
De Ulftse Avondvierdaagse be-
staat dit jaar vijftig jaar. Deze 
jubileumeditie is van 7 tot en 
met 10 juni. Er wordt niet al-
leen door Ulft gewandeld, maar 
ook door omliggende dorpen. 
Zoals altijd is de start en finish 
op het Emailleplein op het DRU 
Industriepark. Het startbureau 
is wederom gevestigd in de 
SSP-Hal. 

”Er wordt zeker extra aandacht 
besteed aan dit jubileum”, zegt 
voorzitter John van Hummel. 
”De prijzen krijgen dit jaar iets 
meer cachet. Ook de herinne-
ringsmedaille wordt iets anders. 
Ook hebben we iedere avond één 
of meerdere muziekverenigingen 
of bands bereid gevonden om 
muziek te maken langs de route. 
Vooral op het Emailleplein, bij 
de start en finish, zal veel muziek 
te horen zijn. Op zaterdagmid-

dag, na de prijsuitreiking hebben 
we met alle vrijwilligers in de 
SSP-Hal in Ulft een gezellig sa-
menzijn, waarbij iedereen wordt 
bedankt en getrakteerd. Een 
aantal ondernemers uit de regio 
ondersteunt deze gelegenheid. 
Daarnaast doet de burgemeester 
de prijsuitreiking dit jaar.”

Zoals ieder jaar worden de rou-
tes een klein beetje aangepast. 
”We luisteren altijd goed naar 
de wandelaars. Als je vier avon-
den door dezelfde straat loopt, 
gaat dat ook een beetje vervelen. 
Daarom proberen we de wande-
laars ieder jaar weer te verrassen 
met een andere route. We gaan 
dit jaar met de 10 km en 15 km 
route ook door Etten, Silvolde 
en Terborg. En we doen het cen-
trum van Varsselder aan, waar 
een orkest speelt en waar het al-
tijd gezellig is. Onderweg krijgen 

de deelnemers overigens nog 
wat lekkers aangeboden door 
een viertal supermarkten uit de 
buurt.”

Inschrijven
De inschrijving is inmiddels 
gesloten. Mensen die zich al 
hebben ingeschreven, kunnen 
hun startkaarten afhalen op 
het startbureau, wat dagelijks 
geopend is vanaf 18.00 uur. Op 
zaterdag kunnen groepen hun 
kaarten afhalen vanaf 13.00 uur. 
Individuele deelnemers kunnen 
dit vanaf 13.30 uur doen. Na af-
loop dienen deze weer te worden 
ingeleverd bij het startbureau. 
Vanaf 18.00 uur kunnen indivi-
duele deelnemers vertrekken op 
de woensdag, donderdag en vrij-
dag. Vijf minuten later is de start 
voor groepen van alle afstanden. 
De individuele deelnemers die 
de 15 km route lopen, starten 

vanaf 17.45 uur. Op de zaterdag 
starten zowel individuele wande-
laars als groepen om 13.30 uur, 
welke afstand er ook gelopen 
wordt. 
De Ulftse Avondvierdaagse kan
bestaan door de hulp van onge-
veer honderd vrijwilligers. Ook 
dit jaar kan de organisatie extra 
mensen goed gebruiken. De orga-
nisatie zoekt nog vrijwilligers die 
zich willen inzetten als verkeers-
regelaar, maar ook bij de contro-
leposten en voor het inrichten 
van het startbureau. ”Voor een 
evenement als dit kunnen we 
altijd extra handjes gebruiken,” 
vertelt Van Hummel. ”Heb je 
interesse? Meld je dan bij ons 
aan!”

”Wat ik zo leuk vind aan de 
Ulftse Avondvierdaagse, is dat 
het een evenement is voor jong 
en oud. Doordat je zelf de af-
stand kunt bepalen, kan iedereen 
deelnemen. Dat zorgt ook voor 
een bepaalde verbondenheid en 
dat maakt het lopen ook erg ge-
zellig. Je ziet nu ook steeds meer 
groepen van bedrijven die mee-
lopen, dat moedigen wij natuur-
lijk alleen maar aan.”

Intocht
De intocht van de Ulftse 
Avondvierdaagse is elk jaar weer 
een feest. Alle wandelaars komen 
aan bij het Zwarte Plein, waar zij 
hun welverdiende medaille kun-
nen ophalen. De medailles wor-
den uitgereikt door een aantal 
bestuursleden. Als alle wande-
laars binnen zijn, worden de mu-
ziekkorpsen opgesteld. Dan gaat 
het in een feestelijke stoet van 
het Zwarte Plein in de richting 
van het Emailleplein. Onderweg 
staan honderden toeschouwers 
die voor de wandelaars applau-
disseren. De prijsuitreiking vindt 
plaats bij de SSP-Hal. 
Meer informatie over het evene-
ment is te vinden op: 
www.ulftseavondvierdaagse.nl
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Ulftse Avondvierdaagse
De Avondvierdaagse, niet meer 
weg te denken uit de historie 
van Ulft. Begin juni is het weer 
zover. Dan verzamelt jong en 
oud zich aan de start van de 50e 
editie. Een absolute mijlpaal 
voor dit prachtige evenement 
waarbij alle omliggende dorpen 
betrokken zijn.  Reeds op jonge 
leeftijd worden aan de hand 
van vader of moeder de eerste 
stappen door Ulft en omgeving 
gezet. Het zijn altijd sfeervolle 
dagen, mede mogelijk  gemaakt 
door tal van vrijwilligers. In 
haar 50-jarig bestaan heeft de 
Ulftse Avondvierdaagse diver-
se veranderingen doorgemaakt.  
De verandering die de meeste 
impact met zich meebracht was
de verhuizing van de start-
plaats. Het Kennedyplein, voor 
veel generaties een vertrouwde 
plek, werd vervangen door het 
Emailleplein bij de DRU.  Deze
overgang werd dan ook met 
wisselende reacties ontvangen. 
Ook de gezellige braderie in de
Kerkstraat en op het Kennedy-
plein verdween in de loop der 
jaren. De weersomstandigheden 
spelen altijd een belangrijke rol. 
Het ene jaar rood verbrand 
door felle zon, het andere jaar 
verkleumd en verregend over 
de finish. Weer of geen weer, 
het publiek langs de wegen laat 
zich niet weerhouden de wande-
laars enthousiast aan te moedi-
gen. Wie herinnert zich niet die 
vrijdagavond in juni 1992?  
Noodweer dat niet voorzien was 
zorgde voor grote paniek. De 
wandelaars waren net onder-
weg toen een windhoos en 
onweer losbarstte boven Ulft 
en omgeving. Het was meteen 
duidelijk dat doorlopen onver-
antwoord was, vandaar dat er 
onmiddellijk van alle kanten 
hulp werd geboden. De wande-
laars kregen spontane schuil-
plaatsen en werden met bussen 
opgehaald. Desondanks zullen 
ook tijdens deze 50e editie de 
deelnemers weer met een glim-
lach en gezang door de straten 
trekken, voor sommigen de eer-
ste keer en misschien wel een 
onvergetelijke.

De Ulftse Avondvierdaagse 
voor de vijftigste keer
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Snel internet
Om snel internet in het buiten-
gebied te realiseren, willen de 
zeven gemeenten Bronckhorst, 
Doesburg, Doetinchem, Lochem, 
Montferland, Oude IJsselstreek 
en Zutphen een zogenaamde 
’breedband-connectiviteit’ aan-
leggen. Het gaat om aanleg van 
een leeg buizenstelsel in het open-
bare gebied tot aan de erfgrens 
van een perceel. Belangrijke 
voorwaarde voor daadwerkelijke 
aanleg is deelname van tenmin-
ste één internetprovider om de 
glasvezelaansluitingen te realise-
ren. De voorbereidingen voor de 
aanleg starten binnenkort. Later 
dit jaar nemen de gemeenteraden 
een besluit over de bijbehorende 
investeringen. 

