
De winter zit er bijna op. Het 
is langer licht buiten. De klok 
wordt weer een uur vooruit ge-
zet, wat betekent dat de lente 
er aankomt. En in het voorjaar 
worden altijd veel leuke activi-
teiten georganiseerd. 

Zo zijn er in de regio weer diverse
mooie fiets- en wandeltochten, 
georganiseerd door VVV Oude 
IJsselstreek. Hoewel veel rou-
tes al jaren bestaan, worden er 
toch steeds weer nieuwe paadjes    
ontdekt, zodat ook de ervaren 
actievelingen opnieuw worden 
verrast. Kijk voor meer info 0p 
www.vvvoudeijsselstreek.nl. 

Op zondag 19 maart wordt ook 
vanuit Varsselder de wandeltocht
Hen en Weerum georganiseerd, 
Meer informatie hierover vindt u 
verderop in deze krant.

DRU Cultuurfabriek
Op zaterdag 1 april 2017 is het 
jaarlijkse regionale filmfestival 
JAFA (Jonge Achterhoekse 
Film Artiesten) in de DRU 
Cultuurfabriek. Het thema 
van deze achtste editie luidt 

’Leef’. Tijdens het festival tonen           
enkele honderden middelbare 
scholieren uit de Achterhoek 
hun zelfgemaakte korte films 
op groot scherm aan het pu-
bliek     en maken daarbij kans op 
bijzondere prijzen, waaronder 
festivalkaarten voor Huntenpop.

De afgelopen maanden maakten 
duizenden leerlingen van acht 
middelbare scholen uit de regio 
kennis met het vak film maken. 
Nadat ze diverse lessen van 
CKV-docenten en workshops 
hebben gevolgd, werkten ze in 
groepen aan de productie van 
een live action fictie & clip, 
1-minuutfilm, animatie en docu-
mentaire. Rondom het thema 
’Leef’ schreven de leerlingen 
hun eigen script, zorgden ze 
voor de regie, het acteerwerk, 
het filmen en de montage. In                             
februari vonden de voorselec-
ties in de scholen plaats voor de
finale in de DRU Cultuurfabriek.

Tijdens de festivalavond zater-
dag 1 april krijgen de filmmakers, 
klasgenoten, vrienden/familie en 
andere filmliefhebbers de moge-

lijkheid om de producties te
zien. Deze worden door een 
vakjury beoordeeld op onder
andere originaliteit en filmische 
aspecten als scenario, vorm-
geving, camera werk en montage. 
Aan het eind van de festival-
avond maakt de jury bekend 
welke leerlingen naar huis gaan 
met de Film Award. De winnen-
de films worden ingezonden naar 
het Nationaal Film Festival voor 
Scholieren (NFFS). 

Eerdere deelnemers vielen op 
het NFFS flink in de prijzen 
en mochten zelfs afreizen naar 
het Europees filmfestival voor 
scholieren in Griekenland. Meer 
informatie over het festival op 
www.jafafestival.nl. 

Literaire avond
Van 25 maart tot en met 2 april 
vindt het literaire hoogtepunt van 
het jaar plaats: de Boekenweek. 
Dit jaar is het thema ’Verboden 
Vruchten’. 
Traditiegetrouw organiseert de 
Boekhandel Rutgers tijdens de 
Boekenweek een literaire avond, 
met dit jaar als gast kersverse 

Libris Literatuurprijswinnares 
Connie Palmen. 
Dit evenement is op maandag 
27 maart om 20.00 uur in het 
Borchuus in Varsseveld. De 
entree is tien euro per persoon. 
Palmen wordt geïnterviewd door 
Alexander Reeuwijk. Na afloop 
is er gelegenheid om een boek te 
laten signeren. 
Connie Palmen schreef het 
Boekenweekessay 2017: ’De 
zonde van de vrouw’. Hierin 
onderzoekt Palmen de vraag of 
een vrouw die zich niet aan de 
voorgeschreven regels houdt, 
een grens overschrijdt naar een 
verboden gebied. 
Vinden de vrouwen de origina-
liteit die hen apart zet en hen 
scheidt van de gemeenschap, niet 
zelf ook een zonde waarvoor ze 
bestraft moeten worden? Aan de 
hand van de levens van vrouwen 
als Marilyn Monroe, Marguerite 
Duras en Jane Bowles probeert 
Palmen in ’De zonde van de 
vrouw’ iets meer te begrijpen 
van het verband tussen originali-
teit, roem en zelfdestructie. Voor 
het boek ’Jij zegt het’ ontving 
Palmen de Libris Literatuurprijs 
en het NRC Handelsblad beoor-
deelde het als haar beste boek.

Batavierenrace
Op 29 april start de Batavieren-
ace, de grootste hardloop-
estafette ter wereld. Deze start 
in Nijmegen, maar doet ook Ulft 
aan. De herstart is bij de DRU 
Cultuurfabriek, tussen 06.00 en 
08.00 uur. Tussen 06.30 en 08.30 
uur zullen de lopers over de 
Boterweg door Silvolde rennen. 
In Varsseveld bevinden zich twee 
wisselpunten, gevestigd aan de 
Breukelaarweg (ter hoogte van 
Kramp) en op het kruispunt van 
de Markenweg en Guldenweg. 
Deze wisselpunten worden tus-
sen 07.00 en 09.15 uur aangedaan 
door de lopers.
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Verkiezingen
Goed, er is gestemd. Toch wil 
ik nog even terugblikken op de 
afgelopen verkiezingsperiode. 
Politici willen graag zo veel moge-
lijk (positieve) aandacht. Er werd 
op allerlei manieren geprobeerd 
de keizer te prikkelen. Vooral 
door het gebruik van social me-
dia, maar ook de traditionele 
verkiezingsposters en debatten 
waren niet te missen. Door de 
huidige communicatiemiddelen 
komt er een enorme stroom 
informatie op ons af. Een groot 
deel van die informatie is niet 
waar. Met een hip woord heet dat 
’fakenews’. Er werd ons verteld 
dat ’we’ niet meer in staat zijn 
om het echte van het neppe 
nieuws te onderscheiden. Ik 
denk dat een heel groot deel 
van de kiezers wel degelijk in 
staat is om nepnieuws te herken-
nen. Gewoon door je boeren-
verstand te gebruiken, zouden 
we hier zeggen. Een hot item op 
Achterhoekse politieke agenda 
is de krimp. In aanloop naar de
Tweede Kamer verkiezingen
werd een debat georganiseerd
in het ICER met prominenten 
van de SP, CDA, VVD, PvdA, 
Groen Links, Christen Unie en 
D66. Vanzelfsprekend kwam de 
leefbaarheid in de Achterhoek 
ook aan bod. Kort samengevat 
kwam het er op neer dat er geïn-
vesteerd moet gaan worden in 
de Achterhoek. Dan kom ik 
weer even terug op het boeren-
verstand. Een maand geleden 
zendde EenVandaag een item 
uit over de dorpsauto in Netter-
den. Een schitterend initatief 
van de inwoners van Netterden. 
Samen een auto kopen om het 
dorp leefbaar te houden. Zodat 
de buurvrouw haar boodschap-
pen kan doen in Gendringen, 
Ulft of Silvolde. Daarnaast is 
het ook nog eens duurzaam. 
Ook al zo’n begrip waar we 
mee werden doodgegooid de af-
gelopen periode. Een dorpsauto 
gerund door vrijwillgers vanuit 
een leegstaand bankkantoor. 
Daar is geen investering van 
de politiek voor nodig geweest. 
Hiermee wil ik niet zeggen dat 
we de politiek niet nodig heb-
ben, maar een initatief als dit 
houdt een dorp écht leefbaar.

