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Nazomeren

Na de zomer hopen we altijd 
nog wat te kunnen nazomeren. 
Niet dat we dit jaar niet genoeg 
’zomer’ hebben gehad hoor.  
Het waren mediterrane tafe-
relen de afgelopen maanden. 
Warm, heet, soms nog heter en 
vooral ook droog, droger, het 
droogst sinds tijden. 
De thuisgebleven vakantiegan-
gers waanden zich in Spaanse 
of Italiaanse sferen. De droog-
te versterkte de illusie van zui-
delijke streken, gezien het gras 
dat alsmaar geler werd, struiken
en bomen waarvan het blad 
spontaan al begon te vallen. 
Voor degene die nog door 
moesten werden de werktijden 
vaak aangepast. De dorpse be-
drijvigheid die in de vakantie-
tijd toch al duidelijk minder is, 
viel vrijwel helemaal stil. 
Binnen was het over het alge-
meen beter dan buiten. Het 
was stil op straat, de airco’s 
draaiden op volle toeren. Wij 
zijn dat hier in ons kikkerland-
je, waar het vaker nat en kil is, 
totaal niet gewend en moesten 
ons tempo aanpassen aan deze 
hitte, even een extra stapje     
terug of siësta houden. Het ge-
luk was dat het ’s nachts over 
het algemeen niet zo warm en 
benauwd was, wat de nachtrust 
ten goede kwam. 
Gelukkig hebben we ondertus-
sen al wat buien over ons heen 
gekregen, maar het houdt nog 
niet over. Na de regen zie je 
het wel meteen weer groener 
worden. Het gras, de planten, 
ze slurpen het als het ware op 
als levenselixer en dat is het 
uiteindelijk ook. We hebben er 
nog veel van nodig, dat water, 
die regen, die we meestal ver-
vloeken omdat we er weer eens 
door moeten. Maar afgelopen 
zomer was wel duidelijk dat we 
niet zonder kunnen. Maar laten 
we het komende weken liefst 
nog even bij nachtelijke buien 
houden en overdag nog even 
lekker nazomeren, zonder die 
extreme hitte, want dat is blijk-
baar ook niet alles.

Zijlijn

Op zondagmiddag 9 september 
vindt in Ulft weer het traditio-
nele Centrumfeest plaats. Het 
wordt dit jaar een springfestijn in 
het hart van het dorp, met ruimte 
voor sportiviteit en gezelligheid 
onder het motto ’Springen en 
Shoppen’. Leven in de brouwerij 
wordt voorts verzorgd door de 
aanwezige horeca, optredende 
artiesten en de lokale verenigin-
gen die zich presenteren tijdens 
het Centrumfeest.

Van 12.00 tot 17.00 uur is er op 
9 september van alles te beleven 
in het centrum van het dorp. 
Namens de centrumfeestcom-
missie van de Ulftse onderne-
mersvereniging De Hanze heeft 
Jeroen Giezenaar de organisatie 
van het evenement weer op zich 
genomen. Stilstaan is er dit keer 
niet bij tijdens het Ulftse evene-
ment, zeker niet voor de kinde-
ren; zij kunnen hun hart ophalen 
op de talloze luchtkussen die 

door hartje Ulft verspreid zullen 
staan. Dat worden er echt een 
heleboel, verzekert Giezenaar. 

”Het Kidspret Springkussen 
Festival zal deelnemen aan het 
Centrumfeest. Kinderen krijgen 
een routekaartje met daarop 
de route die voor ze is uitgezet 
en die door het hele centrum 
voert. Een stormbaan, klimkus-
sens, glijbanen, sportkussens, 
een springkussen met beweging 
en nog veel meer maken deel 
uit van het parcours. Zo kom je 
spelenderwijs het hele dorpshart 
door. Onderweg is er natuurlijk 
bij alle kraampjes ook genoeg 
te doen voor de ouders en staan 
er bijvoorbeeld een oliebollen-
kraam en een draaimolen. Zo 
maken we het aantrekkelijk voor 
het hele gezin.”