Sporthal IJsselweide
Zaterdag 6 mei 2017 werd de 
nieuwe sporthal IJsselweide offi-
cieel geopend. Vanaf 14.30 uur 
was iedereen van harte welkom 
bij de openingshandeling door 
wethouder Bert Kuster. Hij gaf 
daarmee het startsein voor de 
clinics van drie topsporters en 
de demonstraties van verschil-
lende gebruikers van de sporthal. 
Aanwezig waren o.a. Maartje 
Paumen, aanvoerster van Den 
Bosch en het Nederlands vrou-
wenhockeyteam; Femke Stolten-
borg, speelster van het Neder-
lands volleybalteam en Dione 
Housheer, speelster van Oranje 
U19.

Jeugdhulp Wmo
De gemeente Oude IJsselstreek 
wil graag weten wat uw ervaring 
is over jeugdhulp en hulp in het 
kader van de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning (Wmo). 
Jaarlijks laten men daarom een 
cliëntervaringsonderzoek uitvoe-
ren. Op die manier weten ze hoe
de hulpverlening goed kan aan-
sluiten bij uw wensen en behoef-
ten. Vanuit de Wmo gaat het 
bijvoorbeeld om de hulpvormen 
begeleiding, behandeling en dag-
besteding voor volwassenen. 
Vanuit de Jeugdwet kunt u den-
ken aan hulpvormen als ambu-
lante jeugdhulp en jeugdhulp 
met verblijf. Ze laten het onder-
zoek uitvoeren door onderzoeks-
bureau BMC Onderzoek. Als u 
in 2016 Wmo- of jeugdhulp heeft 
ontvangen voor uzelf of uw kind, 
wordt u in de periode 26 april tot 
en met 24 mei mogelijk voor dit 
onderzoek benaderd.

Inwonerspanel
Wil je bijdragen aan keuzes die 
de gemeente maakt? Denk je 
mee over onderwerpen die spe-
len in Oude IJsselstreek? Heb je 
ideeën hoe het beter of anders 
kan in Oude IJsselstreek? Doe 
dan mee met het digitale inwo-
nerspanel: ’Oude IJsselstreek 
Spreekt’. Meld je aan op www. 
oudeijsselstreekspreekt.nl
Je hoeft slechts enkele vragen te 
beantwoorden en je bent aange-
meld. Het kan tot 23 mei 2017.

Trouwen tegen je wil 
In Nederland worden jaarlijks 
een paar honderd kinderen, 
jongeren, vrouwen (of mannen) 
achtergelaten in het buitenland 
of gedwongen om te trouwen. 

Ze denken op vakantie of fa-
miliebezoek te gaan maar de 
werkelijkheid is helaas anders. 
Mensen dwingen tot een huwe-
lijk, of onder dwang achterlaten 
in het buitenland mag niet in 
Nederland. Daarom voert het 
ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid al vanaf 8 mei 
de campagne ’Trouwen tegen je 
wil’. Jongeren die zich hierover 
zorgen maken kunnen anoniem 
bellen met Veilig Thuis Noord 
Oost Gelderland (het advies- 
en meldpunt huiselijk geweld 
en kindermishandeling). Veilig 
Thuis is 7 dagen per week 24 uur 

per dag te bereiken op telefoon-
nummer 0800-2000.

AWLO
Regionaal is in de Woonagenda 
2015-2025 afgesproken dat we
periodiek gezamenlijk een 
Achterhoeks woonwensen- en 
leefbaarheidsonderzoek AWLO 
houden. De uitkomsten van der-
gelijk onderzoek vormen samen 
met de woonmonitor de input 
voor eventuele beleidsaanpas-
singen. Er is, in opdracht van de 
Stuurgroep Regiovisie Wonen, 
een opdracht geformuleerd en 
er is een consortium gevormd 

van de adviesbureaus Companen 
en Moventum die samen dit on-
derzoek voor de zeven gemeen-
ten gaat doen. De gemeente 
Bronckhorst zal de formele op-
drachtgeversrol vervullen voor 
het AWLO 2017.

Cameratoezicht
Het college wil instemmen met 
het protocol cameratoezicht ge-
meentewerf waarin afspraken 
worden vastgelegd ten aanzien 
van de camerabewaking op de 
gemeentewerf, met inachtneming
van de wetgeving rondom privacy.

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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Vervangen riool Gendringen

Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

’n minuutje

Paerelskruutje

Aan de Tollenstraat en Alberdingk Thijmstraat in Gendringen, wordt het riool vervangen en de straat 
opnieuw gelegd. De werkzaamheden duren tot ongeveer eind juni. Voordat de klus is geklaard is er een 
wegafsluiting. Er zijn geen aanvullende omleidingen aangegeven.

De 24 medewerkers van Vrij-
willigers Palliatieve Terminale 
Zorg (VPTZ) Zuid-West Achter-
hoek staan - letterlijk - dag en 
nacht klaar voor mensen tijdens 
de laatste dagen van hun leven. 
Afgelopen weekend waren het 
voor de verandering eens een 
keer de vrijwilligers zelf die in 
de watten werden gelegd, tijdens 
een welverdiend uitje bij Vita 
Verde in Megchelen. 

Dat hadden de Achterhoekse 
vrijwilligers te danken aan 
de nabestaanden van meneer 
Willemsen uit Etten. Hij werd 
verzorgd door zijn nichtjes en 
neef, die in de aanloop naar     

zijn overlijden werden bijgestaan 
door de vrijwilligers. Want dat 
is wat de mensen van de VPTZ 
overdag en/of ’s nachts doen.
”We worden gevraagd om te 
waken bij terminale patiënten.
Op die manier maken we moge-
lijk dat mensen hun laatste     
levensfase thuis kunnen door-
brengen. Daarnaast doen we      
dat op de Palliatieve Unit 
Ter Borghe van verpleeghuis 
Antonia,” vertelt Janette Alink, 
VPTZ-coördinator in Zuid-West 
Achterhoek (Oude IJsselstreek, 
Dinxperlo/de Heurne en ’s-Hee-
renberg plus omliggende kernen).
Niet alleen de patiënt zelf, vooral 
ook familie of andere verzorgers 

hebben baat bij de hulp van de 
VPTZ-vrijwilligers, die allen 
een gedegen opleiding hebben 
gevolgd. ”Die mensen zitten im-
mers altijd in een situatie dat ze 
niet weg willen of kunnen bij hun 
naaste.” 
Zo werden vorig jaar ook de 
nichtjes en neef van meneer 
Willemsen enigszins ontlast tij-
dens de zorg voor hun oom. De 
familie liet hun dankbaarheid 
daarvoor niet alleen tot uitdruk-
king komen in woorden; ze gin-
gen ook tot actie over. 

Enige tijd geleden kregen 
Janette en haar team namelijk 
te horen dat ze in de ’prijzen’ 

waren gevallen. Wat bleek: de 
familie Willemsen had de VPTZ-
vrijwilligers opgegeven voor de 
’100 Wensen Actie’ van Accon-
AVM (door de advies- en ac-
countantsorganisatie georgani-
seerd om het 100-jarig bestaan te 
vieren). ”Zij hadden als familie 
gezien hoe waardevol de steun 
was geweest die ze hadden ge-
kregen.” En het verrichte werk 
werd beloond met een van de 100 
wensen die in Nederland vervuld 
werden. 
”We waren zeer verrast,” maakt 
Janette duidelijk. ”Het is al heel 
fijn als een familie door onze vrij-
willigers het gevoel krijgt tijdens 
de laatste dagen van een naaste 
ondersteund te zijn. Voor de      
leden van mijn team is dat al       
genoeg. Maar toch was dit wel een 
heel mooie blijk van waardering, 
dat hadden we nooit verwacht.” 
Het gebaar is echter zeker op zijn 
plaats, vindt ook Janette: ”Deze 
mensen zijn zó trouw, zó loyaal. 
Het is een groep vrijwilligers die 
er altijd staan, daar heb ik be-
wondering voor.”