Voorjaarsactiviteiten in 2017

 

NVM

       Met succes 
      VERKOPEN?  
  Wij maken het waar!
   Vraag naar onze speciale werkwijze                             
    Info@alliancemakelaars.nl
                 0315-685546

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

ZOMER 2017
Nu volop boekbaar!

De lammetjes kondigen de lente aan.

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

Zijlijn

13 Dorpskiek, Agenda, 
MTS,   
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Bomenbeheersplan
Het dunningsplan 2014-2015 ten 
aanzien van laanbomen heeft het 
afgelopen jaar reacties opgeroe-
pen. Overleg met verschillende 
partijen heeft niet geleid tot een 
voor alle partijen bevredigende 
oplossing. Het college vindt het 
belangrijk dat er breed draagvlak 
is voor het dunningsplan, dat is 
opgesteld op basis van het huidi-
ge bomenbeheersplan. Daarom 
heeft het college besloten eerst 
het huidige bomenbeheersplan te 
evalueren. Belanghebbende orga-
nisaties en personen worden be-
trokken bij het opstellen van het 
nieuwe bomenbeheersplan. Dit 
beheersplan moet in 2019 ope-
rationeel zijn. Het dunningsplan 
2014-2015 wordt nu niet verder 
uitgevoerd. Tot het in werking-
treden van het nieuwe beheers-
plan wordt aan laanbomen alleen
het noodzakelijke beheer uit-
gevoerd (controle, wettelijk 
verplichte opsnoeihoogte, voor-
komen van gevaarlijke situa-
ties t.g.v. bijvoorbeeld ziekten, 
stormschade, dood hout etc.).

Bestrijding schoolverzuim en 
schooluitval
Alle leerlingen een diploma. 
Dat is de inzet van LerenWerkt 
in de regio Achterhoek. RMC 
Achterhoek en de afdelingen 
leerplicht van negen gemeenten 
werken samen met scholen en 
jeugdhulporganisaties aan de 
bestrijding van schoolverzuim 

en schooluitval. Dit om er voor 
te zorgen dat alle jongeren het 
onderwijs verlaten met een start-
kwalificatie: een diploma havo, 
vwo, mbo niveau 2 of hoger.

Nieuwe Twenteroute
Over ruim een jaar ligt er tussen 
Varsseveld en Groenlo een an-
dere N18 in het landschap. Een 
weg die veiliger is én waarop 
het verkeer beter kan doorstro-
men. Al dit werk pakt aannemer 
BAM het komende jaar voor 
Rijkswaterstaat op. De huidige 
N18 wordt tussen de aansluiting 
met de A18 en N318 verbreed 
naar twee rijbanen met twee 
rijstroken. De maximumsnel-
heid blijft 80 km/h. Ook gaat 
BAM een aantal kruispunten 
aanpassen bij Varsseveld: de 
aansluiting N18-A18, het kruis-
punt N18-Zelhemseweg (N330) 
en het kruispunt N18-Oostelijke 
Rondweg (N318). Al deze maat-
regelen én de maatregelen die 
aannemer Naober18 treft op 
het traject Groenlo-Enschede 
maken van de N18 een Nieuwe 
Twenteroute. Een veiliger weg 
waarop de doorstroming van het 
verkeer tussen Varsseveld en 
Enschede zal verbeteren.

Militaire oefening
Van 13 tot en met 24 maart 
2017 oefenen de militairen van 
de Koninklijke Landmacht, 
ook in Oude IJsselstreek. Het 
betreft een oefening van Joint 
Intelligence, Surveillance, Target 
Acquisition & Reconnaissance 
Commando. In de aangegeven 
periode oefenen de militairen, 
i.s.m. Belgische collega’s, hun 
basis militaire vaardigheden. 
Deze oefening zal o.a. bestaan 

uit het verplaatsen te voet en per 
voertuig. Het gebied waarin ge-
oefend zal worden bevindt zich 
globaal tussen Harderwijk, Olst, 
Arnhem, Veenendaal en Nijkerk. 

Partnerschap
Recent heeft de raad besloten 
om een ”budgethuwelijk/GPS’’ 
(GPS = geregistreerd partner- 
schap) in te voeren. Om hier-
voor leges in rekening te kun-
nen brengen, dient de raad de 
tarieventabel behorende bij de 
’Legesverordening 2017’ aan te 
passen. Daarnaast wordt tevens 
van de gelegenheid gebruik ge-

maakt om enkele andere wijzi-
gingen in de tarieventabel door 
te voeren met betrekking tot de 
herverstrekking van een invali-
denparkeerkaart, trouwboekjes 
en de tarieven voor huwelijken 
in de Oude Ettense kerk.

