 april 
voor ontmoeting, informatie, 
hapje en drankje van 17.30 uur tot 
19.30 uur. Om 18.00 uur is er een 
informatieve presentatie waarna 
uitgebreid de tijd is om vragen 
te stellen aan vluchtelingen en 
vrijwilligers uit de gemeente. De 
bijeenkomst vindt plaats op het 
kantoor van VluchtelingenWerk: 
Emailleplein 32, Ulft (Terrein 
van de DRU fabriek, in het 
Beltmancomplex. De ingang be-
vindt zich in de binnentuin van 
dit complex, onder de grote toren 
waarop 1913 staat geschilderd).
Als je wilt aansluiten ontvangen 
we graag uiterlijk 12 april een 
mailtje t.a.v. Melanie Jacobs:
mjacobs@vluchtelingenwerk.nl

Borchuusmarkt 8 april in het 
Borchuus te Varsseveld
Kom je ook gezellig langs op     
de Borchuusmarkt op zaterdag   
8 april. Vanaf 10.00 - 15.00 uur 
vind je in de grote zaal en de 
Agora van het Borchuus de leuk-
ste kramen! De toegang is gratis.

2e Paasdag SSP-hal ’VOLOP 
ACHTERHOEK’  
De SSP-HAL organiseert op 2e 
Paasdag een voorjaarseditie van 
VOLOP ACHTERHOEK in de
SSP-HAL op het DRU Industrie-
park in Ulft. Van 11.00 tot 17.00 
uur is dit leuke evenement weer 
gratis open voor het publiek. In 
de zo nodig verwarmde SSP-
HAL zullen diverse ”belevings-
pleinen” worden gecreëerd, elk 
met een ander thema en andere 
producten. Er is voor iedereen 
wat te zien en te beleven. Er is 
nog plek voor deelnemers, on-
dernemers en particulieren kun-
nen zich aanmelden:
volopachterhoek@ssp-hal.nl

Heel Varsselder-Veldhunten 
proeft
15 April  bestaat ’t Dorpshuus  
5 jaar, inwoners en alle ver-
enigingsleden uit Varsselder 
Veldhunten die gebruik maken 
van het Dorpshuus,  kunnen dit 
gaan vieren. Vanaf 16.00 uur 

kunnen er de specialiteiten van 
dorpsgenoten worden geproefd. 
Gezellig met een hapje en een 
drankje en live muziek. De avond 
duurt tot 22.00 uur.

Inschrijving 50e Ulftse 
Avondvierdaagse
Voor de Ulftse Avondvierdaagse 
kunt u nog inschrijven via het  
 inschrijfformulier op de website: 
www.ulftseavondvierdaagse.nl 
tot en met zondag 21 mei 24.00 
uur. Groepen kunnen zich in-
schrijven via de website  tot 
en met 9 april 24.00 uur. De 
Stichting kan altijd de hulp van 
vrijwilligers gebruiken voor de 
organisatie/uitvoering.
Mensen die het leuk vinden om 
tijdens deze 4 dagen als verkeers-
regelaar op te treden of andere 
werkzaamheden willen verrich-
ten, vragen we contact op nemen 
met het secretariaat 0315-686163 
of www.ulftseavondvierdaagse.nl

Jubileum Theo Overgoor
Heldentenor Theo Overgoor (78) 
viert zondag 23 april vanaf 11.00 
uur zijn vijftig jarig jubileum als 
solist met een koffieconcert in ’t 
Onland in Doetinchem. Als semi 
professional met een gedegen 
zangopleiding vertolkte hij 27 
hoofdrollen in opera’s en operet-
tes in o.a. Zwolle, Winterswijk, 
Apeldoorn, Zevenaar, Almelo 
en Doetinchem. Tijdens het ju-
bileumconcert geeft hij ook jong 
talent de kans om hun kunnen 
te etaleren, zoals hij zelf vroeger 
ook de gelegenheid kreeg ge-
boden. Op 23 april zingt hij ook 
met Janet Vredegoor, Cornelia 
Burger, René Borgens en Mark 
Overbeek. Kaarten à e10,- inclu-
sief consumptie zijn te bestellen: 
hantheoovergoot@gmail.com of 
telefonisch: 0315 - 630239.

Damesgilde Ulft
Op woensdag 19 april om 19.30 
uur houdt Damesgilde Ulft haar 
jaarvergadering in de Popzaal 
van de DRU Cultuurfabriek in 
Ulft. Na de pauze volgt de tradi-
tionele bingo.

Paasbingo Camping 
Slootermeer
Zondag 16 April, Eerste Paasdag, 
is er weer een Bingo in de kan-
tine van Slootermeer. De bingo 
begint om 20.00 uur. Iedereen is 
van harte welkom. 
U kunt u weer aanmelden voor 
de Pinkstermarkt op zondag         
4 juni op Camping Scholtenhof.
Heeft u belangstelling of wilt u 
info kunt u contact opnemen met 
Jos Sloot: 0651158317.