De vrijwilligers die normaal ge-
sproken vooral aandacht voor 
anderen hebben, hadden zo-
doende op zaterdag 6 mei een 
mooie dag: een high tea bij thee-
tuin Vita Verde in Megchelen. 
”We zijn zeer hartelijk ontvan-
gen door Eric en Dini. Onze vrij-
willigersgroep heeft genoten van 
al het lekkers en de rondleiding 
door de tuin!”

Meer informatie over de plaatse-
lijke VPTZ is te vinden op 
www.vptzoostgelderland.nl

Waardering voor waardevolle steun

Medewerkers van Vrijwilligers Pallitatieve Terminale Zorg (VPTZ) Zuid-West Achterhoek.



Bingo Camping Slootermeer
Op zaterdag 27 mei en zondag    
4 juni is er weer een bingo in
de kantine van Camping Slooter-
meer. Aaanvang bingo 20.00 uur.

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

’t Kinderspöl 30 jaar
’t Kinderspöl bestaat 30 jaar en 
speelt het vrolijke spel ”Hotel In 
den Vogelstruys”. De voorstel-
lingen zijn op zaterdag 20 mei om 
19.30 uur en zondag 21 mei om 
14.30 uur in het Buurtschapshuis 
te Sinderen. ”Hotel in den Vogel-
struys” is door Richard Backers 
geschreven. Zaterdag 20 mei zal 
de zaal geopend zijn vanaf 18.45 
uur. Zondagmiddag worden de 
deuren om 13.45 uur geopend. 
Natuurlijk is er traditiegetrouw 
een verloting met leuke en mooie 
prijzen tijdens de pauze. Kinde-
ren mogen naar binnen voor 3 
euro en volwassenen voor 5 euro. 
Kaarten zijn online te reserveren 
via www.tbuurtschap.nl

Luchtig voorjaarsconcert
De Chr. Gem. Zangvereniging 
Sonante geeft op zaterdag 20 mei 
een concert in de Protestantse 
kerk te Silvolde. 
Gasten zijn hierbij het Oost-
Gelders Byzantijns mannenkoor 
Cantores Versicolores en een 
djembégroep o.l.v. Badou Sy. Het 
karakter van dit voorjaarsconcert 
zal vrolijk en luchtig zijn. Zowel 
Sonante als Cantores zullen 
volksliederen uit Oost-Europa 
ten gehore brengen. Daarnaast 
zingt Sonante Afrikaanse liede-
ren, begeleid door Badou Sy op 
djembé. De djembégroep ver-
zorgt de intermezzi en zal voor-
afgaand aan het concert buiten al 
van zich laten horen. Het concert 
begint om 19.30 uur en de toe-
gang is gratis.

Dambar Biswokarma
Zilversmid Dambar Biswokarma 
komt naar Nederland om zijn 
prachtige handgemaakte zilveren 
sieraden te verkopen. Dambar is 
in een gezin van de laagste kaste 
geboren. Als klein kind ging 
Dambar met zijn vader, die ijzer-
smid was, op stap en leerde hij de 
eerste kneepjes van het smeden. 
Als kind kreeg Dambar een ern-
stige vorm van tuberculose. Hij 
ontmoette de Nederlander Jos 
die zich zijn lot aantrok. Jos, die 
een hulporganisatie coördineer-
de en veel in Nepal was, zorgde 
voor medicijnen en bekostigde 
later ook een opleiding tot zilver-
smid. Dambar presenteert zijn
uitgebreide collectie zilveren sie-
raden op woensdag 24 mei van 
10.00 tot 17.00 uur in de wereld-
winkel Varsseveld ter gelegen-
heid van hun 20 jaar bestaan. 
Donderdag 25 mei van 10.30 tot 
18 uur staat Dambar op de grens-
markt in Dinxperlo.

Hemelvaartsmarkt in Terborg
Op donderdag 25 mei tussen 
11.00 en 17.00 uur vindt weer 
de jaarlijkse gezellige sfeervolle 
Hemelvaartsmarkt in het cen-
trum van Terborg plaats. Naast 
de vele kramen van handelaren 
van buitenaf zijn er ook kramen
te vinden met unieke en vaak 
zelf gemaakte producten. Ook is 
er een grote kinder- en rommel-
vrijmarkt voor jong en oud. 
Natuurlijk zijn DJ Roel en DJ 
Paul vertegenwoordigd, is er een 
draaimolen, er staan pony’s klaar 
voor een lekker ritje, er kan een 
dierenambulance bekeken wor-
den, een heuse dog-dance voor-
stelling en kunnen de snuitjes 
kosteloos voorzien worden van 
mooie grime. Dit jaar staat er 
voor iedereen die maar wil, een 
gigantische limousine klaar. Hier 
kunnen gratis ritjes mee worden 
gemaakt! Natuurlijk zijn er win-
kels open en klinken overal de 
vrolijke muzieknoten.
Naast de horecagelegenheden 
De Roode Leeuw en Van der 
Eem is er ook een super gezellig 
kroeg op het St. Jorisplein met 
de leuke naam ”Eén met de jas 
aan.” Voor de gratis kinder- en 
rommelvrijmarkt kan nog aange-
meld worden. Wil je deelnemen? 
Stuur dan even een mail naar:
info@bohmerschoenen.nl of even
binnenlopen bij Böhmer Schoe-
nen en Reparaties. 

Ulftse Avondvierdaagse in 
Varsselder Veldhunten
Op woensdag 7 juni worden de 
wandelaars van de Ulftse Avond-
vierdaagse feestelijk ingehaald 

bij ’t Dorpshuus in Varsselder.  
Wat begonnen is als een mini 
intocht, is na enkele jaren uitge-
groeid tot een ware ’happening’.
Op deze eerste avond van de 
Ulftse Vierdaagse worden de 
wandelaars muzikaal begroet 
door dweilorkest WaarOw. De 
wandelroutes van 10 km, 15 km 
en de individuele wandelaars 
worden dit jaar wederom speciaal 
aangepast en gaan via het   terras 
van ’t Dorpshuus. Vorig jaar was 
het terras zelfs al te klein gewor-
den. Dweilorkest WaarOw uit 
Varsselder gaat voor een uitbun-
dige sfeer zorgen en de wande-
laars kunnen rekenen op een 
warm onthaal. De toegang is gra-
tis en vanaf 18.15 uur worden de 
eerste wandelaars verwacht bij 
de intocht.

Oude IJsselstreek 
Muziekfestival
Genieten van een spetterend    
programma door harmonieën, 
fanfares, koren, een symfonie-
orkest en gerenommeerde schut-
terijen uit de regio? Dat kan op 
vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag
18 juni 2017 tijdens de elfde editie 
van ’t Oude IJsselstreek Muziek-
festival in de SSP-hal op het 
DRU Industriepark in Ulft.

Rijbewijskeuringen
Senioren, chauffeurs met rijbe-
wijs C/D/E en overige automo-
bilisten die voor verlenging van 
hun rijbewijs moeten worden 
gekeurd, kunnen hiervoor 7 juni 
terecht op het spreekuur in Zaal 
De Mulderije, Allee 1 te Ulft. 
Schikt de datum u niet dan zijn 
er andere mogelijkheden in de 
regio. Voor senioren kost de 
keuring € 35,00 en voor chauf-
feurs tot 75 jaar met rijbewijs 
C/D/E is het € 55,00. Voor in-
formatie en een afspraak belt 
u tijdens kantooruren naar het 
landelijke afsprakenbureau van 
Regelzorg Rijbewijskeuringen: 
088-2323300. Zelf een datum 
plannen: www.regelzorg.nl.

