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Afvalscheiding succes
De Gemeente Oude iJsselstreek 
had eind mei mooi nieuws voor 
haar inwoners. sinds januari 
moeten inwoners van de Oude 
iJsselstreek hun afval scheiden 
in verschillende containers. Dat 
gaf toentertijd nogal wat scep-
sis. De containers namen nogal 
veel ruimte in beslag en waren 
niet groot genoeg voor al het 
restafval. Door deze maatregel 
werden we gedwongen afval 
beter te scheiden. En met suc-
ces. De hoeveelheid restafval 
is in de eerste drie maanden 
van 2017 met meer dan de helft 
gedaald ten opzichte van 2016. 
met deze nieuwe wijze van af-
val inzamelen wil de gemeente 
in 2020 75% van het huishoude-
lijk afval hergebruiken in 2020. 
Daar zouden wij als inwoners 
van deze prachtige gemeente 
met z’n allen naar moeten 
streven. Het scheiden van af-
val zorgt ook voor een stukje 
bewustwording. in het huidige 
politieke landschap wordt er in 
Den Haag nog wel eens voorbij 
gegaan aan het onderwerp mi-
lieu. Gelukkig is dat hier, in de 
Oude iJsselstreek niet het ge-
val. inmiddels is burgemeester 
Otwin van Dijk al meer dan een  
jaar werkzaam in de gemeente. 
Hij maakt een goede indruk. 
”Wat een aardige man,” hoor je 
vaak. Een burgemeester hoeft 
natuurlijk niet een aardige man 
te zijn. Hij moet vooral zijn 
werk goed doen. En dat doet 
hij door onder de mensen te 
zijn. Door in gesprek te gaan 
met zijn inwoners. Het is ook 
één van dingen die hij miste 
tijdens zijn werk als kamerlid in 
Den Haag: het contact met de 
mensen. in een interview met 
Evolutiegids stelde Van Dijk 
drie prioriteiten te hebben voor 
de Oude iJsselstreek. 1. Hij wil 
de gemeente weer in de vaart 
de volkeren brengen. 2. De par-
ticipatie van 2,5 miljoen mensen 
met een beperking. 3. De pro-
motie, digitalisering en bereik-
baarheid van de Achterhoek. 
laten we hopen dat de heer 
Van Dijk deze drie punten al-
lemaal mag verzilveren in zijn 
ambtstermijn. ik wens hem 
daarbij veel succes toe.
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    Info@alliancemakelaars.nl
                 0315-685546
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ZOMER 2017
Nu volop boekbaar!

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

OPENT DEUREN

F.B. DEURVORSTSTRAAT 16 
7071 BJ ULFT

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

Profiteer nog steeds van onze spetterende openingstarieven!

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

ULFT@OPENMAKELAARS.NL
TELEFOON: 0315 - 34 50 52
TELEFOON: 06 -10 81 82 30
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11 Olde Dorpskiek’n   
 Agenda, MTS,    

 Oude IJsselstreek   
 Muziekfestival

Het Ulfts Mannenkoor (UMK) 
bestaat zestig jaar. Dit jubileum 
wordt onder andere gevierd 
met een groots ”Dank-U-Wel”-
concert op zaterdag 17 juni 2017 
in de SSP HAL in Ulft als onder-
deel van het Oude IJsselstreek 
Muziekfestival dat van 16 tot en 
met 18 juni 2017 plaatsvindt. Het 
concert begint om 20.00 uur en 
de toegang is gratis.

”Het concert staat in het te-
ken van italië,” zegt bestuurslid 
Annemiek siebers. ”Dus maken 
we ook een uitstapje naar de we-
reld van opera en operette. Een 
paar van Verdi’s meest geliefde 
koorwerken staan daarom na-
tuurlijk ook op het programma.” 

Het ulfts mannenkoor werkt 
voor dit speciale concert samen 
met het Oost-Gelders symfonie 
Orkest, onder leiding van 
Alexander Geluk. Het wordt een 

gevarieerd programma, waarbij 
het koor en het orkest niet al-
leen samen maar ook afzonder-
lijk optreden. Daarnaast laten 
een aantal solisten van het ulfts 
mannenkoor van zich horen.

Nieuwe dirigent
Het jubileumconcert is ook het 
eerste concert onder leiding 
van de nieuwe dirigent Harmen 
Cnossen. Hij is in februari van dit 
jaar benoemd als opvolger van 
Piet van der sanden. Dirigent 
Van der sanden neemt, na 33 
jaar het umk te hebben geleid, 
eind 2017 afscheid. 
”Dit jaar is een overbruggings-
jaar,” vertelt siebers. ”Een jaar 
waarin we tegelijkertijd afscheid 
nemen van de ’oude’ dirigent en 
alvast kunnen wennen aan de 
nieuwe.”

Cnossen kreeg zijn eerste piano- 
en slagwerklessen toen hij zeven 

jaar oud was. Hij studeerde slag-
werk, piano en zang aan de 
muziek Pedagogische Academie 
in leeuwarden, het sweelinck 
Conservatorium in Amsterdam 
en pauken aan de Herbert von
Karajan Academie bij de Berliner 
Philharmoniker. 
Al op jonge leeftijd dirigeerde hij 
vele gemengde koren en kinder-
koren in binnen- en buitenland. 
Zijn passie voor koren bracht 
hem naar Azië waar hij onder 
andere onderwees in Beijing, 
macau en Hong Kong aan de 
plaatselijke conservatoria. 

in 2008 werd Cnossen chef diri-
gent en artistiek leider van de 
marinierskapel; deze functie be-
kleedde hij tot augustus 2014. 
met de marinierskapel kon hij 
zijn liefde voor de combinatie 
van blaas- en koormuziek voort-
zetten en gaf hij vele concerten 
met diverse koren. 