Voortijdige schoolverlaters
Het percentage voortijdig school-
verlaters is in onze regio na jaren 
van terugdringen, nu nog verder 
gedaald naar 1,2%. Het afgelo-
pen jaar waren er 315 vroegtij-
dig schoolverlaters onder 27.198 
leerlingen (vorig jaar waren 
dat er 331 onder 27.041 leerlin-

gen). Hiermee staat de regio lan-
delijk gezien op de 3e plek.  Om 
trots op te zijn.

Terborg
Het college wil instemmen met 
het verkopen van de locatie van 
de voormalige St. Jorisschool 
in Terborg aan Wonion, een 
en ander ten behoeve van de 
(gezamenlijke) opgaaf tot het 
tijdelijk huisvesten van extra 
statushouders. De verkoop vindt 
plaats onder de voorwaarden 
en bedingen als vermeld in de 
koopovereenkomst.

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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Unieke ambassadeur in Ulft

Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

Wethouder Peter van der Wardt reikte onlangs, samen met Achterhoek WSP (Werkgevers Servicepunt 
achterhoek) een bordje uit aan Hans Gerritsen bij zijn bedrijf EMkwadraad. Hier werken mensen met 
een beperking met een banenafspraak, beschut werk en ondersteuning voor hen die vallen onder de 
Participatiewet. De wet banenafspraak en quotum arbeidsperkten en het instrument beschut werk is vanaf 
januari 2017 aangepast.

Op zaterdag 15 juli verandert het 
Openluchttheater Engbergen in 
een ware Schlagertempel. Zanger 
Michel Wolsink organiseert de 
Schlagernacht Engbergen, van 
19.30 tot 23.15 uur. Peter Rulof 
is de presentator. Naast Wolsink 
treden ook Sanny, Geschwister 
David, Günther Sturm en de 
Iseldonkse muzikanten op. 

Kaarten kosten aan de kassa
17 euro. In de voorverkoop kos-
ten de kaarten 12 euro. Deze zijn 
te koop bij de VVV-kantoren in 
de gemeente Oude IJsselstreek en 
bij WM Flowers in Gendringen. 
”Ik ben verbaasd dat zoiets nog 
niet eerder is georganiseerd,” 

zegt Wolsink. ”Ik werk bij de ge-
meente Oude IJsselstreek en heb 
daardoor ook regelmatig met het 
Openluchttheater Engbergen te 
maken. Het leek me mooi om 
juist daar te zingen. Ik zit al een 
tijdje in de muziek en heb ook 
veel festivals gedaan, maar nog 
nooit eerder in een openlucht-
theater. Dat is toch wel span-
nend, maar het lijkt me geweldig. 
Het is een heel andere sfeer dan 
op een festival, daar kijk ik wel 
naar uit.”

”Sinds 2010 zing ik in het Duits. 
Ik heb daarvoor jarenlang in een 
band gezeten, dat was een hart-
stikke mooie tijd, maar ik wilde 

wat meer erkenning voor mezelf 
als zanger. Daarom ben ik solo 
begonnen. Eerst Nederlandstalig, 
maar ik kwam al gauw in het 
Duitstalige terecht. Ik vind die 
taal heel mooi. Voor mijn ge-
voel is het zachter. Ik kan in 
de Schlagers beter mijn gevoel 
kwijt. Ik heb drie jaar een pla-
tencontract gehad in Oostenrijk, 
een mooi album gemaakt en 
veel opgetreden. Nu heb ik geen 
contract, maar ben ik wel bezig 
met een nieuw album, met zowel 
Nederlandstalige, Duitstalige en 
Engelstalige nummers. Die pro-
duceer ik in mijn eigen studio.”

Schlagernacht in Openluchttheater

Zanger en organisator Michel Wolsink (rechts) en presentator Peter Rulof.

Wedstrijden van de 
komende weken

26 maart 2017
Ajax B - Terborg 
Gendringen - Trias FC
HC ’03 - Etten
Westervoort sc - GWVV
Rijnland SC - NVC Netterden
Winterswijk FC - SDOUC
Silvolde - Bataven De
Stokkum - SVGG
Ulftse Boys - Peeske ’t
  
2 april 2017
NVC Netterden - Ajax B 
Etten - Sprinkhanen
Dinxperlo - Gendringen
GWVV - Doetinchem 
SDOUC - Spero
Dieze West - Silvolde
SVGG - Halle
Terborg - VVL
VIOD D’chem - Ulftse Boys  
 
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  

 Sportverenigingen, geef
uw wedstrijden door, dan 

weten uw supporteers
wanneer ze u kunenn
komen aanmoedigen!

ulftsekrant@ijselstroom.nl



Open dagen moskeeën en 
kerken Oude IJsselstreek
Moskeeën en kerken in de ge-
meente Oude IJsselstreek zetten 
in de komende tijd de deuren 
open voor belangstellenden. De 
eerste vier open dagen worden 
georganiseerd op:
zondag 19 maart, 15.00-18.00 
uur: Suleymaniye-moskee 
(Deurvorststraat 51, Ulft)
-zaterdag 22 april, 15.00-18.00 
uur: RK-Mauritiuskerk 
(Prins Bernardstraat, Silvolde)
-vrijdag 12 mei, 15.00-18.00 uur: 
Selahaddin i Eyyubi-moskee 
(Debbeshoek 9B, Ulft)
-zaterdag 1 juli, 15.00 – 18.00 
uur: de Laurentiuskerk 
(Kerkplein, Varsseveld).

Belangstellenden zijn van harte 
welkom deze moskeeën en kerken
tijdens de open dagen te komen 
bezoeken!

Schildergroep exposeert op 
18 en 19 maart in Galerie 21 
Ze staan te popelen hun werk 
te laten zien. Ieder op zijn eigen 
manier.  De een schildert al lan-
ger de ander is net begonnen.
Een verrassende verzameling 
kunstwerken. Schilderijen met 
acryl maar ook allerlei andere 
materialen zoals, papier, kar-
ton, zand, stro, stof en inkt. 

Dit alles onder de bezielende 
leiding van Ria. Wiendels. De 
kunstenaars zijn; Ada Schreurs,
Ans Tempels, Betty van Alst,
Gerrit Breukelaar, Ria Molen-
broek, Rina van Dishoeck en  
Yvonne Duitshof. Zij nodigen 
u van harte uit om de expositie
te bezoeken in Galerie 21, 
Terborgseweg 21 (hoek Den 
Dam) in Breedenbroek. 
Geopend van 11.00-17.00 uur.