Huntenkunst
Op 19, 20 en 21 mei zal in de 
DRU SSP-hal te Ulft voor de 
25ste keer Huntenkunst gehou-
den worden. Een evenement met 
een feestelijk randje, een mijlpaal 
in kunstbeleving voor iedereen. 
Openingstijden:
vrijdag 19 mei, 17.00-21.00 uur

zaterdag 20 mei, 10.00-20.00 uur  
zondag 21  mei,  10.00-18.00 uur
Er is gelegenheid tot vrij parke-
ren op diverse terreinen in de 
omgeving van de hal. Voor meer 
info: www.huntenkunst.org 
info@huntenkunst.org

Geldautomaten weer beperkt 
beschikbaar
In het afgelopen jaar heeft de 
Rabobank verschillende keren 
met plofkraken te maken gehad. 
Deze plofkraken brachten aan-
zienlijke schade toe aan de geld-
automaten en aan omliggende 
panden. Vorige week werden na 
twee opeenvolgende plofkraken 
in Doetinchem en Terborg, per 
direct een aantal geldautomaten 
gesloten. De rabobank heeft be-
sloten om mét de nodige veilig-
heidsmaatregelen een aantal   
automaten van ’s morgens 7.00 
uur tot ’s avonds 22.00 uur be-
schikbaar te stellen. Naast de be-
schikbare geldautomatenworden 
de door plofkraak getroffen lo-
caties Haareweg in Doetinchem 
en Walstraat in Ter-sborg weer 
geschikt gemaakt voor veilig ge-
bruik. Het zal nog enige tijd in 
beslag nemen voor deze weer 
heropend kunnen worden. 

Concert Ulfts Mannenkoor & 
OGSO
Op 17 juni geeft het Ulfts 
Mannenkoor onder leiding van 
haar nieuwe dirigent Harmen 
Cnossen een Jubileum Dank-U-
Wel concert in Italiaanse sferen 
in de DRU SSP-hal te Ulft. 
Aanvang van het concert is 20.00 
uur. De toegang is gratis. Aan 
dit concert wordt meegewerkt 
door het Oost-Gelders Symfonie 
Orkest o.l.v. Alexander Geluk.
Een aantal zangers zal solistisch 
optreden. Het koor wordt bij een 
aantal liederen begeleid door 
vaste pianist Henk Bennink. De 
presentatie van het concert is in 
handen van Debby Wissing. Info: 
www.ulftsmannenkoor.nl 

Pinkstermarkt Scholtenhof
Op zondag 4 juni is er weer een 
leuke Pinkstermarkt  met gezellig 
terras op Camping Scholtenhof. 
Aanvang 10.00 uur. Entree gratis.

Open dag St. Joris
Zondag 21 mei van 10.30-13.00 
uur is het Open Dag bij schut-
tersgilde St. Joris uit Ulft. Het 

clubgebouw is die dag open voor 
bezichtiging. Tegelijkertijd zullen 
verschillende secties van St. Joris 
zich presenteren en is er van alles 
te doen voor jong en oud. Zo zijn 
er muziek-workshops en diverse 
optredens van het muziekkorps. 
Daarnaast zijn er demonstraties 
van vendeliers, marketentsters 
en de schietafdeling, waarbij men 
uiteraard ook zelf eens kan pro-
beren. Tevens is er informatie te 
verkrijgen over de gratis cursus 
Muziek Maak Je Zelf. info:
www.polsekermis.com

Cursus midwinterhoorn 
bouwen bij De Huttepiepen
In september 2017 start midwin-
terhoorngroep De Huttepiepen 
een cursus midwinterhoornbou-
wen in het timmerlokaal van 
het Almende College, locatie 
Wesenthorst, in Ulft. De cursus 
omvat vier woensdagavonden 
in september en oktober. Er is 
plaats voor 12 cursisten. Behalve 
voor volwassenen zijn er dit jaar 
ook een aantal werkplekken ge-
reserveerd voor de jeugd. 
De kosten bedragen € 65,00 per 
cursist. De jeugd betaalt slechts 
€ 30,00. wacht niet te lang want 
ook hier geldt: vol is vol.

Tractor-Pulling in Anholt
10 en 11 juni kunt u kijken naar 
Tractor-Pulling in Anholt. Meer 
informatie op:
www.trecker-treck-anholt.de

KeyboardXperience 2017
In de popzaal van de DRU-
cultuurfabriek kunt u zondag 21 
mei weer gaan genieten van de 
jaarlijkse ’KeyboardXperience’. 
Ook dit jaar is de bezetting weer 
groot met in totaal ruim 50 jeug-
dige deelnemers tussen de 10 en 
24 jaar, allen afkomstig uit onze 
(eu)regio. 
Naast de ruim 30 keyboarders 
treden er 21 danseressen, 4 zan-
geressen en een gitarist op. De 
entree bedraagt 5 euro. De zaal 
is open vanaf 13.30 uur. 
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Oldtimer treffen Sinderen

Als vanouds wordt het Oldtimer Treffen Sinderen weer op de 1e zondag in juni georganiseerd. De 18e 
editie is ditmaal op 1e pinksterdag 4 juni. Vele prachtige oldtimer voertuigen verzamelen zich weer op het 
festival terrein. Zoals ieder jaar zullen de auto’s en tractoren ’s morgens starten met een toertocht door de 
prachtige omgeving van Sinderen. Rond 13.00 uur zullen de voertuigen weer terug zijn, waarna zij zich 
opstellen op het terrein, zodat de bezoekers deze kunnen bewonderen! Om 10.00 uur wordt er begonnen 
met het dagprogramma. Er zullen ook dit jaar verschillende machines gedemonstreerd worden, met als 
thema ’grondbewerking van vrogger.’ Ploegen, eggen, zaaien, en ga zo maar door. Nieuw dit jaar is de 
grote hobby en streekproductenmarkt. Het terrein is voor bezoekers geopend vanaf 10.00 uur. Entree 
voor bezoekers bedraagt 2 euro. Kinderen tot 12 jaar gratis. Wilt u meer informatie of deelnemen aan dit 
prachtige evenement, kijk dan op www.oldtimertreffensinderen.nl

Prijsvraag Open Makelaars

Op 28 februari heeft Open Makelaars een open dag georganiseerd 
met als thema: ”Bel mij niet als u een traditionele makelaar zoekt.”  
Tijdens deze dag, met een enorme opkomst, was er een prijsvraag: 
Hoeveel appels zitten er in de vaas.De prijswinnaars zijn: 1e Familie 
Berendsen met exact het goede aantal (BBQ pakket van slagerij 
Aalders t.w.v. € 75,-), 2e Familie van Osch (geheel verzorgde lunch 
voor 2 personen bij Tasteful) en 3e is Familie Kramer (bloemenbon 
van Bloembinderij Ad te Have t.w.v.€ 25,-). Open Makelaars felici-
teert de winnaars en wensen hen veel plezier met hun prijs.



Wij wensen de wandelaars veel wandelplezier

   Pinkster kermis 
open! 

    

Ideaal voor lunch en à la Carte

Nu ook volop asperges!
Menu met 7 verschillende bijgerechten!

Uitgebreide ijskaart!

Alle dagen geopend

van 10 - 22 uur

il Caminetto  Ratskeller Anholt
Italiaanse en Duitse keuken, IJssalon

Markt 14-16, Anholt  il-caminetto-anholt.de
Tel. +49 2874 9038400

Pizza & pasta ook om mee te nemen

DE ULFTSE KRANT PAGINA 7  

Voor de vierde keer in successie laten    
leerlingen zien wat ze kunnen in het 
tot theater omgebouwde aula van het 
Almende College locatie Wesenthorst. 

Het vindt plaats op donderdagavond                 
1 juni. Talenten uit alle leerjaren verzorgen 
optredens tijdens een show vol muziek, 
zang en dans. Het leuke is dat leerlingen 
van de locatie alles zelf organiseren, zowel 
qua optredens, presentatie, aankleding als 
het verzorgen van licht en geluid.
De talentenshow draagt de naam SPOT! 
De naam komt voort uit het Engelse Spot 
On, wat zoveel kan betekenen als een plek 
in de schijnwerpers of uit ’to spot’ wat zien 
of ontdekken betekent.  De talentenshow 
is voor iedereen gratis toegankelijk. 