Op uitnodiging van de Konink-
lijke familie dirigeerde hij 
in 2013 het eerste openbare 
concert van Koning Willem-
Alexander en Koningin máxima 
tijdens de 5 mei vieringen met 
het Brabantkoor. in New York 
dirigeerde hij een concert met 
Amerikaanse Gospels tijdens de 
400 jaar Henry Hudson vieringen 
voor onder anderen President 
Obama.  

Afscheidsconcert
Van der sanden neemt tijdens 
het kerstconcert op 22 decem-
ber, in de Petrus- en Pauluskerk 
in ulft, officieel afscheid van het 
umK. 
”Hij heeft het koor meer dan 
33 jaar gedirigeerd en hij heeft 
enorm veel voor ons betekend. 
We hopen dat we hem een prach-
tig afscheidsconcert kunnen ge-
ven in december, dat heeft hij 
absoluut verdiend!”

60 jaar Ulfts Mannenkoor

Enkele koorleden tijdens de repetities voor het Dank-U-Wel-concert.
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Pareldag
Wist u dat er in Oude IJsselstreek 
een circusschool is? En wist u dat 
er ook een eekhoornmuseum te 
vinden is? Dit zijn activiteiten 
die u tijdens de Pareldag begin 
juni 2017 kon bekijken. Via een 
fietstocht door Oude IJsselstreek 
ging men op zoek naar activitei-
ten waarvan u en wij niet wisten 
dat ze er waren in onze gemeente. 
Tijdens de Pareldag kwamen niet 
de grote evenementen voor het 
voetlicht, maar werden kleine, 
bijzondere, unieke en verrassen-
de parels aan een snoer geregen 
in twee fietsroutes. Het idee voor 
deze dag was in 2015 ontstaan op 
een netwerkdag voor toeristische 
ondernemers, georganiseerd 
door VVV Oude IJsselstreek, 
Achterhoek Toerisme en de ge-
meente. Een aantal thema’s zo-
als verbinding, samenwerking en 
identiteit kwamen als belangrijk 
naar voren. Op facebook of bij 
de VVV vindt u hier nog  infor-
matie over.

Veilig thuis
Eind 2016 hebben alle colleges 
van de gemeenten in Noord- en 
Oost Gelderland ingestemd met 
het oprichten van de Stichting 
Veilig Thuis. 
Daarbij is aangegeven dat de 
Achterhoek €1.416.880,- beschik-
baar stelt voor Veilig Thuis. 
Doordat er meerdere versies van 
de begroting van Veilig Thuis wa-
ren, is er ten onrechte een bedrag 

van €1.416.880,- opgenomen in 
het oprichtingsbesluit. Het juiste 
bedrag is €1.788.000,- voor de 
hele Achterhoek.  Het college van 
Oude IJsselstreek gaat akkoord 
met de verdeling van de kosten 
over de Achterhoekse gemeente 
op basis van inwoners en stelt een 
bedrag van €118.974,19 beschik-
baar vanuit het jeugdhulpbudget. 
Dit is €15.534,19 meer dan het in 
de begroting opgenomen bedrag 
van €103.440,- Daarnaast wordt 
een extra budget van €40.000,- 
beschikbaar gesteld vanuit het 
Sociaal Domein algemeen voor 
extra personele inzet bij de aan-
spreekpunten.

Rechtbank
De uitspraak van de Rechtbank 
Gelderland in de Wob-zaak tus-
sen Stichting De Transparantie 
en het college van B&W. De 
rechtbank heeft het beroep van 
Stichting De Transparantie on-
gegrond verklaard.

Breedenbroek
Er is een ontwerpbestemmings-
plan opgesteld, dat voorziet in 
een actualisatie van de geldende
bestemmingsplannen voor de      
bebouwde kom van Breeden-
broek. Verder zijn er enkele indi-
viduele verzoeken meegenomen 
en zijn de woningbouwmogelijk-
heden van het plangebied Den 
Dam geschrapt. Het ontwerp-
bestemmingsplan heeft geduren-
de 6 weken ter visie gelegen. 
Er zijn geen zienswijzen inge-
diend en er zijn geen redenen 
om ambtshalve wijzigingen aan 
te brengen. De gemeenteraad 
wordt daarom voorgesteld om 
het bestemmingsplan ongewij-
zigd vast te stellen.

Verder wordt voorgesteld om 
geen exploitatieplan vast te 
stellen.

Silvolde
Burgemeester en wethouders 
zeggen in principe medewerking 
toe aan tijdelijke bewoning gedu-
rende een periode van maximaal 
5 jaar van de bovenverdieping 
van het pand Mgr. Nolensstraat 
5 te Silvolde als dienstwoning in 
samenhang met praktijkvestiging 
op de benedenverdieping.

Strijd tegen kanker
Heeft u een taxus(haag) in 
uw tuin staan, en gaat u deze 
snoeien? Lever dit snoeisel dan 
in bij Taxus Taxi. Vanaf 6 juni 
rijdt deze gratis ophaalservice 
van taxussnoeisel rond in Oude 
IJsselstreek. 
Dit taxussnoeisel wordt gebruikt 
voor de productie van medicatie 
tegen kanker. De gemeente on-
dersteunt deze inzamelactie van 
harte. Helpt u ook mee? Taxus 
Taxi haalt bij inwoners, hove-

niers en bedrijven op elke locatie 
in onze gemeente gratis snoeisel 
op. U moet hiervoor wel eerst 
een afspraak maken via taxus-
taxi.nl 

Op de afgesproken dag kunt u 
het snoeisel aanbieden in de gra-
tis Taxus Taxi tas. Deze gratis 
tassen en zeilen om het snoeisel 
op te vangen zijn verkrijgbaar    
op de gemeentewerf en bij de     
publieksbalie op het gemeente-
huis.

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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Fietspad Waalstraat

Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

Aan de Waalstraat is een nieuw fietspad aangesloten, dit fietspad gaat achter de tribune langs van kunst-
grasveld van voetbalvereniging Gendringen. Vervolgens tussen de nieuwe parkeerplaats en de nieuwe 
sporthal door en komt uit op de Industrieweg in Ulft/Gendringen.