Instuifmiddag KBO/SBU
De KBO/SBU is sinds kort 
gestart met een instuifmiddag. 
Op deze middag kunnen de 
mensen o.a. kaarten, sjoelen 
en rummikubben. Deze eerste 
instuifmiddag wordt gehouden 
op 20 maart in het Hemeltje te 
Ulft van 14.00 - 16.00 uur.
Deze middagen zijn vrij toe-
gankelijk, ook voor niet-leden.

Sam’s Kledingactie in Etten
Inwoners van Etten worden van 
harte uitgenodigd hun tweede-
hands kleding en schoenen te 
doneren bij de inzamellocaties 
van Sam’s Kledingactie. De 
opbrengst van de gedoneerde 
kleding is bestemd voor hulp 
aan 500 ontheemde Nepalese 
families, vooral vrouwen en 
kinderen. Door twee verwoes-
tende aardbevingen en diverse 
landverschuivingen hebben zij 
in 2015 familieleden, huizen en 
landbouwgrond verloren. Nog 
steeds leven zij in tentenkam-
pen en is er veel hulp nodig.   
U kunt uw gebruikte kleding, 
schoenen en huishoudtextiel 
inleveren in de H. Martinus-
kerk, Dorpsstraat 19 in Etten 
op 31 maart van 19.00-20.00 uur 
en 1 april van 10.00-12.00 uur.

Hobbybeurs
Op 26 maart 2017 is er een hob-
bybeurs bij Restaurant van Hal 
in Voorst. De beurs is geopend 
van 11.00 tot 16.30 uur. Zowel 
de toegang als het parkeren zijn 
gratis. In een van de zalen wordt 
voor de eerste keer een hobby-
beurs gehouden. Ongeveer 25 
hobbyisten willen hun creati-
viteit met u delen. De hobby’s 
lopen uiteen van aquarellen 
quilten, kaarten, sieraden, ori-
gami enz.  tot zijde. Er is ook 

verkoop van hobbymaterialen. 
Daarnaast is er volop gelegen-
heid om door middel van korte 
wandelroutes ”Engbergen” te 
ontdekken, waarna er natuur-
lijk ook gemoedelijk gegeten 
kan worden in het restaurant.
Voor informatie en nadere ge-
gevens kunt u contact opnemen 
met: Johan Wansink, Lekstraat 
2, 071VB Ulft Tel: 06-18093358 
email: voorsterfair@gmail.com

Bingoavond Varsselder
Donderdag 30 maart is er een 
grote Lente bingoavond in 
het Dorpshuus van Varsselder 
Veldhunten, de organisatie is 
in handen van het Onze Lieve 
Vrouwe Gilde en de Vendeliers. 
De avond begint om 20.00 uur 
en iedereen is welkom, ruime 
parkeergelegenheid. Uw gast-
heren zijn André Bussink, Ap 
Timmers en Henk Peppelman.

Voorstelling ’Rebecca’
De voorstellingen van toneel-
stuk ’Rebecca’ op 10 en 11 
maart zijn inmiddels uitver-
kocht. Daarom zijn er twee 
extra voorstellingen gepland  op 
24 en 25 maart, aanvang 19.30 
uur in het Buurtschapshuis 
Sinderen, aanvang: 19.30 uur. 
Kaarten kosten € 7,50. Kaarten 
zijn te reserveren via www.
tbuurtschap.nl of telefonisch: 
0315-617282
Op Facebook kunt u meedoen 
met een like, deel én winactie!

Bestuurswijziging UGK
Tijdens de Algemene Leden-
vergadering op 20 februari jl. 
is Henny Beekema als nieuwe 
penningmeester gekozen. Zij is 
sinds februari 2015 lid van het 
bestuur. De scheidende pen-
ningmeester, Stien Liebrand, 
maakte 14 jaar deel uit van het 
bestuur, waarvan de laatste 12 
jaar als penningmeester. Als 
nieuw algemeen bestuurslid is 
Thea Aarendonk in het bestuur 
gekozen. Zij is door het bestuur 
verwelkomd en haar is veel suc-
ces toegewenst.

Kikker vertelt avonturen in 
theater DRU Cultuurfabriek
De Kleine Kikkershow is een 
voorstelling van de makers van 
de musicals Kikker, Dribbel, 
Kleine Ezel en Raad eens hoe-
veel ik van je hou. Met poppen 
en objecten en acteurs, poppen-
spelers en zangers maakt 
Theater Terra visueel theater 
met veel humor en poëzie. De 
laatste jaren werden diverse be-
roemde boeken met zeer veel 

succes bewerkt tot muzikaal 
theater. De Kleine Kikkershow 
is de leukste kleine voorstelling 
voor iedereen vanaf 3 jaar.
De voorstelling De Kleine 
Kikkershow (3+) vindt plaats 
op zondag 2 april om 10.30 uur 
in de Rabobankzaal van de 
DRU Cultuurfabriek. Kaarten 
zijn voor €8,50 verkrijgbaar 
aan de receptie van de DRU 
Cultuurfabriek of via tel. 0315 
-714358. Tevens te bestellen via 
de: www.drucultuurfabriek.nl

Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 3 april 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.

KPU
Op dinsdag 21 maart houdt de 
KPU haar creatieve avond.
De avond wordt vanaf 19.30 uur
gehouden in de DRU Cultuur-
fabriek te Ulft. 

Hoppen & Shoppen
Op zondag 7 mei organiseert on-
dernemersverenigingsvereniging 
”de Hanze” weer het jaarlijkse 

evenement Hoppen & Shoppen. 
op deze dag willen wij de 
Kerkstraat/Middelgraaf vullen 
met leuke kraampjes. Heb jij  een
leuke hobby met zelfgemaakte 
spullen en wil je die spullen ver-
kopen, meldt je dan NU aan. 