Cursisten De Besigheid in 
Galerie Gelia
Zondag 16 en 17 april is in 
Galerie Gelia, Munsterman-
straat 1 te Silvolde een tentoon-
stelling geopend. Openingstijden 
van 11.00 tot 17.00 uur en de toe-
gang is gratis. De expositie is de 
hele maand april te bezichtigen
en voor een bezoek buiten ope-
ningstijden kunt u een afspraak 
maken. Info: tel. 0315-340385 en 
www.galerie-gelia.nl

Collecte voor kinderspelen 
Koningsdag Ulft
In de week van 16 tot en met 22 
april komen de leden van het 
Schuttersgilde Sint Hubertus 
weer huis aan huis om te collec-
teren voor de kinderspelen op 
Koningsdag in Ulft Centrum.
Op Koningsdag is er vanaf 9.00 
uur een vrijmarkt voor kinde-
ren van de basisscholen, om 
9.15 uur vertrekt de stoet van 
kinderen met versierde fietsen 
naar het Verzorgingscentrum 
Debbeshoek om aldaar de 
Nederlandse Vlag te hijsen. Na 
afloop zijn er kinderspelen in 
en rondom het verenigingsge-
bouw van Sint Hubertus achter 
het Klooster in Ulft. Om 12.00 
uur is er een optreden van Jan 
Klaassen. Voor alle activiteiten 
geldt dat de deelname gratis is.
Kijk voor meer informatie op 
www.sinthubertusulft.nl

VVV organiseert 3e 
Voorjaarswandeltocht 
Terborg
Op 2e Paasdag organiseert de
VVV Oude IJsselstreek voor de 
derde keer de Voorjaarswandel-
tocht. Het vertrek- en eindpunt 
voor de drie afstanden is bij 
Hotel Brasserie Restaurant De 
Roode Leeuw in Terborg. Er 
zijn 3 routes uitgezet, 10, 15 en 
20 kilometer over vele mooie 
paadjes en weggetjes met ver-
rassende uitzichten. De starttijd 
voor alle afstanden is van 9.00 
tot 13.00 uur.  Deze wandeldag 
staat onder auspiciën van de 
KWBN. Het inschrijfgeld is €3,50

voor niet-leden en €2,50 voor   
leden van de Wandelbond. 

Koningsnacht- en dag in 
Terborg
Het Oranjecomité Terborg biedt 
op Koningsnacht en Koningsdag 
een feestelijk programma aan 
vol muziek en activiteiten voor 
alle leeftijden. Het tweedaagse 
feest vindt plaats in en rond de 
feesttent op het Marktplein in 
Terborg en de entree is op beide 
dagen gratis. Op woensdagavond 
26 april spelen vanaf 20.30 uur 
in de feesttent afwisselend de 
Achterhoekse band BackEdge 
Soultrain en DJ Niels.
Op Koningsdag donderdag 27 
april kunnen de kinderen zich 
vanaf 12.00 uur vermaken op de 
whipeout-stormbaan en de tram-
poline. Verder zijn er diverse 
kinderspellen en is er een draai-
molen en een springkussen. 
De fietspuzzelrit vindt ook dit 
jaar traditiegetrouw weer plaats. 
De inschrijving en start van de 
fietspuzzelrit is tussen 11.00 en 
12.30 uur vanaf het Marktplein.
Op Koningsdag is er vanaf 11.00 
uur een escape room: Escape 
Room Terborg – KING Edition. 
Aanmelden kan vooraf via taco@
tbevents.nl en ook op de dag zelf. 
De Oranje Man zorgt voor een 
muzikale reis door de tijd met 
Hollandse liedjes van toen en nu. 
Deze voorstelling is om 15.00 uur 
in verzorgingstehuis Antonia. 
DJ Roel zorgt voor de muzikale 
omlijsting en vanaf 16.00 uur 
wordt het wederom een feest met 
DJ Niels. Meer info is te vinden 
op www.oranjecomiteterborg.nl.

Instuifmiddag KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 10 april 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 op 
deze middag aanmelden.

Jubileumconcert Vivace Ulft
Op zaterdag 22 april is er om  
19.00 uur een jubileumconcert 
van vrouwenkoor Vivace, onder 
leiding van Cornelia Burgers in
de St. Maartenkerk in Gend-
ringen. Medewerking verlenen 
Inge Ypelaar (fluitiste), Dennis 
Jansen (gitarist) en Infrid Hauser 
(pianiste). Kaarten zijn verkrijg-
baar in de kerk, bij de leden en 
bij de VVV. Voor meer informa-
tie kunt u bellen met: 
06-54990499 en 06-28045625

UGK in de Hemel VI
Op zondagavond 23 april geeft 
het Ulfts Gemengd Koor om 
19.30 uur voor de zesde keer een 
luchtig concert  in de zaal van  het 
Hemeltje in Ulft. Medewerking  
verleent het Trio Alpen Bub’n!, 
bestaande uit Ali Sturris, zang, 
Feico van Soest, steirische har-
monika en zang en Martien 
Beekema, drums. De entree is 
gratis. Een vrije gift na afloop 
wordt zeer gewaardeerd.
Het koor wordt begeleid door 
Henk Bennink en staat onder 
deskundige leiding van dirigent 
Gerard Rutjes.
Van 15 t/m 17 september 2017 
brengt het dameskoor Con Brio 
uit Ebersdorf een bezoek aan 
Ulft. Op 16 december wordt  in 
de St. Oswalduskerk in Zeddam 
het Kerstconcert gegeven.
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12,5 jaar Cepelia Lifestyle & Old Barbershop