50 keer Ulftse Avondvierdaagse

In het zonnetje gezet
De Ulftse avondvierdaagse heeft Diny 
van de Schuur vanaf het begin meege-
maakt. Diny (78 jaar) is begonnen met 
de Ulftse vierdaagse te lopen in 1967 
met haar zus Mia te Pas, in de beginja-
ren individueel. Daarna heeft ze heel wat 
jaren gelopen met de Harmsen container 
groep. Allemaal dezelfde shirt, broeken, 
sokken en hoed of petjes. 

In 2007 is Diny in de Smeltkroes gehul-
digd toen ze voor de 40e keer heeft ge-
lopen. Ze heeft al heel wat kilometers in 
de benen, een aantal opsommingen: Ze 
heeft 14 jaar de Nijmeegse vierdaagse 
gelopen, 9 jaar 40 km en de laatste 5 jaar, 
50 km per dag.
De Kennedymars in Someren waar ze 
maar liefst 80 km op 1 dag liep, heeft ze 
opgedragen aan haar man Willem van 
de Schuur. Daarnaast heeft ze diverse 
nachttochten gelopen van Doetinchem 
naar Arnhem, De Achterhoekse vier-
daagse en heel veel tochten in de buurt 
gelopen.
De Airbornemars in Oosterbeek heeft 
ze voor het eerst gelopen in 1956 samen 
met 20 collega’s van de Dru waar ze op 
de correspondentieafdeling werkte in 
Vila Zeno. ”We liepen nog niet in broe-
ken zoals nu maar we hadden allemaal 
nette pakjes aan. Ik weet nog dat ik een 
knal geel pakje aan had!” vertelt de altijd 
goedlachse Diny.
De laatste jaren loopt ze in Ulft de 10 
km. ”Ik heb nooit blaren gehad,” gaat 
Diny verder. ”Men vraagt wel eens aan 
mij wat is dan je geheim? Ik denk dat 
het de liefde is voor het wandelen en de 
wilskracht, zo hou je het vol!”

Wekelijks loopt ze met haar zus Mia nog 3 dagen elke keer zo’n 10 kilometer. ”Ik hoop dat ik dit nog 
heel lang kan en mag volhouden, ik zie het als een kado en dat dit mij is gegeven.”

Diny van de Schuur (rechts) met haar zus Mia te Pas tijdens 
de inhuldiging van de Ulftse Avondvierdaagse.

De Zillewoldse 
Zommerrun
Op zaterdag 17 juni wordt 
de derde editie van de 
Zommerrun georganiseerd. 
Een leuk sportevenement 
voor iedereen! Jong en oud 
kan meedoen en je hoeft echt 
niet 10 kilometer in een uur te 
kunnen lopen. 

Iedereen met een goede of 
mindere conditie kan mee-
doen. Het parcours is 2,5 km 
lang. Onderweg kom je 4 
kleurpunten tegen waar het 
kleurpoeder de lucht in wordt 
gespoten. Je kunt 1, 2 of 3 
rondjes meerennen! De kids 
run is dit jaar dezelfde route, 
en start ook in het centrum 
van Silvolde. Er zijn geen 
leeftijdsgrenzen. 

Het goede doel
Dit jaar is het goede doel 
Hersenletsel on Tour. De 
vertegenwoordiging van deze 
vereniging komt uit Silvolde. 
Wilco Giesen, getroffen door 
een herseninfarct zet zich al 
enige jaren in voor deze ver-
eniging. Wilco is ambassa-deur 
van de Vereniging Hersen-
letsel on Tour. Hij doet dat 
door fietstochten te organise-
ren om geld op te halen om 
mensen met Niet Aangeboren 
Hersenletsel (NAH) mobili-
teit te verschaffen. 



Kermis Megchelen
Op 17, 18, 19 en 20 juni wordt er 
in Megchelen kermis gevierd. Op 
zaterdag is er een motor-kermis-
toertocht en wordt de kermis ge-
opend. Daarna is er op verschil-
lende lokaties muziek. Zondag-
morgen is er een hoogmis met 
aansuitend een processie door 
het dorp. Na de plechtigheden 
is er een vaandelhulde en op de 
diverse lokaties muziek. 
De maandag begint met reveille, 
daarna de rondgang door het 
dorp en het vogelschieten met 
daarna wederom op diverse loka-
ties muziek.
Dinsdag is er prijsschieten en 
kruisboogschieten voor dames 
en heren en de gehele dag op 
verschillende lokaties optredens.
Voor het hele programma: www.
schuttersgilde-megchelen.nl

Op pad met ’De Iesselganger’:
Vaderdagtocht
Op vaderdag 18 juni is er speci-
aal voor de vaders een muzikale 
aubade aan boord en een kleine 
attentie. Een leuk idee om vader 
mee uit te nemen en er met 
het hele gezin gezellig op uit te 
gaan. Voor alle passagiers is een 
drankje bij de prijs inbegrepen.
Vertrek om 13.00 en 15.00 uur 
vanaf het DRU Industriepark te 
Ulft. Volwassenen €8,- en kinde-
ren tot 12 jaar € 5,- Vaartochten 
van 1 uur-reserveren verplicht. 

Excursie kasteel de Kemnade
De Iesselganger voert u vanaf 
Terborg langs de oevers van de 
Oude IJssel, door de schutsluis 
De Pol , naar het schilderachtige 
Kasteel De Kemnade. Het ge-
bouw bestaat uit een 16 eeuwse, 
16-hoekige toren met een leien 
spits. U wordt persoonlijk rond-

geleid door de kasteelheer. Aan 
boord is er gelegenheid voor een
kopje koffie met stroopwafel. 
Volwassen €15,-  Kinderen tot 
12 jaar €12,- (inclusief consump-
tie) Vertrek op 17 juni, 8 juli,15 
juli, 29 juli, 5 augustus en 2 en 9 
september om 8.30 uur vanaf de 
steiger tegenover de Gamma in 
Terborg.