De avond begint om 19.30 uur en zal onge-
veer tot 21.30 duren. Vanaf 19.00 uur is de 
school open.

Talentenshow SPOT! Wesenthorst

SPOT! 2016: Luca Meulenkamp en Manon 
Overkamp met hun synchroon turnact, 
foto PR

”Trio Saffier” is een zeer bijzondere for-
matie welke in ”Ons Pakhuus” zal optre-
den en u zeer verfijnde muziek zal laten 
horen. Deze geweldige muzikale artiesten 
zullen concerteren op zondag 28 mei 
2017 in de ”Eko Theaterzaal” van ”Ons 
Pakhuus” aan de Molenberg 2 te Silvolde. 
Het concert begint om 14.30 uur. Zaal 
open 13.45 uur.

Het trio Saffier bestaat uit fluitiste Pauline 
Lotichius, pianist Ben Simmes en saxo-
fonist Robert Wijnands. Deze zeldzame 
combinatie is ontstaan uit een samenvoe-
ging van twee bestaande duo’s, te weten, 
fluit en piano, daarnaast saxofoon en 
piano. ”Trio Saffier” speelt zowel muziek 
die origineel voor deze bezetting is gecom-
poneerd, maar ook eigen geschreven 
arrangementen.
De naam ”Saffier” is naast bewondering 
voor de mooie blauwe edelsteen, een 
woordspeling die verwijst naar de instru-
menten welke men speelt, namelijk de 
saxofoon, fluit en klavier.

U zult tijdens dit concert ook kunnen 
genieten van de duo’s welke geformeerd 
zullen worden. Kortom, het zal een zeer 
gevarieerd concert worden, met soms als 
leidraad een thema, zoals onder andere de 
Franse muziek, soms een componist met 
zijn volgelingen etc.. Deze musici verdie-
nen een mooi podium en een bezoek aan 
dit concert is zeker de moeite waard.
De entree bedraagt € 7,50. Voor leerlin-
gen van de muziekschool is de entreeprijs 
€ 5,00. Kaarten te reserveren via:
 info@onspakhuussilvolde.nl of telefo-
nisch op nummer 06 36172919. 
Deze kaarten kunnen dan de 28e mei aan 
de kassa worden afgehaald of in overleg. 
Ook bestaat er de mogelijkheid om aan de 
kassa kaarten te kopen. 
Zie ook www.onspakhuussilvolde.nl en 
www.triosaffier.saxoforte.nl

’TRIO SAFFIER’ in ’Ons Pakhuus’

Op Hemelvaartsdag 25 mei organiseert Carnavalsvereniging de Pol van St. Joris uit 
Ulft, voor de 32e keer een fietsdag voor het hele gezin. Er is een mooie route uitgezet 
over een afstand van 30 km. Iedereen kan met een routebeschrijving de tocht in eigen 
tempo afleggen.Onderweg is er de mogelijkheid deel te nemen aan spelletjes, die meetel-
len voor het eindklassement, met leuke prijzen aan de finish. Tussen 8.00 en 9.00 uur 
kan er gestart worden bij het clubgebouw aan de Hofstraat in Ulft. Deelname is gratis. 
Info: polsekermis.com (foto: Jurgen Weijl)

Fietsen met St. Joris
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Voor fietsliefhebbers is het ook 
dit jaar weer de moeite waard 
om op verhaal te komen in onze 
mooie grensgemeente Oude 
IJsselstreek. Van woensdag 14 
tot en met zaterdag 17 juni vin-
den de Gendringse Fietsdagen 
plaats; vier prachtige routes, met 
op de woensdag ook een kinder-
tocht en op de zaterdag boven-
dien een wandelroute.

Iedereen is van harte welkom 
om vier dagen lang sportief te 
genieten van de fietstochten. Het 
is echter eveneens mogelijk om 
niet alle dagen, maar één, twee 
of drie keer deel te nemen. ”We 
willen voorkomen dat mensen 
denken: ik kan niet alle vier 
dagen, dan doe ik maar niet 
mee. Je kunt dus per dag bepa-

len of je meefietst,” benadrukt 
Gerard Hol van het organisa-
tiecomité, dat een combinatie is 
van de VVV Oude IJsselstreek 
en de Ondernemersvereniging 
Gendringen.

Er kan iedere dag (voor een 
gering bedrag) gestart worden 
bij café-restaurant Te Pas aan 
de Grotestraat 1 in Gendringen, 
tussen 15.30 en 19.00 uur, telkens 
voor een rit van 35 à 40 kilometer. 

Net als vorig jaar is er ook weer 
een kinderpuzzeltocht op de 
openingsdag, woensdag 14 juni 
vanaf 15.30 uur. Schoolkinderen 
uit de hele regio kunnen dan 
(kosteloos) onder begeleiding 
van ouders en/of opa’s en oma’s 
meefietsen en onderweg ook nog 

tegen gereduceerde prijs een 
kijkje nemen bij bezoekerscen-
trum Min40celsius in Varsselder. 

Aangezien met de reguliere 
fietstocht gestart kan worden 
tot 19.00 uur, is het voor (groot)
ouders geen probleem om aan 
beide deel te nemen. Op donder-
dag en zaterdag voert de tocht 
door Duitsland. ”Al sinds jaar 
en dag worden de Duitse routes 
gemaakt door Nico Hendrixen 
en dat wordt bijzonder gewaar-
deerd,” weet Hol. ”De mensen 
zijn altijd vol lof.” 
Op woensdag gaan de fietsers 
in de richting van Sinderen en 
Varsseveld, vrijdag gaat het 
via Silvolde en Terborg, met 
op de ’terugweg’ een deel van 
het parcours over de campings 
Scholtenhof en Slootermeer in 
Varsselder. 

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 overige 
drankjes. Op de slotdag, als dus 
ook gekozen kan worden voor
een wandeltocht, worden om
16.00 uur de Gendringse Fiets-
dagen afgesloten.

Niet alleen vindt dan de prijs-
uitreiking van de fotopuzzelop-
dracht plaats, ook is er de grote 
verloting; geheel toepasselijk is 
een fiets dan de hoofdprijs.

Fietsplezier voor jong en oud 
tijdens Gendringse Fietsdagen

Dit hele seizoen zijn er volop 
activiteiten in openluchttheater
Engbergen. Ook in het weekend
van 10 en 11 juni: op zaterdag 
10 juni vindt er het Nederlands
Kampioenschap Jachthoornbla-
zen plaats. Een dag later, zondag 
11 juni, staat de combinatie van 
een brunch met een optreden 
van bigband Melody & Rhythm 
op het programma.

Het gratis toegankelijke NK 
Jachthoornblazen belooft een 
geweldig muzikaal spektakel te
worden. De blazers van de Jacht-
hoorngroep van WBE Gendrin-
gen-Bergh hebben dit jaar de eer 
om dit NK te mogen organiseren 
en het openluchttheater bleek de 
perfecte locatie. De officiële ope-
ning is 9.30 uur, de wedstrijd gaat 
een half uur later van start.

In totaal worden er zeker zo’n 200 
jachthoornblazers verwacht. De 
dag erop kan er vanaf 11.00 uur 
genoten worden van een heerlij-
ke streeklunch, begeleid door de 
muziek van Melody & Rhythm. 
De organisatie heeft hiervoor 
de handen ineengeslagen met 
pop-uprestaurant ’Gaon etten 
in de Achterhoek,’ dat het eten 
verzorgt; echte Achterhoekse 
lekkernijen.
 
Op een sfeervolle locatie genie-
ten van een swingend orkest 
gecombineerd met een brunch 
bereid met regionale streekpro-
ducten. Dit combi-arrangement 
kost 25 euro (informatie op:
openluchttheater-engbergen.nl) 
maar u kunt ook alleen voor de 
muziek een kaartje (à 5 euro) 
kopen.