Twaalf en een half jaar geleden openden Cepelia Lifestyle en Old Barbershop hun gezamenlijke voor-
deur voor Ulft en omstreken. Een sfeervolle cadeauwinkel en een eigentijdse kapsalon  in één pand aan 
de Dr. Ariënsstraat 15 in Ulft; destijds een spannend en vernieuwend concept. Of je nu in de kapsalon 
moet zijn of in de cadeauwinkel.... beiden kennen elkaars clientèle en sterker nog; veel klanten komen 
voor beiden! Ben je op zoek naar een leuk cadeautje of naar een nieuwe coupe of make-up advies; Hier 
is de klant koning! Heb je een mooie ring gezien maar is die niet in je maat; geen enkel probleem; ze gaan 
voor je op zoek naar de juiste maat. Wil je met de hele familie geknipt worden; Dat kan. In de loop der 
jaren hebben zij zich ontpopt tot succesvolle ambitieuze ondernemers die weten wat hun klanten willen. 
Altijd een luisterend oor en altijd een warm welkom. Misschien is dit ook wel het geheim dat zij al twaalf 
en een half jaar met veel plezier en zo succesvol de voordeur delen. Cepelia Lifestyle heeft een groot en 
snel wisselend assortiment aan leuke en originele lifestyleartikelen en cadeautjes. Ze blijven op zoek naar 
verrassende nieuwe artikelen en voor alle leeftijden, stijlen en voor elke beurs is er wel iets te vinden. Old 
Barbershop haalt haar inspiratie uit de nieuwste trends en kijkt goed naar de catwalk. Dames, heren, 
kinderen, bruidjes, kleur en kniptechnieken.... expertise is alom aanwezig! Met de verf in de haren alvast 
dat ene cadeautje kopen; het is de gewoonste zaak van de wereld. Wat een topcombinatie. Twaalf en een 
half jaar samen op weg is iets waar ze dan ook met recht trots op zijn. Op zaterdag 8 april staan ze graag 
even met hun klanten stil bij hun zilveren jubileum. Op de foto v.l.n.r.: Theresa en Sabinka van Cepelia 
Lifestyle (Mirjam staat niet op de foto) en Kim van Old Barbershop.

Bedrijventerreinen IJsselweide, De Pol, De Rieze en De Hofs-
kamp hebben het Keurmerk Veilig Ondernemen-Bedrijven-terreinen 
Basis Samenwerken behaald. Het keurmerk KVO-B is een structure-
le samenwerking tussen ondernemers, politie, brandweer en gemeen-
te met het doel bedrijventerreinen schoner en veiliger te maken. De 
ondernemers worden in dit traject vertegenwoordigd door de VIV 
(Varsseveldse Industriële Vereniging) en IBOIJ (Industrie Belang 
Oude IJssel)

Keurmerk KVO-B behaald 
door Bedrijventerreinen

Luxe Paasvlaai

www.limburgiavlaai.nl     0315-684354

Geldig van 10 t/m 15 april

6-8 personen

             12,
50

e

  9,
45

e 8 stuks

Paas verwenvlaaitjes
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We hebben de eerste mooie 
lentedagen van het jaar alweer 
achter de rug. Het is dus ook de 
hoogste tijd dat de dierenweide 
in Varsselder weer opengaat.
Op zaterdag 22 april is vanaf 
13.00 uur de opening van het 
seizoen 2017 van de Groene 
Belevingsruimte, met een dag die 
bol zal staan van de activiteiten. 
Vanaf die zaterdag is de dieren-
weide weer vrij toegankelijk. 
”De poorten staan altijd open.”

Begin 2014 werd een begin 
gemaakt met de dierenweide, die 
op de plaats kwam van het derde 
veld van voetbalclub GWVV, 
toen daar een kunstgrasmat werd 
aangelegd. ”De gemeente deed 
destijds een oproep, inwoners 
van Varsselder en Veldhunten 

konden hun ideeën indienen 
over de invulling van dat derde 
veld,” vertelt Jan Aalders, een 
van de initiatiefnemers van het 
winnende plan; de dierenweide 
was een feit.

De komst van een dorpstuin 
en een moestuin voor basis-
school Pius X liet niet lang op 
zich wachten en al snel ver-
scheen er ook een bijenstand. 
”Dit alles heeft ertoe geleid dat 
we de naam hebben veranderd 
in de Groene Belevingsruimte,” 
vervolgt Aalders, die samen 
met zijn mede-initiators Casper 
Lukassen, Erik Ketelaar en Rik 
Schut het bestuur van de orga-
niserende Stichting Dierenweide 
vormt. 

De officiële aftrap van het sei-

zoen vindt plaats op zaterdag 
22 april. Vanaf 13.00 uur zijn er 
verschillende activiteiten, voor 
jong en oud. Zo kunnen de 
werkzaamheden van een scha-
penscheerder worden bewon-
derd en mogen de bezoekers 
wat wol mee naar huis nemen, 
wordt de moestuin ingeplant en 
wordt er uitgebreide informatie 
gegeven over uilen door de kerk-
uilenwerkgroep Achterhoek en 
Liemers.  Daarnaast zijn er infor-
matiestands van dierenpension 
Hesterhoeve (met een nest jonge 
puppy’s) en van kleindierenver-
eniging KPV Silvolde (met onder 
andere bijzondere konijnen en 
duiven). Ook een springkussen 
zal niet ontbreken.