Excursie kasteeltuin Wisch
Na een korte vaartocht vanaf 
het DRU Industriepark naar 
Terborg gevolg door een wande-
ling vanuit de aanlegsteiger naar 
het kasteel, wordt de groep rond-
geleid door de kasteeltuinen. 
Deze tuinen zijn op deze tocht 
exclusief toegankelijk voor de 
passagiers van ’de Iesselganger’. 
De deskundige gids vertelt alles 
over de interessante historie en 
andere wetenswaardigheden van 
dit prachtige kasteel. Vertrek 
is zaterdag 3, 10, en 24 juni om 
9.00 uur vanaf de steiger bij de 
DRU Industriepark. Volwassen 
betalen 15 euro en kinderen tot 
12 jaar 12 euro (inclusief koffie/
thee en een oerbroodje). 

Afvaarten de Iesselganger
Elk weekend t/m eind oktober
vaart rondvaartboot  de Iessel-
ganger vanaf Ulft t/m de sluis in 
Gaanderen en terug. Zaterdags 
om 13.00 uur en zondags om 
11.00 uur en 13.30 uur.
Reserveren via:
www.iesselganger.nl of 
VVV Oude IJsselstreek.

Rijbewijskeuringen
Senioren, chauffeurs met rijbe-
wijs C/D/E en overige automo-
bilisten die voor verlenging van 
hun rijbewijs moeten worden ge-
keurd, kunnen hiervoor 28 juni 
terecht op het spreekuur in Zaal 
De Mulderije, Allee 1 Ulft. 
Voor senioren kost de keuring 
€35,- en voor chauffeurs tot 
75 jaar met rijbewijs C/D/E is 
het €55,-. Voor informatie en 
een afspraak belt u tijdens kan-
tooruren naar het landelijke 
afsprakenbureau van Regelzorg 
Rijbewijskeuringen: 088 2323300. 
Zelf een datum plannen: www.
regelzorg.nl

SDOUC in het nieuw
De Businessclub van SDOUC 
heeft in overleg met het bestuur, 
mede dankzij sponsoren en vrij-
willigers de businessclubruimte 
geheel verbouwd en de fietsen-
stalling onderhanden genomen. 
Het resultaat mag er zijn, veel 
meer ruimte voor de business-
clubleden om naast het bezoeken 
van de wedstrijden de derde helft 
met elkaar te bespreken op een 
informele manier. Daarnaast is 
de keuze gemaakt om de activi-
teiten van het sportnetwerk sa-
men te voegen met de business-
club en voortaan als Businessclub 
SDOUC verder te gaan. BC 
SDOUC gaat de komende tijd 
proberen ondernemers hierin te 
betrekken. Lezers/ondernemers 
die hierover al meer willen weten 
kunnen contact opnemen met 
Aloys Harmsen,  info@zsno.nl.

Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 12 juni 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.

Kermis veurglui’j-avond met 
Fanfare St. Gregorius
Een titel die we niet vaak tegen 
komen. Enige uitleg is dan ook 
op z’n plaats en is vrij eenvoudig. 
Zo tegen het eind van het vereni-
gingsseizoen begint iedereen te 
denken aan een ’vakantie borrel’. 
Dit zijn precies de ingrediënten 
om er op maandagavond 19 juni 
in ’t Dorpshuus van Varsselder 
Veldhunten, een gezellige avond 
van te maken. Het fanfareorkest 
van St. Gregorius zorgt voor vro-
lijke muziek. 
De avond is een opstart, noem 
het maar ’veurglui’jen’, naar 
de kermis van 24, 25 en 26 juni. 
Iedereen is welkom en de toe-
gang is gratis. Om 19.30 uur is de 
aanvang. Tijdens de afterparty 
zullen vele kermis hits te horen 
zijn.

Instuifmiddag KBO/SBU
De instuifmiddag van de KBO/
SBU wordt gehouden op 19 
juni in het Hemeltje te Ulft 
van 14.00 - 16.00 uur. Op deze 
middag kunnen de mensen o.a. 
kaarten, sjoelen en rummikub-

ben. De middagen zijn vrij toe-
gankelijk, ook voor nietleden.

Russische kunstenaars in 
Galerie Gelia
De hele maand juni kunt u in 
Galerie Gelia  te Silvolde de 
tentoonstelling, die uit zeer af-
wisselende werken van Gennadi 
Donzow, Anatoly Karpovsky 
en Tatyana Kareyeva bestaat, 
gezichtigen. Openingstijden zijn 
vanaf 11.00 tot 17.00 uur en de 
toegang is gratis. Voor een be-
zoek buiten de openingstijden 
kunt u een afspraak maken.
Voor meer info telefoon 0315-
340385 en www.galerie-gelia.nl

Heutinck Juwelier & Optiek 
in actie voor Zuid-Soedan
Heutinck Juwelier & Optiek 
uit Ulft komt in actie voor de 
Stichting Light for the World. 
Deze stichting zorgt ervoor dat 
mensen met oogproblemen in 
ontwikkelingsgebieden toch de 
juiste oogzorg krijgen om bij-
voorbeeld blindheid te voor-
komen. Er is gekozen voor het 
project Eye Care Rumbek in 
Zuid-Soedan. 
Het team van Heutinck Juwelier 
& Optiek weet als geen ander  
wat het betekent om goed te kun-
nen zien. Zij steunen de stichting 
Light for the World omdat ieder-
een evenveel recht heeft op goed 
zicht. Voor elke complete bril, 
die in de periode van 6 t/m 30 
juni 2017 bij Heutinck Juwelier 
& Optiek wordt aangeschaft, do-
neren zij €10,- aan Light for the 
World.