Muzikaal spektakel en 
brunch op Engbergen

Autoliefhebbers kunnen hun 
hart weer ophalen tijdens 
Pinksteren. Op maandag 5 juni 
vindt tussen 10.00 en 17.00 uur 
de jaarlijkse (en gratis toeganke-
lijke) Pinkstermeeting plaats op 
industrieterrein De Rieze in Ulft. 
Vorig jaar konden de duizenden 
bezoekers genieten van liefst 
1365 auto’s, bikes en trucks.

Het centrale punt van het eve-
nement is Carshop Exclusive van 
Peter Tuytjens - samen met zoon 
Mike organisator - op ’t Goor 25, 
maar het hele industrieterrein 
zal weer vol staan met de fraai-
ste gemotoriseerde voertuigen. 
”Alle soorten auto’s, maar ook 
motoren en vrachtwagens, alles 
kan. Het gekste spul staat hier,” 
vertelt Tuytjens. ”Dat maakt het
juist zo mooi. Het is geen Volks-
wagenmeeting of Opeldag of zo, 
je vindt hier alle stijlen en alle 
merken. Je kijkt je ogen uit.” 
Uniek is dat er drie activiteiten 

zijn met betrekking tot geluids-
installaties: een reguliere deci-
belmeting, een dB Drag - een 
wedstrijd om het luidste volume 
- en EMMA Benelux, waarbij 
het juist gaat om de kwaliteit 
van het geluid. “Die drie staan 
op verschillende evenementen, 
maar het komt nooit voor dat ze 
alle drie tegelijk ergens zijn.

Er is naast alle auto’s meer moois 
te zien, voor zowel dames als 
heren. ”Car babes horen er nou 
eenmaal bij. Maar wij hebben 
tevens volop vrouwelijke deelne-
mers, dus is er ook een ’car hunk’ 
van de partij,” zegt Tuytjens, die 
een gedeelte van de opbrengst 
van de Pinkstermeeting over-
maakt aan het goede doel: de 
stichting ’Geven om elkaar’. 
De organisatie kan nog vrijwil-
ligers gebruiken! Geïnteresseer-
den kunnen zich melden bij Peter 
Tuytjens. Meer info is te vinden 
op www.pinkstermeeting.nl

Autoliefhebbers kijken ogen 
uit bij Pinkstermeeting

Leden van de organisatie Dirk Nusselder (links) en Gerard Hol.

Superboeren en Manchester 
United op Terborg Toernooi
Voetballiefhebbers kunnen hun 
hart weer ophalen bij al het 
talent dat gespot kan worden op 
sportpark De Paasberg. Komend 
weekend vindt de 38e editie van 
het Terborg Toernooi plaats voor 
teams Onder 19 (A-junioren) op 
vrijdag 26 mei vanaf 17.00 uur, de 
twee dagen daarna vanaf 10.00 
uur. De finale op zondag 28 mei 
vangt om 15.00 uur aan.

Regionale trots De Graafschap 
tegen de internationale topclub 
Manchester United is een van 
de vele mooie wedstrijden die 
afgewerkt zullen worden op het 
hoofdveld van v.v. Terborg. ”De 
aanwezigheid van Man United 
is wel de kers op de taart, daar 
zaten we al tien jaar achteraan te 
jagen,” vertelt toernooidirecteur 
Rob Gudden. De Superboeren 
en de Engelsen treffen ook 
Flamengo en Ajax Cape Town.
In de andere groep neemt titel-
verdediger Atlético Mineiro het 

op tegen AZ, de Afrikaanse 
talenten van de Attram De Visser 
Soccer Academy uit Ghana en 
Club Brugge. De Braziliaanse 
winnaar van 2016 komt voor de 
tiende keer naar Terborg. “Voor 
hen is het onderhand een vorm 
van thuiskomen.” 

Als gerenommeerde kweekvijver 
voor talent kan het Terborg Toer-
nooi wellicht een doorbraak 
toevoegen aan de imposante
lijst met onder meer Wesley 
Sneijder, Maxwell, Gerard Piqué
en Klaas-Jan Huntelaar: 
Flamengo heeft Vinícius Júnior, 
een zestienjarige linksbuiten die 
al voor 45 miljoen euro een voor-
contract zou hebben getekend 
bij Real Madrid. Gudden rekent 
zich echter nog niet rijk als het 
gaat om de komst van de poten-
tiële toekomstige wereldtopper: 
”Pas als zo’n jongen in Rio in 
het vliegtuig stapt, is het zeker 
dat hij in Terborg komt spelen.”

Peter Berendhaus, organisatie Terborg Toernooi.

Winnaars 
Restaurant-

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

Restaurant Il Caminetto 
Ratskeller in Anholt 
Hermie Peeters, Lichten-
bergseweg 72a, Silvolde
Restaurtant van Hal in 
Voorst
Dorien Bultink, Ranonkel 31, 
Gendringen
Restaurant Koenders in 
Breedenbroek 
M. van Onna, Mozartlaan 2, 
Etten
Restaurant de Roode 
Leeuw in Terborg 
E. Walta-Ernst, Huygenstraat 
1, Gendringen
Restaurant Engbergen in 
Gendringen
Th. Kuipers, Toekomstweg  20, 
Gaanderen
Restaurant De Buurman 
in Silvolde 
A. Robben, Hofstraat 33, Ulft 
Alle prijswinnaars krijgen hun 
prijzen thuisgestuurd.

De blazers van Jachthoorngroep van WBE Gendringen-Bergh hebben 
dit jaar de eer het Nederlands Kampioenschap te mogen organiseren.

De Ulftse Krant heeft enkele 
vrijkaarten voor het Terborg 

Toernooi te vergeven
Kaarten uitsluitend af te halen 

woensdag 24 mei
10.00-12.00 uur

OP=OP 1 per persoon
IJselstroom, ’t Goor 55a, Ulft
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De wijkraad Ulft-Noord krijgt
een eigen onderkomen. Vergade-
ringen vinden voortaan plaats in
de oude Basisschool St. Antonius-
school. Niet alleen de wijkraad 
krijgt hier onderdak, wordt het 
ook een tweede vestiging van 
Mini Manna Markt. De hoofdves-
tiging daarvan zit in Doetinchem. 
En de wijkagent krijgt hier ook 
een ruimte.

De Mini Manna Stichting is een 
hulpwinkel waar mensen met 
weinig bestedingsruimte een pas-
je kunnen aanvragen. Hiermee 
kunnen drie jaar lang boodschap-
pen doen tegen lagere prijzen 
dan bij gewone supermarkten. 
Hierdoor krijgen ze meer budget-
ruimte en kunnen ze aan de oor-
zaak van hun financiële proble-
men werken. ”We gaan samen 
met deze stichting de ruimte 
binnen de St. Antoniusschool 

delen,” zegt Cees Braaksma, 
voorzitter van de wijkraad. ”We 
zetten ons in voor de samen-
leving en daar sluit deze samen-
werking heel goed bij aan.”

Luisterend oor
”De wijkraad is eigenlijk het luis-
terend oor van de gemeenschap,” 
zegt secretaris Theo Striekwold. 
”We horen waar mensen mee   
zitten en spelen dat vaak door 
naar de instanties die er wat mee 
kunnen doen. Op dit moment 
is overlast van hondenpoep het 
grootste probleem, daarover zijn 
we nu in gesprek met de gemeen-
te. Door zo’n aanspreekpunt te 
zijn, heb je makkelijker contact 
met de gemeente dan als indivi-
duen dat doen.”

”Daarnaast willen we ook een 
gesprek aangaan met de belan-
genvereniging van Varsselder,” 

zegt Braaksma. ”Er loopt hier 
een net aangelegd fietspad, wat 
aansluit op een weg waar je 80 
kilometer per uur mag rijden. 
Dat is een heel onoverzichtelijke 
kruising. Doordat die weg rich-
ting Varsselder loopt, zijn we met 
hen in gesprek hoe we deze situ-
atie veiliger kunnen maken. Dat 
zijn de twee hoofdpunten waar 
we op dit moment mee bezig 
zijn.”