Sportplein
Het J.F. Kennedyplein wordt 
tijdens het Centrumfeest omge-

doopt tot een heus sportplein, 
met ook hier toepasselijke op-
blaasbare attracties als een pan-
naveldje en stropdasschieten. Het 
sportplein krijgt bovendien een 
zomers tintje, dankzij het beach-
volleybalveld dat zal verschijnen. 
Volleybalvereniging Blok’71 legt 
hier samen met de organisatie 
een veld aan om demonstraties 
beachvolleybal te geven.”De op-
zet is dit te laten uitgroeien tot 
een jaarlijks toernooi,” vertelt 
Giezenaar. 

”Blok’71 organiseerde in het 
verleden een beachvolleybal-
toernooi in het centrum van 
Gendringen, maar dat vindt niet 
langer plaats. We hebben nu het 
plan opgevat om dit weer op te 
pakken; wij regelen het zand, 
Blok’71 legt het veld aan en ze 
geven demonstraties. Het is de 
bedoeling dat er volgend jaar 
niet één, maar twee of zelfs drie 
veldjes worden neergelegd. We 

hopen de bezoekers nu dus alvast 
warm te maken, zodat ze volgend 
jaar zelf kunnen meedoen aan 
het beachvolleybaltoernooi.” 

Andere sportclubs die deel-
nemen, zoals gymnastiekvereni-
ging Ulfariet en Ketelaar Sport, 
krijgen eveneens een plek op het 
Kennedyplein en ook zij zullen 
hier verschillende demonstraties 
geven. 

Naast de kramen van onderne-
mers uit Ulft en omgeving zijn 
er ook verder weer diverse ver-
enigingen die mee zullen doen 
tijdens het Centrumfeest. 
”Het is een mooie gelegenheid 
om als vereniging te laten zien 
wat je te bieden hebt en een 
kans om de inwoners te binden. 
Potentiële leden enthousias-
meren voor een groot publiek 
kan hier perfect,” benadrukt 
Giezenaar. Ook zal het hobby-
istenplein weer aanwezig zijn op 
het plein voor Mecking Sport. 

De locatie van het Centrumfeest 
is opnieuw van winkelcentrum 
de Blenk via de Kerkstraat tot 
het Kennedyplein, de ingrediën-
ten zijn behalve de vele kramen 
van winkeliers en hobbyisten we-
derom theater, muziek, vermaak 
en bovenal sportiviteit en gezel-
ligheid. Niet te vergeten zijn er 
uiteraard ook de ondernemers 
en standhouders die van 12.00 tot 
17.00 uur hun waar presenteren. 

Koopzondag
Het is op 9 september koop-
zondag en dus zullen de meeste 
winkels open zijn. En uiteraard is 
het zoals altijd gratis parkeren in 
het centrum van Ulft! 

Bedrijven, hobbyisten en vereni-
gingen kunnen zich nog opgeven 
voor deelname tot woensdag         
5 september. 
Mail voor meer informatie of een 
deelnameformulier naar 
info@ulftcompleet.nl.

Centrumfeest in Ulft wordt 
springfestijn voor hele gezin

Jeroen Giezenaar, organisator van het Centrumfeest.
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Accountenverslag
De accountant heeft zijn con-
trole over 2017 afgerond en 
verslag uitgebracht. Dit verslag 
is bedoeld voor de raad als op-
drachtgever van de accountant. 
De accountant geeft voor 2017 
een goedkeurende verklaring af, 
maar de onzekerheid op het so-
ciaal domein is nog steeds hoog. 
De aanbiedingsbrief aan de raad 
geeft hierop een nadere toelich-
ting c.q. nuancering. 
De overige punten worden ter 
kennisname aangeboden, waar 
nodig wordt de raad hier na de zo-
mer verder over geïnformeerd in 
relatie tot het beloofde plan van 
aanpak t.a.v. de verdere verbete-
ring van de interne beheersing.

Huwelijksdwang/achterlating
Deze zomer stonden er vermoe-
delijk weer tientallen jongeren 
op Schiphol die in het buitenland 
werden achtergelaten. Neem bij
vermoedens contact op met het
Landelijk Knooppunt Huwelijks-
dwang en Achterlating (LKHA). 
De vakantie, die geen vakantie 
bleek te zijn. Kinderen worden 
vaak door hun ouders meege-
nomen met als smoes dat ze op      
vakantie gaan. 
In hun ouders land van herkomst 
worden ze vervolgens tegen hun 
wil, zonder paspoort en commu-
nicatiemiddelen aan hun lot over-
gelaten. Terwijl de rest van het 
gezin terugkeert naar Nederland. 
Zodra een kind van ouders met 