Oude IJsselstreek 
Muziekevenement 65+
De opbrengst van de loterij, ge-
houden op 3 juni jl. wordt ge-
bruikt om 65 plussers uit de ge-
meente oude IJsselstreek een 
gezellige, muzikale middag te 
bezorgen op zondag 2 juli in de 
feesttent op het Zwarte Plein met 
optredens van o.a. de Iesellander 
Muzikanten, lokale zanger Dave 
van de Schuur en Corry Konings. 

Kaartjes à €10,- zijn o.a. te ver-
krijgen bij Jumbo en AH in Ulft 
en Plus Peperkamp in Silvolde. 
U krijgt hiervoor een kop koffie 
met krentewegge en een con-
sumptie met versnapering. Voor 
kwetsbare ouderen bestaat de 

optie om opgehaald en thuisge-
bracht te worden. U kunt ook 
het aanmeldingsformulier invul-
len op: www.oij65plus.nl  

Open dag Kaak Terborg
Na de overweldigende positieve 
reacties van bezoekers tijdens de 
laatste open dag in 2010, vindt 
de Terborgse machineproducent 
Kaak het weer hoog tijd om haar 
naaste omgeving te laten zien 
waartoe zij anno 2017 allemaal in 
staat is. 
Op zaterdag 24 juni, tussen 
10.00 en 15.00 uur, zullen de 
deuren van de locatie aan de 
Varsseveldseweg 20A in Terborg 
worden geopend voor familiele-
den van medewerkers, omwonen-
den en overige belangstellenden. 

Polse kermis T-shirt trofee
Op de zaterdagmorgen van de 
Polse Kermis in Ulft is er een 
uitzending van Optimaal FM live 
vanuit de kermistent op de Pol. 
Dit jaar wordt er al weer voor de 
15e keer tijdens deze uitzending 
gestreden om de Polse Kermis 
T-shirt Trofee (=PKTT).
Voor de mooiste en origineelste 
kermis-shirts zijn leuke prijzen 
beschikbaar. 
Gestreden wordt in drie klasses: 
individueel, als groep/team en 
nieuw dit jaar: Kids T-shirt tro-
fee. Weet je iets leuks? Print het 
op een shirt en doe mee! 
www.polsekermis.com

Assertiviteitstraining 
EN NU IK
Wil je je zelfvertrouwen vergro-
ten en assertiever worden? Neem 
meer initiatief, bewaak je grenzen 
en zeg dus vaker ’nee’. Geef je 
mening en kom op voor jezelf. 
Mét respect voor de ander. Dan 
word je zichtbaarder in je orga-
nisatie en komen je capaciteiten 
veel beter uit de verf. Een alge-
mene definitie van assertiviteit 
is ”jezelf durven zijn’ en ”voor 
jezelf opkomen’. 
Vanaf 2005 heeft Bep Lovink 
een praktijk voor individuele 
therapie van kinderen, jongeren 
en volwassenen. Tevens is zij ge-
diplomeerd psychotherapeut.
Voor meer informatie kunt u de 
site bezoeken: www.beplovink.nl
De praktijk is gevestigd in 
Pand IJzersterk Ondernemen, 
Grotestraat 35 in Gendringen, 
tel. 06-49118562. 
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5e zwemtocht Oude IJssel

Zondag 25 juni wordt er weer een zwemtocht in de Oude IJssel georganiseerd. Vorig jaar werd het op 
het laatste moment afgeblazen door extreme wateroverlast vanuit Duitsland. De organisatoren staan nu 
te trappelen om er dit jaar een geslaagd evenement van te maken. Nieuw aan de zwemtocht is dat er een 
1000 meter op het programma staat. Op deze manier is er voor de fanatieke recreant ook een afstand op 
het programma die qua afstand goed af te leggen is. Het overige programma is ongewijzigd mbt afstan-
den en parcours. Start en finish is bij de DRU, het parcours ligt tussen het voormalig Anker en de Ulamo. 
Er kan gekozen worden tussen 500 meter en 5000 meter. De inschrijvingen lopen voorspoedig, vanuit het 
hele land zijn er al de aanmeldingen. Net zoals voorgaande jaren zijn er ook weer Duitse zwemmers aan 
de start. Als organisatie zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die tijdens de wedstrijden willen escorteren 
met een motorbootje of kano. Zie de website: www.zwemtochtoudeijssel.nl

Fietsdagen Gendringen

Van 14 tot en met 17 juni worden in Gendringen voor de 33e keer 
door de VVV Oude IJsselstreek de Gendringse Fietsdagen georga-
niseerd. Zoals ieder jaar gebeurt dat in samenwerking met de onder-
nemersvereniging Gendringen (OVG). Na het succes van de vorige 
editie, is er ook dit jaar weer een speciale tocht voor kinderen. 
Elke dag is er een andere route, tussen de 35 en 40 kilometer. De start 
is op woensdag en donderdag van 15.30 uur tot 19.00 uur en men kan 
binnenkomen tot 22.00 uur (bij café/restaurant Te Pas, Grotestraat 
1, Gendringen). Op vrijdag is de finish niet zoals de    andere dagen 
bij Te Pas, maar iets verderop in de Kromme Elleboog bij Mekers 
Fietsen, ter ere van hun 100-jarig bestaan. Daar staan koffie en cake 
met thee klaar, buurman René Meijer van de Mitra verzorgt de ove-
rige drankjes. Op zaterdag starten de deelnemers tussen 11.30 uur en 
13.00 uur en wordt het festijn om 16.00 uur afgesloten met een grote 
verloting. Kijk voor meer activiteiten op www.vvvoudeijsselstreek.nl
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In 1967 werd LTC De IJsselweide 
opgericht. Bij dat 50-jarig bestaan 
wordt zaterdag 17 juni stilgestaan 
met een feestelijke middag voor 
de leden van de Gendringse ten-
nisclub. Dan wordt ook gevierd 
dat het aantal leden na enkele 
mindere jaren weer duidelijk in 
de lift zit. ”We hopen weer naar 
de 450 toe te gaan,” stelt voorzit-
ter Jos Brom.