Kosten voor een kraam met 
dakje is 15 euro. Heb je zelf een 
kraam, tafel of wil je alleen een 
grondplaats is dit alles geheel 
GRATIS! Aanmelden kan tot 
30 april a.s. bij Karin Bergervoet 
van Shoeby Fashion Ulft, email: 
a.bergervoet@chello.nl of Erna 
Mecking van Erna’s Boutique, 
email: info@ernasboutique.nl
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Toneelstuk: ’De Vermoorde onschuld’

.nl

            Stickers
       Posters
T-shirts

’t Goor 55A  Ulft  0315-681373  
info@ijselstroom.nl

Op 25 en 26 maart te zien in 
’t  Dorpshuus in Varsselder-
Veldhunten het toneelstuk 
”De vermoorde onschuld,” een 
prachtige nieuwe voorstelling 
van Toneelvereniging Kom es 
Kieken. 
”De vermoorde onschuld” 
is een spannende maar ook 
humoristische voorstelling, 
waarin de toeschouwer op het 
verkeerde been wordt gezet... 
niets is wat het lijkt! 
Er zijn drie voorstellingen: 
zaterdag 25 maart om 19.30 uur 
zondag 26 maart om 14.00 uur 
en om 19.30 uur. 
Kaarten zijn verkrijgbaar in
’t Dorpshuus Varsselder-
Veldhunten of te bestellen bij 
Ino Zweers, telefonisch tussen 
18.00 en 19.00 uur, 0629440380 
of via mail:
ino.zweers71@gmail.com. 
De kaarten kosten e7,50 euro 
per stuk.

Rolf ten Brink 12½ jaar bij 
Verheij Metaal

En weer is het feest bij Verheij Metaal in Ulft.  Deze keer is 
Rolf ten Brink  uit Terborg aan de beurt. Hij is 12½ jaar bij 
Verheij Metaal in dienst. Dit is de achtste jubilaris op rij sinds 
het 40-jarig jubileum in 2015. Twee 40-jarigen, twee 25-jarigen 
en vier 12½-jarigen. 
Samen met collega Bastiaan vormt Rolf de werkvoorbereiding 
voor ons productiebedrijf. Rolf heeft zich ontpopt als een bege-
nadigd constructeur met behulp van ons 3D tekenpakket Solid 
Works. Rolf is een fijne, joviale collega die op een flexibele wijze 
overal waar knelpunten zijn graag bijspringt om de productie 
weer op gang te brengen.

Mango-
yoghurt
vlaai  e 8,

95

www.limburgiavlaai.nl     0315-684354

Geldig van 
20 maart 
t/m 1 april

10-12 
personen

De wandeltocht Hen en 
Weerum van wandelvereniging 
’t Lup wordt dit jaar voor de
negentiende keer georganiseerd, 
op zondag 19 maart. Ook deze 
editie heeft de organisatie haar 
best gedaan om mooie en ver-
rassende routes uit te zetten.

De start is bij ’t Dorpshuus in 
Varsselder-Veldhunten. 
Deelnemers kunnen kiezen 
voor een tocht van 6, 12 of 24 
kilometer. De meest fanatieke 
wandelaars die de langste af-
stand lopen, kunnen starten 
tussen 09.00 uur en 10.30 uur. 
De andere twee groepen starten 

tussen 09.00 uur en 12.30 uur. 
De wandelaars van de 6 kilo-
meterroute worden met huif-
karren weggebracht (een tocht 
van ongeveer 15 minuten) en
lopen dan het tweede deel van 
de 12 kilometerroute. Inschrij-
ven kost 4 euro per persoon. 
Op de rustplaatsen wordt de 
wandelaars onderdak, zitgele-
genheid en toiletten aangebo-
den en kan tegen een geringe 
vergoeding onder meer koffie, 
thee en soep worden genuttigd. 
Meer informatie is te vinden op 
www.henenweerum.wordpress.
com.

Nieuwe editie Hen en Weerum
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Na meer dan 30 jaar in ons familiebedrijf Verheij 
Metaal B.V. in Ulft te hebben gewerkt, ga ik nog 
een nieuwe uitdaging aan.  Per 1 april a.s. ben ik de 
nieuwe eigenaresse van Appel&Ei in Zutphen aan de 
Laarstraat 23.

Appel&Ei is een winkel in stijlvolle, nette, heden-
daagse tweedehands en nieuwe kleding  voor dames, 
heren en kinderen. Voor dames met een maatje
meer zijn er ook leuke items te scoren. Ook verkopen 
wij schoenen, tassen, riemen en sieraden.
Verder is er een groot assortiment eigentijdse woon-
accessoires te koop.
Ik shop zelf al meer dan 15 jaar tweedehands, het is 
begonnen met de kinderen, bij Bizzy Bee in Dinxperlo, 
en later heb ik ook voor mijzelf de prachtigste
kleding en schoenen op de kop getikt voor leuke prij-
zen. Het is echt een passie geworden en zeker nu er 
steeds meer tweedehands kledingzaken openen 
kun je er een gezellige “tweedehands” winkeldag van 
maken. Op zaterdag 1 april gaan wij er een feestje van 
maken in de winkel aan de Laarstraat 23 in Zutphen 
en er staat voor iedereen een hapje en een drankje 
klaar. De winkel is open van 10.00 tot 17.00 uur. Dus 
tot dan! Groetjes, Maria Verheij, www.appelenei.nl

Eindelijk is het er dan van gekomen, ”De bende van 
Beuving” komt naar ’Ons Pakhuus’ met de geweldige 
show ”De klap van de korenmolen.” In vele theaters 
heeft Ernest Beuving al opgetreden en heeft met zijn 
bende vele harten veroverd.

De show ”Klap van de korenmolen” kunnen we ook 
wel ’een spoedcursus geluk’ noemen, gegeven door 
iemand die zelf ooit in de psychiatrie belandde en 
daar vooral leerde: ’hoe gek het is om het niet te zijn.’
De band van Beuving bestaat uit 4 topmuzikanten, 
waarvan enkelen speelden bij o.a. Robert Long, 
Liesbeth List, Purper en Zenga. 
Met zijn prachtige zangstem, meesterlijke imitaties, 
een mond als een mitrailleur, voltreffers op de juiste 
momenten, komt Ernest en zijn band naar ’Ons 
Pakhuus’. Samen met Mixed Emotions o.l.v. Harry 
Thissen heeft hij beloofd er een geweldig feest van te 
maken. Deze show van de bovenste plank zal plaats-
vinden in de ”Eko Theaterzaal” van ’Ons Pakhuus’ 
aan de Molenberg 2 te Silvolde op vrijdag 24 maart 
2017, aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.15 uur. De 
kaarten kosten €15,- en zijn te reserveren via:
info@onspakhuussilvolde.nl. Voor een indruk van de 
show: Youtube de link: Bende van Beuving - Klap van 
de korenmolen indruk

Op zondag, 9 april 2017 om 11.00 uur geeft Harmonie 
Ulft het jaarlijkse ABC+ concert in de theaterzaal 
van de Dru Cultuurfabriek in Ulft. Alle orkesten van 
de harmonie zijn dan te horen en te zien. 