Verder zijn uiteraard de mensen 
van de Groene Belevingsruimte 
aanwezig om van alles te vertel-
len. De beheerders van de die-
renweide Willie Schut, Jan Roes 
en Erik Jansen lopen rond en ook 
moestuinbeheerder Wiel Geelen 
en imker Ineke Klompenhouwer 
zijn van de partij. ”En een hoop 
andere vrijwilligers,” laat Aalders 
verheugd weten. 

”Sinds een paar weken geleden, 
toen we tijdens NLdoet aan de 
slag zijn gegaan hier, hebben 
we er bovendien weer een paar 
nieuwe vrijwilligers bij. Daar zijn 
we heel blij mee! We hebben een 
hoop kunnen doen die dag: de 
paden schoongemaakt, de wei 
behandeld en de dierenverblij-
ven geverfd bijvoorbeeld. We 
kunnen er dus weer een seizoen 
tegenaan.”

Opening seizoen Groene Belevings-
ruimte bol van activiteiten

Afgelopen week begon het
nieuwe seizoen voor Postduiven-
vereniging Ons Genoegen uit 
Ulft. In Heusden-Zolder, in 
België, werden de duiven voor 
het eerst losgelaten voor een 
echte wedstrijd. Toon Roes, al 
meer dan 55 jaar lid van Ons 
Genoegen, was in aanloop van 
de wedstrijd al druk in training.

”We hebben laatst nog een trai-
ning gedaan in Kalkar,” vertelt 
Roes. ”De duiven moeten straks 
klaar zijn om een heel seizoen 
goede wedstrijden te laten zien. 
Het seizoen duurt tot 23 sep-
tember. Het begint met één 
vlucht per week, maar later in 
het seizoen worden het er vaak 
twee per weekend. De langste 
vluchten van mijn duiven zijn 
ongeveer 1000 kilometer, tot de 
Pyreneeën. Je hebt ook mara-
thonwedstrijden in Barcelona, 
van 1200 kilometer, maar dat is 
mij te ver.”

Ons Genoegen bestaat sinds 
1924 en heeft ook veel op lan-
delijk niveau meegedaan. ”Als 
je op landelijke vluchten in de 
top-10 eindigt, krijg je een ver-
melding op Teletekst. Een aantal 
van onze (oud-)leden heeft dit 
behaald. Het is mij ook een keer 
of vier gelukt. Gerrit Frazer, een 
ander lid van Ons Genoegen, 
heeft er zelfs ooit een Dafje mee 
gewonnen.”
”Duiven verrassen me altijd 
opnieuw, dat maakt het zo leuk. 
Je verzorgt de duiven, je ziet ze 
opgroeien. Dan probeer je in te 
schatten wie van de duiven het 
beste wordt. Soms denk je een 
heel mooie te hebben die het 
goed gaat doen, maar dan blijkt 
het toch het lelijke eendje dat als 
eerste binnenkomt. Soms komen 
ze zó snel binnen dat je ze nau-
welijks voorbij ziet vliegen.”
Meer informatie over Ons 
Genoegen is te vinden op www.
onsgenoegenulft.nl.

Nieuw seizoen duivensport-
vereniging Ons Genoegen

Op de voorpagina van deze krant 
las u al een klein stukje over de 
activiteiten op Koningsdag in 
Ulft. Hieronder staan de overige 
activiteiten. Op 27 april zal er 
aan muziek in ieder geval geen 
gebrek zijn.

Ulft Noord
Zoals ieder jaar is het op 27 april, 
op het Zwarte Plein in Ulft, weer 
gezellig vertoeven voor het hele 
gezin. In samenwerking met 
schutterij De Eendracht orga-
niseert Stichting Oranje Comité 
Ulft Noord weer een gezellige 
Koningsdag met kinderspelen. 
De dag start om 09.30 uur met 

een Bonte oranje optocht, aan de 
Frank Daamenstraat 4. De offi-
ciële opening van Koningsdag 
gebeurt om 10.30 uur, door 
K.N.A. Ulft. Het plein aan de 
Ariënsstraat staat vol met grote 
en kleine spellen, springkussens, 
minicars, er kan naar eendjes 
gehengeld worden en de ’grotere’ 
kinderen kunnen zich weer even 
kind voelen op onze rodeostier. 
Er is een gezellig terras waarbij 
dj Jip zorgt voor de muzikale 
opluistering. Voor de deelne-
mende  jeugd wordt er een klei-
ne vergoeding gevraagd van één 
euro, inclusief drinken en een 
lekkernij.

Beapop
Sinds 2003 wordt 
in Ulft BeaPop 
georganiseerd. Dit 
jaar is op 27 april 
het festival gratis 
toegankelijk op het 
Plein achter het 
Klooster in Ulft. 
Aanvang: 13.00 
uur. De organisatie 
is in handen van 
Schuttersgilde Sint 
Hubertus Ulft, in 
samenwerking met 
het Oranjecomité 
Ulft Centrum & 
Zuid. 