Tennisclub De IJsselweide kwam 
een halve eeuw geleden voort uit 
twee andere verenigingen: ten-
nisclub Ulft, dat gebruikmaakte 
van baan Bongers, en tennisver-
eniging Engbergen, met de bete-
gelde baan midden in het bos. 

De aanleg van een nieuw tennis-
park, op de huidige locatie aan 
de Industrieweg in Gendringen, 
leidde op 21 februari 1967 tot de 
oprichting van een gezamenlijke 
club: LTC De IJsselweide.

Het officiële jubileum is dus 
al achter de rug, maar wordt 
komende zaterdag gevierd. ”We 
vonden het simpelweg mooier 
om dat in de zomer te doen. 
Eind mei zijn alle competities 
afgelopen, 17 juni was een ideale
datum,” vertelt Brom, na zijn 
eerste periode (1992-2007) terug-
gevraagd als voorzitter in 2014, 
toen het ledenaantal behoorlijk 
was teruggelopen. 

Met name de jeugd liet de tennis-
baan links liggen. ”Maar geluk-
kig gaat dat de afgelopen jaren 
weer een stuk beter,” maakt 
Brom duidelijk. 
”We hebben een heel actieve 
jeugdcommissie en het begint 
weer aan te trekken. Waar we 
op een gegeven moment nog 
ongeveer 10 jeugdleden had-
den, zitten we nu weer rond de 
50. En in plaats van de vijf com-
petitieteams die we in 2014 bij 
de senioren hadden, zijn dat er 
tegenwoordig weer twaalf. Daar 
moeten we hard ons best voor 
doen, maar dat is niet erg.”

Het is duidelijk: LTC De 
IJsselweide zit niet stil en pro-
beert zo veel mogelijk mensen 
voor het tennis te enthousiasme-
ren. ”Zo hebben we deze zomer 
weer de actie, bijvoorbeeld voor 
andere sporters die fit willen 
blijven en een keer wat anders 
willen, dat ze voor 30 euro drie 
maanden onbeperkt kunnen ten-
nissen met ook nog eens twee 
lessen erbij.” 

Want waar tennis vroeger nog 
weleens als ’elitesport’ werd 
bestempeld, is dat allang niet 
meer het geval. ”Voor nog geen 
150 euro heb je een jaarlidmaat-
schap en kun je dag in, dag uit 
de baan op,” geeft de voorzitter 
aan. ”En als je een functie ver-
vult, zoals een bardienst draaien 
of in een commissie, is er ook nog 
eens een reductie van 25 euro. 
Dus voor een gering bedrag ten-
nis je het hele jaar door, in zomer 
en winter van 8.00 tot 23.00 uur.”

Tennisclub IJsselweide:

Halve eeuw oud en springlevend

Direct over de grens in Isselburg 
is het familiebedrijf Willing 
gevestigd. Een bedrijf gespecia-
liseerd in hoogwaardige keuken- 
en badkamerinrichting, keu-
kenrenovaties, inbouwkasten, 
woon-  en slaapkamermeubilair, 
kantoorinrichting en nog veel 
meer. Dit alles op maat gemaakt 
in eigen werkplaats.

Om aan alle wensen van de klant 
te kunnen voldoen beschikt 
het bedrijf over het modernste 
machinepark, die door een team 
van goed opgeleide vaklieden, 
met een hoog eigen verant-
woordelijkheidsgevoel worden 
aangestuurd. Daarnaast zijn 
de conventionele houtbewer-
kingsmachine ook nog volop in 
gebruik. Dit alles samen maakt 
het mogelijk om meubels te 
maken op het kwalitatief hoog-
ste niveau. Alles wordt in eigen 

huis vervaardigd, tot en met het 
afwerken en lakken van de meu-
bels en kasten aan toe. Sinds kort 
beschikt het bedrijf over appara-
tuur voor waterdichte verlijming 
van de zijkant, wat vooral voor 
badkamermeubilair wenselijk is.

Aan de Dreibömerweg 10 
bevindt zich ook de showroom 
waar u de nieuwste trends, uit-
voeringen, materialen, kleuren 
en technieken kunt bekijken 
voor zowel  keuken- als bad-
kamerinrichtingen. U kunt er 
vrijblijvend terecht voor advies, 
voor zowel ontwerp als plaatsing.

Al in 1701 is het familiebedrijf 
opgericht en door de jaren heen 
heeft het zich ontwikkeld tot een 
moderne meubelfabrikant waar-
van de nu 4e generatie Willing, 
Daniel in 2006 zijn vakdiploma 
behaalde. 

Al 300 jaar vakmanschap van 
vader op zoon, in 2002 werd 
daarnaast de keuken- en bad-
kamershowroom geopend, iets 
waar de familie trots op is.

De sleutel tot succes is een gemo-
tiveerd team met goed opgeleide 
vakmensen die uw ideeën kun-
nen omzetten in unieke inrichtin-
gen en meubels.

Uw partner voor een eenvou-
dige tafel tot de planning en 
uitvoering van een complete 
woninginrichting.

U bent van harte welkom, de 
koffie staat klaar.
En ook aan die kant van de 
grens wordt u in het nederlands 
aangesproken.

Voor meer informatie: 
www.willing-tischlerei.de

Willing, vakwerk vanuit 
jarenlange traditie

Er is de komende weken weer 
regionaal vertier bij openlucht-
theater Engbergen. Op zaterdag 
17 juni is er een optreden van 
Ulftenaar Ben Lukassen met zijn 
band, vergezeld door zijn dochter
Emma en Wies Knipping. Op 
zondag 2 juli is het feest voor de 
kinderen: dan komt de Warboel-
band naar Engbergen.