Buitenspeeldag
Naast overleg met diverse instan-
ties, organiseert de wijkraad 
Ulft-Noord ook activiteiten. 
”We hebben op woensdag 14 juni     
een buitenspeeldag,” zegt Striek-
wold. ”Van 14.30 tot 17.00 uur 
staat er een springkussen  bij kin-
derboerderij Oeroeboeroe. Hier 
kunnen de kinderen ook gratis 
een ijsje en een patatje krijgen, er 
is muziek van DJ Raymond van 
Osch en ze kunnen geschminkt 
worden. Dit doen we al jaren en 
we krijgen daar veel positieve 
reacties op, zowel van kinderen 
als van ouders.”

”Je houdt zo de kinderen van 
de straat,” zegt Braaksma. ”En 
je brengt zo ook verschillende 
culturen bij elkaar. Ulft is een 
kleurrijke gemeenschap, waar 
mensen van verschillende cul-
turen niet echt veel contact met 
elkaar hebben. Kinderen zien dat 
cultuurverschil niet. Die dag zijn 
er wel 300 kinderen en iedereen 
speelt met iedereen. Dat zorgt 
voor een stukje verbroedering en 
dat is ook waar de wijkraad zich 
voor inzet.”

Wijkraad Ulft-Noord naar de 
Sint Antoniusschool

De temperatuur stijgt, de zon 
schijnt vaker en dat betekent dat 
we steeds meer buiten te vinden 
zijn. Activiteiten worden vooral 
buiten georganiseerd. Bij familie-
activiteiten hoort daar vaak een 
springkussen bij. Dat merken ze 
bij verhuurbedrijf Springkussen 
Ulft maar al te goed. 

”Het is in deze tijd behoorlijk 
aanpoten bij de verhuur van 
springkussens,” zegt Bernaldo 
Schreur. ”Het grote voordeel van 
bij ons huren is dat je er hele-
maal geen werk mee hebt. We 
komen de springkussens brengen 
en opblazen. Na afloop breken 
wij het ook weer af en ruimen 
we het op. Het enige waar een 
huurder voor moet zorgen, is een 

stopcontact. Bij ons staat service 
hoog in het vaandel.”
Het verhuren van een spring-
kussen is voor Schreur eigenlijk 
begonnen als een grapje. ”Ik had 
eens een springkussen nodig. Ik 
dacht: ’ik koop er gewoon één.’ 
Daarna ben ik deze gaan verhu-
ren. Dat is begonnen als hobby, 
maar het is behoorlijk uit de 
klauwen gelopen.”

HS Banden
Naast zijn werk voor Spring-
kussen Ulft is Schreur voor-
namelijk bezig met zijn bedrijf 
H&S Banden in Ulft, voor zowel 
nieuwe als gebruikte autoban-
den. ”De overeenkomst tussen 
de springkussens en de banden 
is dat je beide moet oppompen,” 

lacht Schreur. Ondanks dat hij 
het in de zomer druk heeft met 
de verhuur, blijven de banden 
het belangrijkst. ”Met name in 
de overgang van de seizoenen 
zijn we heel druk met het wis-
selen van banden. Maar mensen 
kunnen via onze webshop ook 
heel eenvoudig de juiste band 
uitzoeken. Je kunt er de ban-
denmaten en bijvoorbeeld de 
fabrikant invullen en zo krijg 
je te zien welke band je moet 
bestellen. Bovendien zijn we de 
goedkoopste van de regio. Door 
onze eigen webshop kunnen 
we concurreren met de online 
bandenaanbieders.” 
Meer informatie is te vinden op: 
www.hs-banden.nl en op
www.springkussenulft.nl

Zomerseizoen begint voor 
springkussen Ulft

V.l.n.r. Cees Braaksma (voorzitter), Bep Hajema (bestuurslid) en Theo 
Striekwold (secretaris)

Ulftse Boys ontvangt ruim 750 jeugdvoetballers

Champions League bij 
de Ulftse Boys
Meer dan 750 voetballers strijden
in veertien poules om de ereplaat-
sen. 69 teams van 25 verschillen-
de verenigingen tonen hun voet-
balkunsten op sportcomplex ’t 
Oerseveld. 140 wedstrijdjes. Vier 
tegen vier in een kleine ruimte, 
zeven tegen zeven op een half 
en elf tegen elf op een heel veld. 
Ruim 50 vrijwilligers zetten zich 
in. 

Zomaar wat getallen om een 
tweedaags voetbaltoernooi te 
houden. ”En dat doen we bij vv 
Ulftse Boys al meer dan 12 jaar 
achtereen,” vertelt Tonnie Kok, 
één van de organisatoren van de 
jeugdtoernooien.

Tijdens het pinksterweekend van 
zaterdag 3 juni en zondag 4 juni 
houdt vv Ulftse Boys voetbal-

toernooien voor zowel jongens 
als meisjes. Op zaterdag is er het 
bekende Boefjestoernooi voor 
jongens. ’s Morgens spelen van 
9.00 tot 11.30 uur de JO7- en 
JO9-pupillen en een deel van de 
JO13-pupillen. ’s Middags vanaf 
13.00 tot 15.30 uur is het de beurt 
aan de JO11- en het tweede deel 
van de JO13-pupillen.
 
InterPrimeur UB’51 
Girls Tournament
Op eerste pinksterdag wordt 
het InterPrimeur UB’51 Girls 
Tournament gehouden. Vanaf 
11.00 uur tot 14.00 uur spelen 
de meisjes van 10 tot 15 jaar in 
hun eigen leeftijdsklassen MO11, 
MO13 en MO15. 

Voor meer informatie kunt u 
terecht op: www.ulftseboys.nl

Luid getoeter en gejuich op 
zaterdag 27 mei aanstaande. Een 
spannende dag voor de deelne-
mers van het liefsdadigheidsevent 
”Wunderland Kalkar On Wheels 
2017” (WKOW). Zij trekken 
die dag met een konvooi van 
100 trucks door het Nederlands-
Duitse landschap, aangemoedigd 
door de vele toeschouwers langs 
de weg met vlaggen en applaus.  

De kriebels beginnen echter al 
ruim voor het startschot wordt 
gegeven om 10.00 uur. 
Met brullende motoren vetrek-
ken de trucks, langs de menigte 
van vrienden en familie, voorbij 
de muziekkapel en de mascot-
tes Kernie en Kerna, de weg op 
richting het grote avontuur. De 
trucks rijden door de dorpen 
Wissel, Grieth en (op de terug-
weg) Hönnepel, waar de bewo-
ners de karavaan elk jaar weer 
hartelijk welkom heten. Na een 
imposante tocht over de Rijnbrug 
bij Emmerich, draait de stoet 
direct de Rijnpromenade van 

Emmerich op. Ook in ’s-Heeren-
berg, de stad waar Wunderland 
Kalkar on Wheels (WKOW) is 
ontstaan, is er elk jaar weer een 
warm onthaal. Na een kleine 
pauze op de marktplaats van 
Kalkar, waar de beschermvrou-
we van WKOW, burgermeester 
Britta Schulz, de stoet met luide 
muziek en in het gezelschap 
van oude en nieuwe vrienden 
opwacht, gaat de karavaan weer 
richting Wunderland Kalkar. 
Ook voor de volwassenen is er 
genoeg te doen in Kalkar. Vanaf 
10.00 uur is er het Truckers 
Festival inclusief beurs in de 
Hanzehal van Wunderland 
Kalkar. Ook zijn er diverse 
attracties buiten. 
Dan rest enkel nog te zeggen: 
Hang uit die vlag…. De power-
bolides gaan weer van start! Dat 
wordt gegarandeerd heel veel fun 
voor jong en oud. Plezier, verras-
sing, verbazing en verbijstering, 
een rollercoaster van emoties op 
deze dag. Meer informatie: www.
wunderlandkalkaronwheels.eu

Wunderland Kalkar 
on Wheels

Spelsituatie JO7-pupillen. (foto Eugene Arentz)
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Eerst moet ik alle mensen die 
hebben gereageerd op de foto 
van de vorige keer hartelijk 
danken. Het voertuig was een 
Humber mark IV. De Humber 
was een pantservoertuig van 
Britse makelij uit 1941.