een migratie achtergrond in de 
puberteit komt, ontstaan vaak 
problemen. Net zoals bij de 
meeste tieners gaan ze zich afzet-
ten tegen hun ouders. 
Ouders vinden, dat hun kind 
teveel verwesterd, dat hun kind 
zich verder afkeert van de fami-
lietradities en de cultuur in het 
land van herkomst, dat hun doch-
ter te vrij omgaat met jongens 
en zich te westers kleedt. Ook 
jongens worden achtergelaten, 
omdat ze bijvoorbeeld alcohol 
gebruiken of vanwege hun ge-
aardheid. Ouders grijpen eigen-
lijk vooral in om te voorkomen 
dat hun kind ’afglijdt’.

Huiselijk geweld
Huiselijk geweld is geweld dat 
wordt gepleegd door iemand 
uit de huiselijke kring van het 
slachtoffer. Dit betekent dat de 
pleger een bekende is van het 
slachtoffer, zoals een (ex)part-
ner, gezinsleden, familieleden of 
huisvrienden. 
Meestal is er ook sprake van 
een machtsverschil, waarin het 
slachtoffer afhankelijk is van de 
persoon die geweld gebruikt. Het 
geweld kan lichamelijk, seksueel 
of psychisch zijn. Denk hierbij 
aan (ex)partnergeweld, kinder-
mishandeling, verwaarlozing en 
ouderenmishandeling. 
Indien nodig bel 0800 2000 of be-
zoek de websiteveiligthuisnoord
oostgelderland.nl.

Prestatieovereenkomst
Het college gaat akkoord door 
met een prestatieovereenkomst 
aan te gaan,  wordt uitvoering 
gegeven aan het raadsbesluit d.d. 
9 november 2017 waarbij de ge-
meenteraad in de begroting voor 

het jaar 2018 een extra bedrag 
van €83.000,- per jaar voor de 
periode van 3 jaar heeft opgeno-
men voor de bekostiging van het 
Regionaal Mediacentrum.

Mandaatregeling
De Mandaatregeling 2017 is aan 
vervanging toe aangezien in de 
dagelijks praktijk een aantal 

nieuwe mandaten nodig is dan 
wel een aantal mandaten ver-
schoven is naar een ander team. 
De mandaten zijn dan ook in-
houdelijk grondig herzien en 
waar nodig geactualiseerd.

Brandweer
Het waren drukke dagen voor de 
brandweerlieden in de gemeente, 

zo was er onder andere een grote 
brand bij een afvalverwerkings-
bedrijf in Varsseveld, een loods 
op de industrieweg in Ulft en 
een grote brand bij de rotonde 
aan het Goor. En tevens was er 
een aanhoudend hoog risico voor 
natuurbranden.

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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Plangebied de Olde Molen Varsselder

Het plangebied betreft het onbebouwde perceel rondom de molenromp in Varsselder inclusief het voor-
malige speelterreintje. Het gebied wordt begrensd door de Hoofdstraat, Achter de Molen en de Hesterweg. 
Met het bestemmingsplan wordt een nieuwe functie mogelijk gemaakt voor de molenromp, zodat deze 
in stand kan worden gehouden. Verder voorziet het bestemmingsplan in de realisatie van maximaal acht 
woningen, waarbij het gebied ten westen van de molenromp vrij van bebouwing blijft. De eerste woning 
rijst reeds uit de grond.

Open dag bij PSC Diekshuus 

Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

’n minuutje

Paerelskruutje

Ieder jaar organiseren de KNHS
en de FNRS tijdens de Nationale
Sportweek (dit jaar van 15 tot 
en met 23 september 2018) de
Open Manegedagen. Paarden-
sportcentrum Diekshuus in 
Gendringen doet hier ieder jaar 
aan mee. Zo ook dit jaar op      
zaterdag 22 september van 11.00 
tot 16.00 uur. 