Velen in Ulft en omstreken zul-
len Ben Lukassen kennen van 
zijn in de Achterhoek ’wereldbe-
roemde’ hit Kleine keerltjes. Na 
dit succes uit 1995 zat de uit Ulft 
afkomstige zanger niet stil, vorig 
jaar verscheen een nieuw album. 
Het muzikale blijkt bovendien 
in de genen te zitten: komende 
zaterdag (aanvang 20.30 uur) 
betreedt Ben de bühne samen 
met dochter Emma. Zij treedt al 
geruime tijd op en zingt, begeleid 
door Wies Knipping op gitaar.
Namens de organisatie laat 
Gerard Klaassen van het open-
luchttheater weten blij te zijn 

met de artiesten uit de omgeving. 
”Dat we plaatselijke favorieten 
op het podium hebben, vinden 
we ook belangrijk, daar moet je 
oog voor hebben.” Kaarten zijn 
verkrijgbaar op de site:
openluchttheater-engbergen.nl, 
bij Icer in Ulft en WM Flowers 
in Gendringen.

Twee weken later is het op zon-
dag 2 juli om 15.00 uur voor de 
kleintjes genieten van de War-
boelband. Het orkest van Sander 
’Warboel’ Berendsen speelt een 
muzikale, interactieve kinder-
voorstelling en niets is daarbij 
te dol. Kortom: meespelen- en 
zingen, dansen, of gewoon dui-
men en op schoot zitten bij papa, 
mama, opa of oma mag ook! 

Kinderen tot en met 12 jaar heb-
ben gratis toegang tot de voor-
stelling, ouders en oudere broers 
en zussen kunnen kaartjes (à 5 
euro) kopen aan de kassa van het 
openluchttheater.

Ulfts keerltje en Warboel-
band op Engbergen

Verkleed als Sarah en Abraham 
bezocht een deel van de kamp-
leiding de pupillenteams tijdens 
de trainingen om ze te enthousias-
meren voor het 50e pupillen-
kamp van voetbalvereniging 
Ulftse Boys. Deze wordt gehou-
den in het weekend van 16-17-
18 juni. Vrijwilligers zijn dag 
en nacht in touw om de jongste 
leden van de club drie geweldige
dagen te bezorgen vol sport en
spel, teamspirit en plezier. Stra-
lende kinderen is een beloning 
voor alle inzet van diezelfde vrij-
willigers.

Aan het woord is Erik Drevers, 
een van de kampleiders. ”Het 
pupillenkamp is een jaarlijkse 
hoogtepunt voor de jongste voet-
ballers en voetbalsters van onze 
club. Voor een enkeling zijn de 
drie dagen kamp een manier om 
tóch even het vakantiegevoel te 
ervaren wanneer de thuissituatie 
dit niet toelaat. De hulp en onder-
steuning van sponsoren zorgt er-
voor dat de kinderen voor een
minimaal bedrag kunnen deel-
nemen aan dit geweldige evene-
ment.” De kampleider geeft 
verder aan: ”Van sommige 
deelnemers zijn bijzonderheden 

vastgelegd zoals bijvoorbeeld 
medicijngebruik of glutenaller-
gie, er ligt een draaiboek klaar 
en taken zijn verdeeld. Wij gaan 
goed voorbereid op kamp en 
direct na afloop evalueren we 
zodat het volgende kamp nog 
beter zal verlopen.”

Elk jaar trekt een karavaan 
auto’s met kinderen, ouders en 
vrijwilligers richting Zelhem.                                        
Ulftse Boys zorgt er elk jaar weer 
voor dat het kamp een feest is 
om mee te maken, telkens met 
een ander thema. ”Zo is het 
kampterrein al eens omgetoverd 
in een circus, een voetbalstadion 
en een stad uit het Wilde Westen. 
Vanwege het 50-jarig jubileum 
is nu gekozen voor het toepas-
selijke thema ’feest’. Achter de 
schermen zijn we al weken bezig 
om straks het kampterrein geheel 
in de sfeer van het thema aan te 
kleden met decorstukken en bij-
passende kleding.”
Het zal duidelijk zijn: het pupil-
lenkamp van Ulftse Boys vervult 
een grote sociale rol binnen de 
vereniging. Erik Drevers besluit: 
”Het maakt de slogan ’Ulftse 
Boys, meer dan voetbal alleen!’ 
meer dan waar.”

50e pupillenkamp Ulftse Boys

Een archieffoto van het pupillenkamp. (foto Ulftse Boys)

 Jos Brom, voorzitter van LTC De IJsselweide.
 (foto Tennisclub IJsselweide)
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De eerste Heilige mis van        
neomist Theo Kok van de Veld-
straat, is het verleden groots 
gevierd.
We schrijven het jaar 1957. De 
straat vanaf zijn ouderlijk huis 
tot aan de kerk werd versierd 
met vendels en erebogen. Ook 
werd er een grote processie ge-
houden. Hier liep ook de scou-
ting Ulft in mee. 

Op de foto zien we scouting 
voor de Waterstraat. Links het 
pand van Huurdeman-Kok en 
rechts van Frits Löwenthal. 