Voor de kinde-
ren uit Ulft is er 
’s morgens een 
optocht met ver-
sierde fietsen vanaf 
het verenigings-
gebouw van Sint 
Hubertus. 

Na afloop zijn er diverse kinder-
spelen. Op het Kennedyplein is 
een vrijmarkt. Om 12.00 uur is er 
een optreden, speciaal geschikt 
voor kinderen. 

Bands
De line-up voor Beapop is 
bekend. Zo speelt bijvoorbeeld 
de Varsseveldse band The Bree in 
Ulft. Sinds de oprichting in 2013 
is het erg snel gegaan met deze 
sympathieke band. Gedreven en 
energieke muzikanten die graag 
verrassen met hun repertoire, 
dat bestaat uit een mix van ver-
rassende rock- en popnummers, 
maar dan op hun eigen identieke 
wijze gebracht. 

Tinez Roots Club
Jump ’n jive, swing uit de jaren 
dertig met een vleugje rock ’n 
roll uit de jaren vijftig en veelal 
hyperactieve saxofoons, ook dat 
is te horen op het gratis festival. 
De muziek van Tinez Roots Club 
is niet voor mensen die het liefst 
als een couch potato door het 
leven slaapwandelen. Te opwin-
dend, met een te koortsachtig 
ritme. 

Hilltop Howlers
Ook Hilltop Howlers is een head-
liner in Ulft. Ze maken rootsy 
rockmuziek, waarbij country en 
soul invloeden bijna altijd terug 
te horen zijn in hun liedjes. Denk 
aan een combinatie van The 
Black Crowes, Rolling Stones en 
Lynyrd Skynyrd en je hebt een 
aardig muzikaal beeld van deze 
Achterhoekse formatie.
Meer informatie over het festival 
is te vinden op www.beapop.nl

Veel muziek op Koningsdag 
in Ulft

De samenwerking tussen voetbal-
vereniging Gendringen en hoofd-
sponsor Coop Supermarkten 
Gendringen is beide partijen 
de afgelopen jaren uitstekend 
bevallen. Er was dan ook niet 
veel voor nodig om het eens te 
worden over een nieuwe, drie-
jarige sponsorovereenkomst.

De Gendringse supermarkt 
kwam halverwege het seizoen 
2013/14 plotseling in beeld als 
opvolger van Benerink Schoenen 
& Sport. 
De lokale betrokkenheid die 
destijds een van de belangrijk-
ste redenen was voor de samen-
werking is er nu nog steeds, 

benadrukt bedrijfsleider Han 
Heusinkveld. 
”Na 3½ jaar hoofdsponsorschap 
merken we dat ook onze klanten 
onze sponsoring waarderen. Het 
is belangrijk dat een  mooie voet-
balclub als v.v. Gendringen blijft 
bestaan. Het past goed bij de 
nieuwe slogan van Coop: Samen 
maak je ’t verschil. 
De sponsorcommissie van onze 
club is minstens zo enthousiast. 
Niet alleen over het feit dat er 
weer voor drie jaar een hoofd-
sponsor is, maar ook omdat het 
een Gendringse ondernemer is. 
”We zijn als club gigantisch blij 
dat er in het dorp sponsoren zijn 
die ons ondersteunen. 

Coop opnieuw sponsor 
v.v. Gendringen

V.l.n.r. Willie van Hal, Kevin Kolks (jongste lid) en Bennie Jansen 
tijdens de elektronische controle voor het in manden.

Tinez Roots Club.

v.v. Gendringen-voorzitter Alwin Schweckhorst (links) en rechts Han 
Heusinkveld, bedrijfsleider van Coop.
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Voor het vijfde jaar is er veel te 
beleven in het openluchttheater 
Engbergen, de komende maan-
den. In mei staan bijvoorbeeld 
Amfipop en The Bruceband op 
het programma, in september 
wordt afgesloten met Toe Maar. 
Van een spatje regen zullen de 
bezoekers en de organisatie 
bovendien geen last meer heb-
ben aan de Bosweg 5.
 
Voor elke activiteit kan er sinds 
dit theaterseizoen immers een 
overkapping worden geplaatst.
Gerard Klaassen van de organise-
rende Stichting Openluchttheater 
Engbergen is er maar wat blij 
mee. ”De regen kan ons niet 
meer dwarszitten. We kunnen 
iedereen garanderen dat ze droog 
kunnen zitten en dat is een flinke 

vooruitgang,” vertelt Klaassen 
verheugd. 
Het grootste nadeel van een bui-
tenactiviteit is daarmee opgelost, 
de voordelen blijven onveran-
derd aanwezig. ”Want het is toch 
iets bijzonders, dat je van muziek 
kunt genieten in de buitenlucht, 
in plaats van in een zaal of een 
kroeg,” benadrukt Klaassen, die 
nog met genoegen terugdenkt 
aan het afsluitende optreden van 
het vorige seizoen; toen zorgde 
een ABBA-tributeband voor een 
geweldige avond op Engbergen. 

”De tribunes zaten helemaal vol. 
De sfeer was geweldig, iedereen 
had plezier. Dat is eigenlijk waar 
je het voor doet. Toen we hier 
vier jaar geleden mee begonnen, 
hadden we gehoopt dat het zo 

zou zijn. Ook al onze vrijwilligers 
stonden erbij met een tevreden 
glimlach om de mond. Hopelijk 
wordt het dit jaar een voortzet-
ting van die avond.”