Tijdens deze open dagen kunnen 
geïnteresseerden zien wat er zoal 
op de manege gebeurt. Zo kun 
je meekijken naar de verschil-
lende lessen (zowel dressuur- als 
springlessen), kan er worden ge-

reden op een pony en wordt er 
verteld wat er allemaal nog meer 
te beleven is bij het Diekshuus. 
Zo kun je er ook terecht voor 
kinderfeestjes, ponykampen, 
buitenritten door het mooie bui-
tengebied van Engbergen, een 
bezoek aan de ruitersportwinkel 
en voor een drankje op het gezel-
lige terras. 
Eén van de mensen die komt ver-
tellen over de manege is Norbert 
Kock. Hij is samen met zijn 
vrouw Linda eigenaar van het 
Diekshuus. 
”Het doel van zo’n open dag is 
om mensen te enthousiasmeren 

voor de paardensport,” vertelt 
Norbert. ”We willen laten zien 
dat paardrijden heel laagdrem-
pelig is, voor iedereen. Veel 
mensen hebben het idee dat het 
een dure sport is, maar dat valt 
wel mee. Daarnaast kun je er 
heel goed door ontspannen. En, 
ook niet onbelangrijk, is het nog 
heel leuk om te doen ook.”

Dierenwelzijn
Bij het Diekshuus staat dieren-
welzijn hoog in het vaandel. Zo 
wordt er binnenkort een nieuw 
en groter paardencomplex ge-
bouwd, wat meer comfort voor 

de dieren betekent. ”Dit nieuwe 
complex voldoet aan de nieuwste 
wetten en eisen op het gebied 
van dierenwelzijn,” zegt Norbert. 
”We begonnen een beetje uit ons 
huidige jasje te groeien, dus dit 
plan was hard nodig. Naast een 
vernieuwde stal zorgen wij er ook 
voor dat de paarden niet meer 
dan twee uur bereden worden 
en gaan ze elke dag naar buiten. 
Daarnaast leren we de leerlingen 
tijdens de lessen als eerste hoe 
je goed moet omgaan met een 
paard. Ook werken wij alleen 
met gediplomeerde instructeurs. 
Diervriendelijkheid staat bij ons 
echt voorop.”

Activiteiten
De Koninklijke Nederlandse 
Hippische Sportfederatie KNHS, 
en de Federatie van Nederlandse 
Ruitersportcentra FNRS, organi-
seren samen de Landelijke Open 
Manegedagen. 
”Zij ondersteunen ons heel 
goed, met flyers en posters,” zegt 
Norbert. ”Zij brengen de paar-
densport in het algemeen goed 
onder de aandacht.”

”Tijdens de open dag zijn er 
ook tal van leuke activiteiten 
georganiseerd. Zo staat er een 
springkussen, is er een gezellig 
terras en kunnen mensen een 
kijkje nemen bij kinderboerderij 
Engbergen, dat zijn onze buren, 
gelegen in het prachtige buiten-
gebied van Engbergen. Zo is er 
voor jong en oud iets te doen.”
Meer informatie over het 
Diekshuus is te vinden op 
www.diekshuus.nl.

Linda enNorbert Kock.



Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 3 september weer haar 
maandelijkse bingo voor leden 
om 14.30 uur in ’t Hemeltje te 
Ulft. Nieuwe leden zijn welkom 
en kunnen zich op deze middag 
aanmelden. 

Filmhuis DRU Cultuur-
fabriek presenteert Three 
Billboards Outside Ebbing, 
Missouri
Het Filmhuis van de DRU Cul-
tuurfabriek in Ulft presenteert 
op woensdag 5 september, 
20.00-21.45 uur (vanaf 16 jaar) 
de eerste film van het najaars-
seizoen, de Amerikaans/Britse 
film ”Three Billboards Outside 
Ebbing, Missouri” uit 2017, gere-
gisseerd door Martin McDonagh, 
met in de hoofdrollen Frances 
McDormand, Woody Harrelson 
en Sam Rockwell. De film ging 
op 4 september 2017 in première 
in Venetië. 
Een kaartje kost € 6,- en is ver-
krijgbaar aan de balie (de vol-
ledige programma flyer is hier 
ook te vinden) òf via de website 
www.drucultuurfabriek.nl. Twee 
weken later, op woensdag 19 sep-
tember wordt de film Shape Of 
Water vertoond.