Het spits wordt afgebeten door de cursus Muziek 
Maak Je Zelf! Leerlingen onder leiding van dirigent 
Hans Roerdinkholder laten zien wat zij het afgelopen 
half jaar geleerd hebben. Met dezelfde dirigent volgen 
de volwassen leerlingen in het Crescendo-orkest en 
het C-orkest met leerlingen die nog niet zo lang op les 
zitten en studeren voor hun A-diploma. Het B-orkest 
onder leiding van Boris Jansen volgt met muzikanten 
die bezig zijn voor het B-diploma. Het ABC+ concert 
wordt afgesloten door het 60 leden tellende A-orkest 
onder leiding van dirigent Henk-Jan Heijnen. 
Bij de uitgang kunnen de bezoekers een kaartje 
kopen voor de autowasactie van de harmonie samen 
met autobedrijf Frazer op zaterdag 13 mei 2017. De 
opbrengst van deze actie gaat naar de jeugdopleiding. 
Kaarten á 2,50 euro per persoon zijn verkrijgbaar 
voor het concert aan de deur en kinderen tot 12 jaar 
hebben gratis toegang.

Appel&Ei ’De bende van Beuving’ 
in ’Ons Pakhuus’

ABC+ concert 
Harmonie Ulft

AARDBEVINGEN
ADHD
ALST
AQUARELLEN
BATAVIERENRACE
BOERENVERSTAND
BOODSCHAPPEN
CESAR
CRASH
DORPSAUTO
DORPSBELANGEN
DRU
DUNNINGSPLAN
ERNEST
FINKERS
FLEUR
HARMONIE
HENENWEERUM
HOVENIERSBEDRIJF
ICER
INLOOPSPREEKUUR
IPHONES
JAFA
KBO
KIKKER
KPU

MTS
NETBEHEERDER
NETTERDEN
OORLOGSMONUMENT
OPENLUCHTTHEATER
PARTNERSCHAP
POSITIEF
RABOBANKZAAL
RAGES
REGIO
ROMA
RONDWEG
SBU
SCENARIO
SCHILDERGROEP
SCHLAGERNACHT
SCHOOLUITVAL
SCHOOLVERLATERS
SILVOLDE
TERRAS
TWENTEROUTE
UGK
UITZICHTSLOOS
VERKIEZINGEN
VVV
WINTER

prijspuZZel

Stuur vóór 21 maart 2017 uw oplossing  op een kaart naar:
De Ulftse Krant, ’t Goor 55A, 7071 PC Ulft  Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.

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

Dinerbon ter waarde van e 25,- 
U maakt dus wederom 6 keer kans op een dinerbon!

Streep de woorden naast het diagram af, dit kan horizontaal. 
verticaal, diagonaal, van rechts naar links of van onder naar 
boven. De overgebleven letter uit het diagram vormen samen 
de oplossing. Deze kunt in insturen om kans te maken op 1 van 
de dinerbonnen.
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Etten werd op 26 maart 1942 opgeschrikt 
door een vliegtuigcrash: een geallieerde 
Stirling bommenwerper stortte na een 
vuurgevecht met een Duitse jager bran-
dend ter aarde aan de Tappenweg, de 
zeven bemanningsleden kwamen om. 
Exact 75 jaar na dato worden zij geëerd 
met een monument. 

Komende zondag, 26 maart 2017, is de 
voor iedereen toegankelijke en door diver-
se nabestaanden bijgewoonde onthulling 
om 14.00 uur aan de Tappenweg, op de 
plek van de crash. Aansluitend zijn er een 
herdenking bij het oorlogsmonument in 
het dorp (15.15 uur) en een herdenkings-
concert in de St. Martinuskerk (16.00 uur). 
Het is overigens zeker niet zo dat de crash 
in Etten de afgelopen jaren in de vergetel-
heid is geraakt; de namen van de omgeko-
men vliegeniers worden nog altijd jaarlijks 
voorgedragen tijdens de herdenking op    
31 maart (de bevrijding van Etten). ”Maar 
we vonden dat die bemanning eigenlijk 

een monument verdiende,” vertellen de 
initiatiefnemers Toon Helmes, namens de 
Ettense Molenstichting en tevens ontwer-
per van het monument en Barry Kock van 
Dorpsbelangen Etten. 
”Die knapen hebben het grootst moge-
lijke offer gebracht, ze hebben hun leven 
gegeven voor onze vrijheid. En het is dit 
jaar precies 75 jaar geleden. Dus als we 
ooit een monument voor hen wilden, dan 
moest het nu gebeuren.”

Netbeheerder TenneT, verantwoordelijk 
voor de hoogspanningslijn die rakelings 
langs Etten loopt, werd bereid gevonden 
een bijdrage te leveren en voor de rest was 
er de overweldigende medewerking van 
bedrijven uit Etten en omgeving. ”Dat was 
een daverend succes. Dan blijkt er in Etten 
echt wat mogelijk. We hebben de mouwen 
met het hele dorp opgestroopt, de betrok-
kenheid was gigantisch.” Via QR-codes op 
het monument zijn onder meer interviews 
met ooggetuigen te bekijken.

Vijfenzeventig jaar na crash 
monument in Etten

Voor de mannen die het niet leuk vinden 
om te winkelen, of niet meer in gelegenheid 
zijn om te gaan, is er nu een oplossing: Jan 
Meuleman komt met zijn herenkleding bij 
u aan huis. U neemt contact op, vertelt wat 
u zoekt, welke maat u ongeveer heeft en 
Jan komt met kleding en gedegen advies 
uw kant op.