Het openluchttheater fungeert 
op zaterdag 6 mei als podium 
voor Amfipop, waar beginnende 
bands uit de regio optreden. 
Twee weken later, vrijdagavond 
19 mei, brengt The Bruceband 
de muziek van Bruce Springsteen 
ten gehore. ”Ik ben ervan over-
tuigd dat we daarmee een goede 
opening hebben. Amfipop is een 
mooie aftrap en The Bruceband 
wordt echt een concert waar de 
mensen bij willen zijn, die jon-
gens spelen door heel Europa,” 
weet Klaassen. 

Op zaterdag 9 september kan 
worden geluisterd naar de streek-
muziek van de Jan Ottink Band, 
die twee voor Klaassen bijzon-
dere leden heeft: Sophie Eskes 
en Tessa Elferink. ”Zij waren 
in 2013 als het duo ’Meiden van 
SoeT’ de eerste die hier optra-
den. Ik hoop dat die zich de ogen 
uit zullen kijken, als ze zien wat 
we hier sindsdien allemaal heb-
ben neergezet.” Een week later 
is er als afsluiter Doe Maar-
tributeband Toe Maar. ”We ver-
wachten de toppers dus aan het 
begin en aan het eind.”
Op de site:
www.openluchttheater-
engbergen.nl is het volledige pro-
gramma van het theaterseizoen 
2017 te vinden en zijn kaarten 
verkrijgbaar.

’Bruce Springsteen’ en de Toe 
Maar toppers op Engbergen

Bijna een jaar is Il Caminetto - 
Ratskeller Anholt, net over de 
grens, gevestigd in het ’histori-
sches Rathaus’ in Anholt. De 
keuken van het Italiaans restau-
rant krijgt nu versterking van 
een meer dan gewaardeerde 
kracht: Fritz Thiess, die 38 jaar 
lang de chef-kok van Legeland 
was. 

Maurizio Magliani, die Il 
Caminetto samen met Enrico 
Milanese runt, is in zijn nopjes 
met de versterking die aan zijn 
voornaam genoeg heeft in de 
regio. ”Iedereen kent Fritz, hij
is de bekendste kok van Anholt. 
We weten dat mensen er echt 
op hebben gewacht dat hij na 
het sluiten van Legeland weer 
aan de slag zou gaan en we zijn 
heel blij dat hij dit bij ons doet.”
Il Caminetto, dat gelegen in 
hartje Anholt (Markt 14-16) 
plaats biedt aan zo’n honderd 

gasten en dagelijks van tien 
tot tien geopend is, wordt met 
het duo Fritz & Maurizio een 
perfecte combinatie van de 
Italiaanse en Duitse keuken. 
”Verse vis en steaks behoren tot 
de specialiteiten, maar natuur-
lijk ook pizza en pasta,” som-
men de twee op. ”En al onze 
gerechten zijn ook af te halen. 
Bovendien hebben we warme 
en koude buffetten; die kunnen 
mensen hier nuttigen of voor 
thuis bestellen. Voor ieder feest 
staan we tot uw beschikking.”
Voor ontbijt, brunch en diner 
moet gereserveerd worden (tel. 
02874/9038400) bij Il Caminetto, 
dat zijn naam dankt aan de 
’kleine Kamine’ (open haard) 
die het 450 jaar oude Rathaus 
nog altijd verwarmt. ”Maar 
wandelaars en fietsers kunnen 
altijd terecht voor ’Kaffee und 
Kuchen’ of ons verse ijs. Nog 
zo’n Italiaanse specialiteit.”

Fritz & Maurizio koken 
samen bij Il Caminetto

Vanaf 3 april 2017 is Rijwiel-
handel Frazer aangesloten bij de 
landelijke organisatie van Bike 
Totaal. ”Door de aansluiting van 
Rijwielhandel Frazer bij deze
organisatie kunnen we bijvoor-
beeld beter concurreren met 
internetwinkels en onze klanten 
altijd een passende aanbieding 
maken en in de brede zin ieder-
een nog beter van dienst zijn” 
vertelt eigenaar Hans Bulten.

”Nu we aangesloten zijn bij Bike 
Totaal kunnen we de klant veel 
meer zaken bieden, zoals het 
fietspaspoort, leuke reclame-
acties en een landelijke dekking 
van fietswinkels van dezelfde 
organisatie. Door het aanslui-
ten bij deze organisatie kunnen 
wij een aantal zaken uit han-
den geven waardoor wij veel 
meer tijd overhouden voor onze 
klant,” vervolgt Hans. 

Sinds het begin van de vorige 
eeuw bestaat Rijwielhandel 
Frazer al. In het verleden heeft 

de familie Frazer vanaf het adres 
aan de Deurvorststraat fietsen 
verkocht en gerepareerd. Frazer 
is al meer dan een eeuw het ver-
trouwde adres voor alles wat met 
uw fiets te maken heeft. In 1997 
is Rijwielhandel Frazer overge-
gaan naar de huidige eigenaren 
Hans en Marieke Bulten. Samen 
hebben zij de zaak verder uitge-
breid en uitgebouwd.
Graag zien we u in onze winkel 
dan kunnen we u alles vertel-
len over de prachtige nieuwe en 
gebruikte fietsen die wij weer 
voor u hebben geselecteerd. 
Natuurlijk ook voor een proefrit 
of voor de service in onze werk-
plaats. De koffie staat klaar!