Beginnerscursus EHBO
In september start EHBO Ulft 
bij voldoende deelname met een 
nieuwe cursus EHBO. De cursus 
wordt gegeven in het Almende 
College Locatie wesenthorst in-
gang Debbeshoek te Ulft. 
Kosten voor de gehele cursus 

(theorie, praktijk, leermiddelen 
en examens) bedragen 170 euro. 
Er zijn zorgverzekeraars die deze 
kosten vergoeden. Het minimale 
aantal deelnemers bedraagt 10 
personen. Na het behalen van het 
EHBO diploma wordt de cursist 
automatisch lid van de EHBO 
vereniging Ulft. De cursist is ver-
plicht om minimaal 6 herhalings-
lessen per jaar te volgen om het 
diploma geldig te houden. 
De Herhalingslessen worden in  
principe de eerste maandag van 
de maand gegeven van 20.00 uur 
tot 22.00 uur in het Almende col-
lege locatie Wesenthorst te Ulft.  
De cursus is inclusief verband-
leer, Eerste Hulp aan kinderen  
reanimatie en AED. Wandel-
letsel en Eerste Hulp bij sportlet-
sel worden in de herhalingslessen 
opgenomen. Voor verdere infor-
matie kunt u contact opnemen 
met het secretariaat EHBO Ulft
ehbo-ulft@live.nl, 0315-654558

Instuifmiddag KBO/SBU
KBO/SBU organiseert op maan-
dag 17 september een instuif-
middag vanaf 14.00 uur in 
zaal het Hemeltje te Ulft. Er 
wordt een kaartje gelegd (o.a. 
solokaarten, jokeren, 3/15), rum-
mikub gespeeld en gesjoeld;     
andere spelen zijn welkom. De 
entree is gratis en men hoeft geen 
lid te zijn! De koffie kost slechts 
€1,- en er is ruimte voor zo’n 80 
deelnemers, dus breng partner, 
buren en vrienden mee!
Tijdens de eucharistieviering op 
zondag 16 september 10.00 uur
wordt er een intentie gelezen 
voor de leden en overleden leden 
van het Damesgilde.

Rijbewijskeuringen
Senioren, chauffeurs met rijbe-
wijs C/D/E en overige automo-
bilisten die voor verlenging van 
hun rijbewijs moeten worden 
gekeurd, kunnen hiervoor 26 
september terecht op het spreek-
uur in Zaal De Mulderije, in Ulft. 
Voor senioren kost de keuring    € 
35,- en voor chauffeurs tot 75 jaar 

met rijbewijs C/D/E is het € 55,-. 
Voor informatie en een afspraak 
belt u tijdens kantooruren naar-
het landelijke afsprakenbureau
van Regelzorg Rijbewijskeurin-
gen: 088 23 23 300. 
Zelf een datum plannen kan via
www.regelzorg.nl. Veel gemeen-
ten verstrekken geen keuringsfor-
mulieren (Gezondheidsverkla-
ring) meer en verwijzen naar het 
CBR. De Gezondheidsverklaring 
is echter ook verkrijgbaar bij 
Regelzorg en kost € 41,-. De ver-
werking en beoordeling van de 

Gezondheidsverklaring door het 
CBR kan tot 3 maanden in be-
slag nemen. Geadviseerd wordt 
om ten minste 4 maanden voor 
het verlopen van de geldigheid 
van het rijbewijs een afspraak te 
maken voor een keuring. 

Cursus Fit en Slank
De vakantie is weer bijna voorbij. 
Voor velen betekend dit weer 1-2 
kilo erbij. Is voor jou nu het mo-
ment aangebroken om er iets aan 
te doen? Wil jij weer lekker in je 
vel zitten? Wil jij je streefgewicht 
bereiken en behouden door ge-
woon, gezond en lekker te eten?
Dat kan met de Fit & Slank me-
thode: eenvoudig toepasbaar, 
makkelijk te onthouden en ge-
woon eten zonder hongergevoel. 
Het is geen dieet maar een ver-
andering van je leefstijl! Geen 
weekmenu’s, maar ”De regel van 
3” en ”De 7 afspraken.” Het 
boek ”Coach voor je vitale ge-
wicht” en een werkboek zorgen 
ervoor dat je de cursus makkelijk 
kunt volgen en eenmaal thuisge-
komen kun je alles nalezen. De 
grote kracht achter het succes 
ben je echter zelf! De cursus Fit 
& Slank wordt door veel zorg-
verzekeraars vergoed vanuit de 
aanvullende verzekering. De 
8-weekse cursussen in Silvolde 
starten op:
- woensdagavond 12 september 

om 19.30 uur
- donderdagochtend 13 septem-

ber om 9.30 uur 
NIEUW: nu ook overdag!
Meer info: www.fitenslank.nl/
hetty-schouten of 06-49860394
www.facebook.com/
fitenslankmethettyschouten