Jan Meuleman heeft jarenlang ervaring 
in de mannenmode, waarvan vijftien jaar 
zijn eigen herenmode winkel in Ulft. ”Ik 
hoorde steeds vaker dat mannen niet meer 
naar een winkel kunnen komen, omdat ze
bijvoorbeeld slecht ter been zijn of het ver-
velend vinden om iemand mee te vragen,”
vertelt Meuleman. ”Voor dameskleding is 
al zo’n initiatief, maar voor mannen nog
niet. Daarom ben ik in dat gat gesprongen.”
Jan Meuleman heeft broeken, pullovers,      
vesten, spencers en overhemden. ”Ik ga 
naar verzorgingshuizen, maar ook naar 

mensen die om een andere reden niet 
naar een winkel kunnen komen. Doordat 
ze bijvoorbeeld geen vervoer hebben. Ik 
kom naar iedereen in de omgeving van 
Ulft. Geïnteresseerden kunnen mij bellen 
op 06-53414111 of mailen naar:
jame.kledingadvies@gmail.com”

”Zo kan iedereen, op zijn gemak, in een 
vertrouwde omgeving kleding passen. Ik 
lever direct uit voorraad en anders binnen 
een week vanuit het magazijn. Naast het 
verkopen van kleding, geef ik ook eerlijk 
en persoonlijk kledingadvies. En ik kan 
ook kleding op maat laten maken. Bij mij 
staat het gemak voorop. Ik ben net begon-
nen, dus het is nog moeilijk te zeggen hoe 
populair het wordt. Maar de reacties die 
ik krijg, zijn louter positief. Nu moeten 
de klanten de weg naar mij nog weten te 
vinden.”

Verkoop van herenkleding 
bij u aan huis

Na enkele jaren ervaring als hovenier te 
hebben opgedaan, besloot Niek Horstik 
in 2007 om de stoute schoenen aan te        
trekken en voor zichzelf te beginnen. Met 
succes: Hoveniersbedrijf Niek Horstik 
viert dit jaar het 10-jarig jubileum.

De beste reclame die de Ulftenaar zich 
kan wensen, is dat zijn klantenkring zich 
het afgelopen decennium niet alleen heeft 
uitgebreid, maar dat de mensen hem ook 
trouw zijn gebleven. ”Ik heb veel van mijn 
eerste klanten nog. Daar hecht ik waarde 
aan,” vertelt Horstik met gepaste trots. 
”Er zijn er behoorlijk wat die al sinds 
die tijd bij me komen.” Klanten - zowel 
particulieren als bedrijven - kunnen bij 
Hoveniersbedrijf Niek Horstik terecht voor
alles in en om hun tuin, op oproepbasis of 
met een vast (onderhouds)contract. 
De Ulftse hovenier is van alle markten 
thuis; van tuinonderhoud tot aanleg en 
van zaken als straatwerk ’van terras tot 

oprit,’ tot tuinhuisjes of buitenverlichting. 
”Kleine én grote klussen zijn geen pro-
bleem. Voor elk project komt er een plan 
op maat. En ik ben er altijd zelf bij betrok-
ken, voor ontwerp, advies, maar ook bij 
aanleg en onderhoud.” Een afspraak voor 
een oriënterend en vrijblijvend gesprek 
kan telefonisch worden gemaakt of via de 
vernieuwde website: www.niekhorstik.nl. 
Wie daarnaast de pagina facebook.com/
hoveniersbedrijfniekhorstik liket en het 
jubileumbericht deelt, maakt eind deze 
maand kans op mooie prijzen. Voor Niek 
de perfecte wijze om stil te staan bij zijn 
mijlpaal. ”Ik wil alle klanten bedanken 
voor het vertrouwen van de afgelopen 
jaren. Dit is een mooie manier om iets 
terug te doen.” Kijk voor meer informatie 
op: www.niekhorstik.nl, mail naar:
info@niekhorstik.nl of bel 06-52640366 en 
maak een geheel vrijblijvende afspraak. 
”Wij kijken uit naar een groene en bloei-
ende toekomst!”

Hoveniersbedrijf Niek Horstik 
viert 10-jarig jubileum

In het pand van Ketelaar Sport, aan de 
Debbeshoek 9a, huist sinds 2015 ook Fysio 
Ulft. Bij de praktijk van Fleur Aarntzen 
kunnen patiënten terecht voor zowel 
fysiotherapie als oefentherapie Cesar. 

Fleur is iedere maandag en vrijdag de hele 
dag aanwezig in Ulft en op woensdag 
’s middags en ’s avonds; op dinsdag en 
donderdag is ze telefonisch bereikbaar 
(0633015527). ”En op maandag is er tussen 
10.00 en 11.00 uur altijd een inloopspreek-
uur,” vertelt Fleur. ”Dan is iedereen 
welkom voor advies of met vragen, alles 
geheel vrijblijvend.”

Waar het bij fysiotherapie voornamelijk 
draait om het begeleiden en behandelen 
van allerlei klachten, wordt bij oefenthe-
rapie vooral gekeken naar het houding- 
en bewegingsgedrag van de patiënt. Fysio 
Ulft biedt beide therapieën aan en daarvan 
profiteren bezoekers. ”Op deze manier 

kan ik de kracht van beide therapieën 
samenvoegen in mijn behandelingen.” 

Op basis van zijn of haar klachten krijgt 
iedereen een op maat gemaakt behan-
delplan, en Fleur neemt de tijd voor haar 
patiënten. Fysio Ulft staat garant voor 
openheid en eerlijkheid: ”We kunnen bijna 
alle fysieke klachten behandelen. Maar er 
zijn soms klachten die een fysiotherapeut 
niet kan oplossen, dan zeg ik dat eerlijk en 
stuur ik mensen terug naar de huisarts of 
door naar een andere therapeut. Of ik zeg 
juist dat ze hier beneden lekker moeten 
gaan sporten, als ik ervan overtuigd ben 
dat dat het beste voor iemand is. Want 
daar gaat het uiteindelijk om.” 

Fysio Ulft bevindt zich op de eerste ver-
dieping binnen Ketelaar Sport, maar er 
is ook de mogelijkheid om op de begane 
grond behandeld te worden voor bezoe-
kers die wat minder goed ter been zijn. 