Deze keer een foto uit de zes-
tiger jaren, omdat het seizoen 
van de kermissen weer voor 

de deur staat. Op de foto van 
de kermis uit Gendringen zien 
we de carrousel staan voor het 
winkelpand van Bökkers aan de 
Grotestraat bij de kerk. 
Bekende Gendringenaar Leo 
Schut heeft plezier voor twee.

Oude foto’s en reactie’s zijn   van 
harte welkom bij de fotowerk-
groep 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 12 juni. 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)

15 mei-25 juni: De Luxemburgers komen! in Galerie bij de   
 Boeken, DRU Cultuurfabriek, Ulft
20 mei: Benefitavond ’Laat het zieke kind genieten’,   
 Openluchttheater, Gendringen
20 mei: Preuvement rondom St. Maartenkerk, Gendringen
20 mei: Toneelvoorstelling ’t Kinderspöl, Sinderen
20 mei: Voorjaarsconcert Sonate, Prot. kerk, Silvolde
21 mei: Toneelvoorstelling ’t Kinderspöl, Sinderen
21 mei: KeyboardXperience Popzaal DRU Cultuurfabriek
21 mei: Open Dag St. Joris, Ulft
25 mei: Festivaart, DRU Park, Ulft
25 mei: Hemelvaartsmarkt, Terborg
25 mei: Fietsdag carnavalsvereniging De Pol, St. Joris Ulft
26-28 mei: Terborg Toernooi, sportpark De Paasberg Terborg
27 mei: Coverland, DRU Park, Ulft
27 mei: Wunderland Kalkar on Wheels
27 mei: Bingo Camping Slootermeer
28 mei: ’Trio Saffier’ in ’Ons Pakhuus’ Silvolde
1 juni: Talentenshow SPOT, Almende college, lokatie   
 Wesenthorst Ulft
3-4 juni: Champion League bij Ulftse Boys, Ulft
4 juni: Bingo Camping Slootermeer 
4 juni: Pinkstermarkt, camping Scholtenhof
4 juni: Oldtimer Treffen Sinderen
5 juni: Pinkstermeeting, Industrieterrein De Rieze, Ulft
10 juni: Nederlands Kampioenschap Jachthoornblazen,  
  Openluchttheater, Engbergen
11 juni: Brunch met Bigband Melody & Rhythm,   
 Openluchttheater Engbergen
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 Ulft

Elke dag ’een avondvierdaagse’ lopen
De avondvierdaagse is in Nederland een 
ingeburgerd fenomeen. Overal en nergens 
wordt er vier dagen massaal rondgestapt, 
de één doet mee met school, de ander met 
de scouting. Sommigen lopen met hun 
zoon/dochter, anderen zien het als trai-
ning voor de Vierdaagse van Nijmegen.
 
Ook in Oost-Europa wordt veel gelopen, 
alleen is het voor de Roma aldaar alles-
behalve een pretje. Geen huis, geen werk, 
geen opleiding, hele dagen bezig zijn met 
overleven. Omdat het in de kampen van 
de Roma zeker niet zo is dat overal water-
voorziening is, moeten de Roma soms 
kilometers maken. Stelt u zich eens voor, 
dagelijks 5 à 6 kilometer moeten lopen, 
waarvan de terugweg met twee emmers 
vol water. Niet omdat het kan, maar omdat 
het moet. 

De Moeder Teresa Stichting uit Ulft on-
derkende jaren geleden dat probleem en 
begon na overleg met de Roemeense lo-
kale overheden met het slaan wat water-
punten. Soms midden in een Roma-kamp, 
soms midden in een afgelegen bergdorp. 
Het belang van schoon water is zo be-
langrijk, het komt de hygiëne, de voeding 

en de algehele gezondheid ten goede. Zo 
werd ook een badhuis gebouwd. Onder 
het toezicht van de lokale bevolking wor-
den dagelijks op gezette tijden de deuren 
geopend, waarna de inwoners van het dorp 
zich kunnen wassen, douchen, zelfs de was 
kunnen doen. Voor ons in Nederland van-
zelfsprekend, in het Roemeense achter-
land een fenomeen.  

Daar kunnen wij in Nederland toch niet 
veel aan doen? Het is een veelgehoorde 
vraag als hulpverlening ter sprake komt. 
De Moeder Teresa Stichting Ulft is juist 
een stichting die kijkt naar wat het wél kan 
doen. Op het gebied van het bouwen van 
sociale woningen, of het verstrekken van 
kleding- en voedselpakketten. 
Beschikbare medicijnen worden verdeeld 
en advies wordt gegeven. Dat is niet altijd 
en pretje, Roemenie is in sommige opzich-
ten ook een land waar het gevaar op de 
loer ligt, zoals in zoveel landen in Europa. 

Het is in de ogen van de Moeder Teresa 
Stichting Ulft echter geen reden niet te 
helpen. De stichting helpt hen, helpt u de 
stichting? Wie ooit in Roemenië is geweest 
zal het beamen. Hulp verstrekken; niet al-
leen omdat het kan, maar omdat het moet.

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 vijf 
Luxemburgse kunstenaars. Dat land 
stond centraal tijdens de afgelopen edi-
tie van Huntenkunst, de kunstmanifes-
tatie in Ulft die nauwe banden onder-
houdt met Galerie bij de Boeken. Deze 
expositie is van 15 mei tot 25 juni te zien 
bij Galerie bij de Boeken.

Ieder jaar staat er bij Huntenkunst een 
land centraal. Dit jaar was een bijzon-
dere editie, het werd namelijk voor de 
25e keer gehouden. ”Daarom stond 
dat jaar Luxemburg centraal,” zegt 
Harrie Schenning, betrokken bij zowel 
Huntenkunst als Galerie bij de Boeken. 
”Met Luxemburg hebben we een bijzon-
dere band. Met België en Luxemburg 
waren we eens één land. Daarnaast is 
de Benelux ontstaan, vooral een econo-
mische verbintenis. Wij leggen culturele 
banden. België stond in 2001 centraal, 

nu is het tijd voor de derde partner.” 
De vijf kunstenaars die nu centraal 
staan zijn Jean-Claude Berens, François 
Besch, Luc Ewen, Nathalie Noé Adam 
en Marie-Pierre Speltz. Berens is sinds 
acht jaar kunstfotograaf en heeft voor 
deze expositie een fotoserie gemaakt 
waarbij vergankelijkheid centraal staat. 
François Besch is ook fotograaf. Hij 
wordt beschouwd als een pionier op 
het gebied van kunstfotografie met een 
smartphone (iphoneografie). Luc Ewen 
is eveneens fotograaf, maar ook ver-
licht uitvinder en beeldendichter. Hij 
is de belichaming van de zelfonderwe-
zen man. De werken van Nathalie Noé 
Adam zijn op het eerste gezicht aange-
naam om naar te kijken. Toch kunnen 
de onderwerpen behoorlijk brutaal zijn.  
Marie-Pierre Speltz maakt vooral et-
sen. Zijn favoriete onderwerp is vogels, 
vooral raven, omdat deze intelligente 
vogels vanwege hun zwarte kleur bijzon-
der goed in zijn werk naar voren komen.
Meer informatie: www.huntenkunst.org 
en www.galeriebijdeboeken.nl

Galerie bij de Boeken: 

De Luxemburgers komen!

Werk van Francois Besch.