Ketelaar sport
Op dinsdag 4 september start 
Ketelaar met een nieuwe 6 week-
se cursus Rots & Water weer-
baarheidstraining voor kinderen 
van 6 t/m 12 jaar. Dit programma 
heeft als doel: het vergroten van 
de communicatie- en sociale 
vaardigheden en welzijn bij kin-
deren en jongeren en het voor-
komen en/of verminderen van 
sociale problemen zoals pesten, 
conflicten, uitsluiting en mee-

loopgedrag. Rots & Water is een 
sociale weerbaarheidstraining 
voor jongens en meisjes vanaf de 
kleuterleeftijd die willen leren 
om op een goede manier voor 
zichzelf op te komen in de om-
gang met anderen.
Data: dinsdag 4, 11, 18 en 25 sep-
tember en 2 & 9 oktober. 
Tijd 16.00 - 17.00 uur.
Opgave of meer informatie? 
info@ketelaarsport.nl of bel 
(0315) 631956. De cursus wordt 
verzorgd door Rots & Water 
trainer Theo Heister.

Damesgilde Ulft
Woensdag 19 september houdt 
Damesgilde Ulft om 19.30 uur  
de openingsavond van het nieu-
we seizoen in de Theaterzaal van 
de DRU Cultuurfabriek in Ulft. 
Het wordt een gezellige avond 
met een muzikaal optreden van 
Henry Welling.

Silvoldse kermis
Elk jaar staat het derde weekend 
van september in het teken van 
de Silvoldse kermis. Vier dagen 
lang vormt het feestterrein aan 
de Laan van Schuylenburg het 
toneel van dit volksfestijn. Jong 
en oud, iedereen is welkom om 
samen dit feest te vieren met 
vrienden, familie en (oude) 
bekenden. 
Aan de gemoedelijke sfeer zal 
het niet liggen. Traditiegetrouw 
staat het koningsschieten en      
vogelknuppelen op het program-
ma. Uiteraard ontbreekt ook het 
lunapark niet, waar diverse at-
tracties te vinden zijn. Sinds 2016 
is de indeling van het feestterrein 
veranderd: compacter, overzich-
telijker en bovenal knusser. 
Ook dit jaar zijn er natuurlijk 
weer nieuwe en verrassende 
dingen te zien. Na de Nozem 
en cocktails van voorgaande ja-
ren introduceren we een heuse 
shotjesbar. Ook nieuw: het 
Engelse ontbijt en de Zondagse 
Zeskamp voor de oudere jeugd 
op zondagochtend. 
Met de uitdagende spelen en 
ruige zaterdagavond-actie Diss 
Nie Okay belooft het een stoere 
editie te worden dit jaar.
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Eerste lustrum Oude IJsselstreek Prinsentreffen 

Op vrijdag 21 september vindt voor de vijfde maal het Oude IJsselstreek Prinsentreffen plaats. De or-
ganisatie is in handen van  Stichting Iseldonk, het overkoepelende orgaan van het Ulftse carnaval. Sinds 
2014 heeft Stichting Iseldonk hiervan een jaarlijkse traditie gemaakt. Alle carnavalsprinsen en -prinsessen 
uit de Gemeente Oude IJsselstreek treffen elkaar in Ulft (Iseldonk) als opwarmer voor de start van het 
nieuwe carnavalsseizoen. Ook alle jeugdafdelingen worden hiervoor uitgenodigd. Deze avond is vooral 
bedoeld om de diverse carnavalsverenigingen van de Gemeente Oude IJsselstreek met elkaar in contact te 
brengen. Het Prinsentreffen is een afsluiting van het oude carnavalsjaar en na de zomerperiode weer de 
eerste officiële start van de carnavalsactiviteiten. Het Prinsentreffen start om 11 over half 8 (19.41 uur),
zoals gebruikelijk binnen het carnavalsgebeuren. Op het St.Hubertusplein in Ulft wordt voor deze avond 
een speciale feesttent ingericht. Op deze avond staan de carnavalsverenigingen centraal, maar iedereen is 
van harte welkom om op dit Prinsentreffen kennis te maken en feest te vieren met de carnavalsverenigin-
gen uit de Gemeente Oude IJsselstreek. De toegang is gratis. Voor meer informatie: www.iseldonk.com.