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 3 juli. 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)

10 juni: Nederlands Kampioenschap Jachthoornblazen,  
  Openluchttheater Engbergen
10 en 24 juni: Excursie Kasteeltuin Wisch, ’Iesselganger, steiger  
 DRU Industriepark Ulft
11 juni: Brunch met Bigband Melody & Rhythm,   
 Openluchttheater Engbergen
12 juni: Bingo KBO/SBU in het Hemeltje, Ulft
16-17-18 juni: Oude IJsselstreek Muziekfestival, SSP-hal Ulft
16-17-18 juni: Pupillenkamp Voetbalvereniging Ulftse Boys
14-17 juni: Gendringse fietsdagen, Gendringen
17 juni: Dank-U-Wel-concert Ulfts Mannenkoor in 
 DRU SSP-hal Ulft
17-18 juni: Oude IJsselstreek Muziekfestival DRU SSP-hal in  
 Ulft
17-20 juni: Kermis in Megchelen
17 juni: Excursie kasteel de kemnade, ’Iesselganger’ vanaf  
 steiger Gamma Terborg
17 juni: Ben Lukassen in Openluchttheater Engbergen
17 juni: Feestmiddag LTC De IJsselweide, Ulft
18 juni: Vaderdagtocht met ’de Iesselganger’, vanaf steiger  
 DRU Industriepark, Ulft
19 juni: Kermis veurglui’j-avond Fantare St. Gregorius,  
 Dorpshuus, Varsselder
19 juni: Instuifmiddag KBO/SBU, het Hemeltje, Ulft
24 juni:  Open Dag, Kaak Terborg
25 juni: Zwemtocht Oude IJssel, start en finish bij DRU  
 Industriepark in Ulft
28 juni: Rijbewijskeuringen, zaal Mulderije, Ulft
30 juni: Daklozenparty Silvolde
2 juli: Warboelband in Openluchttheater Engbergen
2 juli: Daklozenparty Silvolde

Denk aan het nummer van Stef Bos 
De Nederlandse zanger Stef Bos schreef 
in 1988 een song voor zijn vader genaamd 
’Papa’. Het was een ode om zijn vader te 
duiden hoe veel hij van hem hield. Met 
vaderdag eren we in Nederland alle va-
ders. De papa’s die goed voor hun kroost 
zorgen, gescheiden vaders die hun kinde-
ren minder vaak zien, maar ook de vaders 
die veel van huis zijn, ver weg van huis en 
haard om inkomen te vergaren. 
Dit laatste is onder Roma-bevolking in 
Roemenië geen uitzondering. Weken 
achtereen aan de arbeid in bijvoorbeeld 
Hongarije omdat er in de buurt geen werk 
is. Of er is wel werk, maar dan niet voor 
jou, vanwege je Roma-afkomst. Daarom 
reizen de Roma soms honderden kilome-
ters om ergens op het platteland als arbei-
der een paar centen te verdienen. In het 
hutje in de heuvels rond Oradea moet de 
vrouw tegelijkertijd de kinderen voeden, 
een dagelijkse strijd voor de kansarme 
familie in een van de vele enclaves. De 
Moeder Teresa Stichting in Ulft steunt de 
families in die gebieden. Niet alleen door 
het afleveren van voedsel- en kledingpak-
ketten, maar ook bij het inrichten van 

een moestuin en het werken in kassen. 
Hierdoor stimuleert het een bepaalde zelf-
redzaamheid. Dat de een dit beter oppakt 
dan de ander, is een gegeven. In Roemenië 
is vaderdag een onbekend fenomeen. 
Waar de moeders wél een dag in het zon-
netje worden gezet, is dat voor papa’s een 
blijvende leemte. Net als in Nederland 
hebben kinderen echter behoefte aan een 
dosis liefde, voeding, aandacht en sturing; 
van hun moeder én van hun vader. 
Vaderdag is voor sommigen ook confron-
terend, voor hen die hun kinderen korte of 
lange tijd niet zien, er geen contact meer 
mee hebben. Zoals geschreven, vaderdag 
bestaat niet in Roemenië, maar ook niet 
in heel veel andere landen. 

Zonder de moraalridder uit te hangen zou 
het goed zijn als vaders die in harmonie 
hun kinderen zien of jonge papa’s die         
’s avonds een verhaaltje voorlezen ook 
even stilstaan bij hen die het minder ge-
troffen hebben. Op welke wijze dan ook, 
waar dan ook, met welke achtergrond dan 
ook. Een ode aan moeders is anno 2017 
zeker op zijn plaats, maar laten we ook dat 
nummer van Stef Bos niet vergeten.

Moeder Teresa Stichting

Genieten van een spetterend muzikaal 
programma door harmonieën, fanfares, 
koren, een symfonieorkest en gerenom-
meerde schutterijen uit de regio? Dat 
kan op vrijdag 16,  zaterdag 17 en zondag 
18 juni 2017 tijdens de elfde editie van 
het Oude IJsselstreek Muziekfestival in 
de SSP-hal op het DRU Industriepark. 

Het programma is rond en op de vrijdag-
avond zal Schuttersgilde St. Hubertus 
uit Ulft acte de présence geven. 
Ook Fanfare Kunst na Arbeid, Ladies 
Selection en Inspiration zullen een 
zeer verschillend muzikaal programma   
brengen. De vrijdagavond wordt afge-
sloten met blaaskapel ”de Optimisten” 
uit Breedenbroek.  

Een uitgebreid optreden dat garant staat 
voor een paar uur heerlijke blaasmuziek 
van de bovenste plank! Zaterdagavond 
geeft het Ulfts Mannenkoor zijn jubi-

leum en ”Dank U Wel”-concert in het 
kader van het 60-jarig jubileum van het 
koor. Dat doen ze samen met het Oost 
Gelders Symfonie Orkest en een aantal 
solisten. 
Het wordt een avondvullend muziek-
programma met een Italiaans tintje en 
een divers repertoire, waaronder be-
roemde en meeslepende melodieën uit 
operette en opera.

Zondag 18 juni begeleidt Harmonie Ulft 
de oecumenische dienst en de line-up 
van het festival wordt gecomplemen-
teerd door Harmonie Ulft, Jubal uit
Varsseveld, de Gendringse Orkest-
vereniging GOV, Schuttersgilde St. Joris
en Popkoor4You.

Het Oude IJsselstreek Muziekfestival is 
op alle dagen gratis toegankelijk voor 
jong & oud. Kijk voor meer info op 
www.oudeijsselstreekmuziekfestival.nl 

Oude IJsselstreek 
Muziekfestival 

St. Joris, een van de deelnemers aan het festival.