Combinatie fysio- en oefen-
therapie Cesar bij Fysio Ulft

Barry Kock en Toon Helmes.
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De dorpskiek neemt u mee naar 
het Gendringen omstreeks 1900.
De opname is gemaakt op de 
Anholtseweg. Links zien we 
grote villa ”Louise” en kijken 
we richting de grens. Verderop 
zien we de tram aankomen veel 
stoom en rook uitspuwend. De 
foto is later met de hand inge-
kleurd, wat in die tijd vaker 
gebeurde.

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 10 april. Voor sugges-
ties en/of opgaves van evenementen kunt u terecht bij Drukkerij
IJselstroom aan ’t Goor 55A te Ulft, ulftsekrant@ijselstroom.nl
Bellen mag ook: 0315 - 681373, (vragen naar Patricia)

18, 19 maart: Expositie Galerie 21, Breedenbroek
19 maart: Hen en Weerum wandeltocht, start Varsselder
19 maart: Open dag Suleymaniye-moskee, Ulft
20 maart: Instuifmiddag KBO/SBU, Hemeltje Ulft
21 maart: Creatieve avond KPU, DRU Cultuurfabriek, Ulft 
24 maart: ’De Bende van Beuving’ in ’Ons Pakhuus’, Silvolde
24 25 maart: Toneelvoorstelling ’Rebecca’, Buurtschapshuis in  
 Sinderen
25, 26 maart: Toneelvoorstelling ’De vermoorde onschuld’ in   
 Dorpshuus te Varsselder-Veldhunten
26 maart: Hobbybeurs bij restaurant van Hal, Voorst
26 maart: Onthulling herdenkingsmonument 
 Tappenweg, Etten
25 mrt./2 april: Boekenweek
30 maart: Grote Lente Bingoavond, Dorpshuus,    
 Varsselder-Veldhunten
31 mrt./1 apr.: Sam’s kledingactie inzamelen, H. Martinuskerk,  
 Etten
1 april: JAFA filmfestival, DRU Cultuurfabriek, Ulft
2 april: De Kleine Kikkershow, DRU Cultuurfabriek, 
 Ulft
3 april: Bingo KBO/SBO, Hemeltje, Ulft
29 april: Batavierenrace, herstart bij DRU Cultuurfabriek,  
 Ulft

In de heuvels rond Oradea is Enzo Knol geen issue

Vraag een willekeurige tiener in Nederland naar gamen, vlogger Enzo Knol en muziek 
van Zara Larsson of Ronnie Flex en de ondervraagde geeft een coolvette update. Een 
bijscholing in zestig seconden over rages, gadgets, de inhoud van vlogs die viral gaan en 
muziek die je absoluut gehoord moet hebben. 

Tijden veranderen, en kinderen zijn daar vaak het beste voorbeeld van. Onbevangenheid 
die met de jaren plaats maakt voor realiteitszin, het heet ouder worden. Tegenwoordig 
weet een tiener meer van instellingen van de mobiele telefoon af dan een gemiddelde 
25-plusser die ook niet geheel incompetent is op mobiel gebied.

Dat het contrast met de Roma rond het Roemeense Oradea groot is, is een bekend 
gegeven. Jaloers op hen hoeft echt niemand te zijn, je elke dag afvragen of je genoeg te 
eten hebt voor je kinderen, en voor jezelf. Levend in de schaduw van de maatschappij, 
verstoten en wonend een tochtig hutje van amper 10 vierkante meter oppervlakte. Van 
Zara Larsson heeft hier niemand gehoord. De Moeder Teresa Stichting Ulft helpt al 
decennia in Oost-Europa, met sociale woningbouw, brandhoutacties om de hutjes in 
barre tijden iets te verwarmen, medicijnen, kleding- en voedselpakketten. 
Het is een gevecht tegen armoede dat bijna niet gewonnen kan worden, maar waarvan 
de knock-out wél uitgesteld kan worden.
De kinderen van nu in Nederland zijn de vrijwilligers, sponsoren en kartrekkers van de 
toekomst, van de Nederlandse maatschappij en van de Moeder Teresa Stichting Ulft. 
De algemene hoop is dat zij hun leven leren leiden, met een oog voor hen die minder 
geluk hadden. Zij zijn het voorjaar van de Nederlandse maatschappij en zijn in de bloei 
van hun leven.

De lente nadert, caravans worden hier uit de stalling gehaald en opgepoetst, vakanties 
worden gepland en de eindsprint van het schooljaar met bijbehorende activiteiten wordt 
in gang gezet. Hoe anders is het op ruim 12 uur rijden van Ulft, daar in de sombere 
Roma-enclaves in de heuvels rond Oradea. Daar is elke dag een dag als alle andere, 
uitzichtloosheid kent immers geen jaargetijden.

Moeder Teresa Stichting

ULFT

 Mitsubishi Colt 1.3 Invite
 Automaat  
 kleur: rood
 km.stand: 77.560
 bouwjaar: 2008
 
       € 6.450,-*
Wilt u meer weten over deze auto belt u dan gerust met 0315-640840.

www.autowinkelhorst.nl  U kunt ons ook volgen via Facebook!

Industrieweg 17 7071 CK Ulft
Tel. (0315) 64 08 40

Kijk voor nog meer TOP-OCCASSIONS op:
internet: www.autowinkelhorst.nl

 Automaat  
 km.stand: 77.560
 bouwjaar: 2008

Wilt u meer weten over deze auto belt u dan gerust met 0315-640840.

Al meer dan 40 jaar service en onder-
houd bij u in de buurt !!

Kom eens binnen en vraag naar de ver-
schillende mogelijkheden 
die wij u kunnen bieden.

Omdat wij ook zijn aangesloten bij de BOVAG kunnen wij u een PechHulp pas aanbieden. Als u strandt met de 
auto, waar u ook bent, dan komt er een BOVAG-lid om u weer op weg te helpen. Vraag naar de voorwaarden.

Schildersbedrijf Theo v.d. Pavert
Pol 89, 7071 PM Ulft  Tel. 06 - 23 73 99 37

De schilder die jaar in, jaar uit, 

kleur geeft aan uw huis