Levi Roeterink uit Varsselder heeft afgelopen 
zaterdag de  bronzen medaille gewonnen tijdens 
de Hippiade, de Nederlandse kampioenschap-
pen voor pony’s. Ze werd derde in de klasse Z1 
in een sterk deelnemersveld. Een behoorlijke 
prestatie wanneer je bedenkt dat Levi vorig jaar 
september nog in de klasse L1 reed. 

Met haar hengst Major reed zij binnen enkele 
maanden naar de hoogste klasse met als klap 
op de vuurpijl deze derde plaats op het NK. Het 
afgelopen jaar kende vele hoogtepunten voor 
de pas 13-jarige Levi: begin dit jaar werd ze ge-
selecteerd voor het HTC talentenplan en won 
ze de selectiewedstrijd in Zeddam, waardoor ze 
zich plaatste voor Outdoor Gelderland. 
In de finale op Papendal behaalde ze een knappe
5e plaats, een hele prestatie wanneer je bedenkt 
dat ze niet kon trainen voor deze belangrijke 
wedstrijd. Haar grote vriend Major wordt name-
lijk ook nog ingezet als dekhengst. 
De eigenaren van Major, Stal ’t Gruyter, doen 
er alles aan om het dekken te combineren met 
de sport. Een uur voor aanvang van de wedstrijd 
brachten zij Major ter plaatse, waarna Levi, in 
het zeer sterk deelnemersveld, Major naar deze 
knappe prestatie bracht.  
Ook tijdens de selectiewedstrijden was Major 
regelmatig bij Stal ’t Gruyter te vinden om voor
zijn nakomelingen te zorgen. Ondanks dat daar-
door niet altijd goed getraind kon worden, 
wist Levi ook het kringkampioenschap op haar 
naam te schrijven. 
Levi zelf blijft heel bescheiden onder dit succes-
volle jaar. Ze geniet met volle teugen, zowel van 
de wedstrijden als van alle andere dingen die ze 
met Major onderneemt. De liefde voor Major 
spat eraf, en aan de prestaties van Major te zien 
is deze liefde geheel wederzijds... 
Samen met haar instructie Gwen Brinksma 
traint Levi momenteel voor de klasse Z2, de 
hoogste klasse bij de pony’s.

Brons voor Levi Roeterink op NK Dressuur
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Al bijna 20 jaar is TCU in Ulft 
hét adres voor transport, con-
tainerverhuur en recycling. De 
groei zit er nog altijd in. Het is 
dan ook niet vreemd dat onlangs 
werd gekozen voor uitbreiding 
op de huidige locatie aan de 
Hogenkamp 7 in Ulft. ”We heb-
ben meer ruimte nodig om te kun-
nen werken zoals wij dat willen,” 
vertelt Ronnie Migchelbrink, 
de drijvende kracht achter het 
bedrijf. 

Veilig, snel en netjes werken is 
iets waar de Migchelbrinks van 
TCU zich prettig bij voelen. ”Wij 
werken het afval dat binnenkomt 
van bedrijven en particulieren zo 
snel mogelijk weg,” legt Ronnie 
uit. ”Daarbij maken we gebruik 
van verschillende soorten con-
tainers. Bijvoorbeeld voor hout, 
puin, plastic en ijzerwaren. Elke 
dag vlak voor sluitingstijd wordt 
alles wat binnengebracht is gesor-
teerd en in containers gedaan. 
Door de extra ruimte die we nu 
krijgen kunnen we nóg efficiën-
ter werken.”

Veiligheid
”Een container die vol is, is vol 
bij ons,” zegt Ronnie. ”Dan voe-

ren we die direct af. Zo houden 
we een snelle doorloop. Het is 
ook veel veiliger. Op deze manier 
heb je minder kans op brand of 
broei.” En mocht er onverhoopt 
tóch wat gebeuren, dan zit alles 
veilig geschieden in stalen contai-
ners. Een prettig idee. 

Netjes en geordend
Als we vlak na sluitingstijd over 
het terrein van TCU lopen, blijkt 
dat de aanpak werkt.  Natuurlijk, 
bij een bedrijf als dit kom je van 
alles tegen. Dat kan niet anders 
als constant nieuwe, volle con-
tainers worden binnengebracht. 
Maar wat opvalt is dat alles net-
jes geordend is. Als je vervolgens 
binnen in de hal kijkt, besef je pas 
wat er allemaal bij komt kijken. 