U vindt ons aan de F.B. Deur-
vorststraat 18 in Ulft. Openings-
tijden zijn van maandag t/m 
vrijdag 08.30-17.30uur met koop-
avond op vrijdag tot 20.00 uur. 
Op zaterdag is de winkel open 
van 08.30 tot 16:00 uur. 
Of kijk gewoon op: 
www.rijwielhandelfrazer.nl

Frazer wordt Bike Totaal

Henri Gerritsen, Gerard Klaassen en Paul Knaven maken het Open-
luchttheater klaar voor het komende seizoen.

Wedstrijden van de 
komende weken

9 april 2017
Ajax B - Den Dam
Angerlo Vooruit - Etten
Gendringen - DVC ’26
RKPSC - GWVV
Halle - NVC Netterden
WAVV - SDOUC
Silvolde - Hoogland
VVL - SVGG
Westendorp - Terborg
Ulftse Boys - Loil  

16-17 april Pasen

23 april 2017
Loil - Etten
Gendringen - Pax
GWVV - Ulftse Boys
Varsseveld - SDOUC
Silvolde - Heerenveen VV
GWVV - Ulftse Boys  
 
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  

 Sportverenigingen, geef
uw wedstrijden door, dan 

weten uw supporteers
wanneer ze u kunenn
komen aanmoedigen!

ulftsekrant@ijselstroom.nl

Dagverse vlaai en heerlijk 
ijs bij Limburgia Ulft
Heerlijke vlaaien en andere 
soorten gebak zijn het hele jaar 
door dagvers verkrijgbaar bij 
Limburgia Ulft. En sinds twee 
weken is er nog een extra reden 
om een bezoek te brengen aan de 
Dr. Ariënsstraat 40: de ijssalon 
van Anita en Jan Kok is ook 
weer geopend.

Eind vorig jaar werd het 
121/2-jarig jubileum gevierd bij 
Limburgia in Ulft. Toppers als 
mozartvlaai (boerenjongens met 
advocaat) en mon chou kersen 
zijn al die tijd populair geweest. 
”Maar het assortiment heeft zich 
in de loop der tijd ook uitgebreid, 
het zijn zeker niet alleen vlaaien: 
we hebben ook slagroomtaarten, 
kleine gebakjes en luxe taarten 
als tiramisu, american cookies en 
chocoladetaart,” vertelt Anita.
In de winkel is de keuze al ruim, op 
internet: www.limburgiavlaai.nl 
zijn zelfs alle Limburgia-smaken 

verkrijgbaar; een bestelling staat 
dan de volgende ochtend klaar. 
”We zijn iedere werkdag van acht 
tot half één geopend. Mensen 
die op hun verjaardag trakteren, 
kunnen dan voor ze naar het 
werk gaan hun bestelling oppik-
ken. Daarnaast leveren we zelf 
aan bedrijven en bij feesten en 
partijen, daar wordt ook steeds 
vaker naar gevraagd.”
Op zaterdag is Limburgia open 
van 9.00 tot 14.00 uur. Bovendien 
is er nu, voor het derde jaar, 
zeven dagen per week vanaf één 
uur ’s middags de ijssalon. 
”We hebben altijd achttien soor-
ten ijs, met ook hier een deel vas-
te lopers en een deel roulerend 
aanbod. Nieuw dit seizoen is 
onder meer sinaasappel-roomijs 
en nutella-ijs, dat is lekker joh! 
En het is ook gewoon gezellig, 
met het gezin: in plaats van een 
toetje even de deur uit voor een 
ijsje.”
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De dorpskiek laat u de bouw 
zien van de nieuwe school aan 
de Hofstraat te Ulft. De school 
krijgt de naam Dobbelsteen. 
Op de achtergrond zien we de 
woningen van de Valkenhof. 
Nu bijna 50 jaar later ziet het er 
bijna hetzelfde uit. Alleen nu is 
de school afgebroken.

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 1 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)

8 april: Borchuusmarkt in Borchuus te Varsseveld

10 april-14 mei: Christina Baumann, Galerie bij de Boeken, Ulft

10 april: Instuifmiddag KBO/SBU Hemeltje Ulft

15 april: 5-jarig bestaan Dorpshuus Varsselder 

16 april: Paasvuur Megchelen

16 april: Paasvuur Etten

16 april: Paasbingo camping Slototermeer, Varsselder

16, 17 april: Tentoonstelling Galerie Gelia, Silvolde

16-22 april: Collecte Koningsdagspelen St. Hubertus, Ulft

17 april: Paaseierenrally Gendringen

17 april: Volop Achterhoek in DRU SSP-Hal, Ulft

17 april: Voorjaarswandeltocht VVV, Terborg

19 april: Jaarvergadering Damesgilde Ulft, Popzaal DRU  

 Cultuurfabriek Ulft

19 april: Bijeenkomst Vluchtelingenwerk, Belterman-  

 complex, terrein DRU Cultuurfabriek, Ulft

23 april: Jubileumconcert Theo Overgoor, ’t Onland,   

 Doetinchem

23 april: Jubileumconcert Ulfts Gemengdkoor,   

 Hemeltje Ulft

26 april: Feestelijke opening centrum Silvolde

27 april: Beapop, Plein achter het Klooster, Ulft

Wat is rijk en wat is arm?
Hoe luidt de definitie van armoede? Daar 
zijn vele antwoorden op te geven. Omdat 
iedereen een eigen situatie heeft, kan 
niemand die definitie aan een ander op-
leggen. Er is weinig subjectiever dan het 
antwoord op deze vraag, het is maar net 
vanuit welk perspectief de ondervraagde 
reageert.

De Moeder Teresa Stichting in Ulft houdt 
zich al decennia bezig met het ondersteunen 
van minderbedeelden in Oost-Europa. Dit 
gebeurt door een enthousiaste groep vrij-
willigers, het gebied rond het Roemeense 
Oradea is al jaren het werkterrein waar de 
stichting hulp verleent. Dit gebeurt met 
voedsel- en kledingpakketten, hout-acties, 
het uitdelen van medicijnen, advies en niet 
te vergeten sociale woningbouw.
Zonder te kijken naar afkomst of geloof, 
zich niet bemoeiend met politiek en zon-
der aanziens des persoons, de Moeder 
Teresa Stichting Ulft probeert kansarme 
Roma in de heuvels rond Oradea iets te 
geven; een uitzicht op een beter bestaan, 
een paspoort waardoor de Roma bestaan 
voor de overheid, een dak, een perspectief.

Nu Pasen zich aandient, maakt Nederland 
zich weer massaal opmaakt voor een paar 
dagen vuur kiek’n, de verplichte visite aan 
de meubelboulevard omdat er een krasje 
op de bank zit en het eieren zoeken.

Bij de Moeder Teresa Stichting Ulft gaan 
de gedachten terug naar dat kleine jochie 
Josef van een paar turven hoog, ergens 
in een krottenkamp in het Roemeense 
Sucueni. Hij had niets, zocht zijn vertier 
in takken van bomen als die de zoektocht 
naar brandhout al hadden overleefd. 
Pasen is een begrip dat hij niet kent, elke 
dag is als de dag ervoor, en de dag erna. 
Desondanks lachte hij veel, zich niet besef-
fend dat elders mensen vechten om meer, 
meer en nog meer. Hij is jong en is een 
symbool voor hoop, hoop dat het steeds 
iets beter gaat, op plaatsen ter wereld 
waar dat nodig is, onder meer in Sucueni.
Was de eerste vraag van dit artikel geen 
gemakkelijke, de afsluiting is een stuk 
makkelijker te verhapstukken. De defi-
nitie van rijk zijn? Voor sommigen is dat 
het gevoel hebben dat je minderbedeelden 
kunt helpen, en dat heeft niets met geld te 
maken. Vrolijk Pasen!

Moeder Teresa Stichting

Galerie bij de Boeken is één van de vaste 
gebruikers van de DRU Cultuurfabriek. 
Acht keer per jaar organiseert zij kunst-
tentoonstellingen. De komende periode 
kunt u genieten van het werk van de 
Duitse kunstenares Christina Baumann. 
Deze expositie is van 10 april tot 14 mei 
te zien bij Galerie bij de Boeken.

Christina Baumann werd geboren 
in Witzenhausen, in de buurt van 
Göttingen. Ze studeerde schilderkunst 
en grafiek aan de Academie voor 
Schone Kunsten Dresden bij Rocco 
Pagel, Monika Brandmeier, Elke 
Hopfe en Peter Bömmels. Bij die laat-

ste volgde ze van 2011 
tot 2013 een masterclass. 
Tegenwoordig woont en 
werkt ze in Leipzig. 
Haar werken zijn kleurrijk 
en abstract. Kleurvlakken 
worden gevuld met le-
vendige structuren, waar-
door er een gevoel van 
beweging ontstaat. De 
kleurvlakken zorgen voor 
een aangename compo-
sitie. Elk beeld begint als 
een soort verkenning van 
kleurvlakken. Tijdens het 
proces is het nog niet pre-
cies duidelijk hoe het er-
uit komt te zien. Ze gaat 
op zoek naar formele op-
lossingen om de verschil-
lende visuele ruimtes te 
definiëren. 
Gedeeltelijke kleurvlak-
ken moet worden heront-
worpen om adequaat te 
handelen in nieuwe lagen. 
Sommige eerdere beslis-
singen worden herzien. 
Over een langere peri-
ode krijgt chaos meestal 
de overhand op het 
beeldoppervlak. 

Volgens Baumann is het haar taak om 
bruggen te vinden. Ze vindt dat als je 
alle ruimte en vormen gelijk zou verde-
len, je uiteindelijk verzinkt in oneindige 
chaos. Als je daar te resoluut mee om-
gaat, zou je geheimen en subtiliteiten 
kunnen verliezen. Op dit punt in het 
ontwikkelingsproces is het belangrijk 
een duidelijke opdracht te hebben. Ze 
heeft bijzonder veel belangstelling voor 
grensvlakken die net wel of net geen 
voorwerp vormen. 

Meer informatie is te vinden op 
www.galeriebijdeboeken.nl

Christina Baumann komt naar 
Galerie bij de Boeken