Machines
Ronnie laat enthousiast zien met 
welke machines bijvoorbeeld het 
koperdraad uit stroomkabels 
gehaald wordt, welke persen 
mooie pakketjes van aluminium 
maken en welke enorme scharen 
metaal kunnen knippen. ”Wij 
kunnen het spul dat hier binnen-
komt bewerken, zodat het kant 
en klaar is voor het volgende 
station. Bijvoorbeeld smelterijen 

of bedrijven die hout of plastic 
hergebruiken.”

Transport
Een hele logistieke operatie, 
maar voor de Migchelbrinks 

gesneden koek. En ze kunnen 
het ook nog eens zelf vervoeren. 
Met hun moderne wagenpark 
is transport een heel belangrijk 
onderdeel van het bedrijf. ”Deze 
gaat vannacht bijvoorbeeld naar 
de havens in Rotterdam om een 
grote machine op te halen en af 
te leveren,” zegt Ronnie terwijl 
hij een grote dieplader aanwijst. 
”Wij zijn gespecialiseerd in spe-
ciaal transport en hebben bijna 
altijd wel een oplossing.”

Container huren
De vrachtwagens van TCU wor-
den ook gebruikt om containers 
af te leveren en (vol) weer op te 
halen bij bedrijven en particulie-
ren. Er zijn containers te huur 
van 2 tot 45 m3. Als het afval of 
puin terplekke in de container 
geladen moet worden, is dat geen 
probleem. Bigbags zijn ook ver-
krijgbaar. Handig voor bijvoor-
beeld een verbouwing of een tuin 
die op de schop gaat. 

Gemeentelijk afvalbrengpunt
TCU is een officieel afvalbreng-
punt van de gemeente Oude 
IJsselstreek. Voor bijvoorbeeld 
het brengen van grofvuil, puin, 

hout of snoeiafval kunt u terecht 
bij het Ulftse bedrijf. U rijdt uw 
voertuig eenvoudig op de geijkte 
weegbrug, meldt zich en er wordt 
uitgelegd waar het afval naartoe 
mag. Vervolgens op de terug-
weg nog een keer wegen om het 
gewicht te bepalen en u kunt 
afrekenen. Uiteraard krijgt u een 
officiële bon. 

Plastic afval brengen
Wist u trouwens dat uw schone 
plastic GRATIS langsgebracht 
kan worden bij TCU? Handig 
voor als bijvoorbeeld de oranje 
container vol zit. Het plastic 
moet worden aangeboden in een 
doorzichtige plastic zak. Let hier-
bij wel even op de openingstijden 
en meldt u altijd even. 

TCU Transport en 
Containerservice
Hogenkamp 7, Ulft
Openingstijden: 
(ook voor het brengen van 
afval) 
Maandag tot en met vrijdag van 
7.00 - 18.00 uur
Zaterdag van 7.00 - 13.00 uur

Container huren? Afval brengen? Bij TCU kan het!

Meer ruimte voor TCU

De Hogenkamp 7, 7071 EC Ulft
Tel.  0315 - 640466

Transporten en Containers
Ulft - Dinxperlo

De Hogenkamp 7, 7071 EC Ulft
Tel.  0315 - 640466

Transporten en Containers
Ulft - Dinxperlo

De Hogenkamp 7, 7071 EC Ulft
Tel.  0315 - 640466

Transporten en Containers
Ulft - Dinxperlo

De Hogenkamp 7, Ulft
Industrieterrein ’de Rieze’
Tel. 0315 - 640466
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Na een korte ’zomerstop’ is er de 
komende weken weer van alles 
te beleven bij openluchttheater 
Engbergen. Aanstaande zater-
dag, 8 september, staat de David 
Bowie-tribute StarMen op het 
podium. Het weekend erop is er 
zelfs een drietal optredens: Mooi 
Koor Man op vrijdag 14 septem-
ber, zaterdag The Eagles Legacy 
en de Iesellander Muzikanten op 
zondag.

Op zaterdag 8 september (20.00 
uur) wordt het tweede deel van
het theaterprogramma op Eng-
bergen afgetrapt met de muziek 
van David Bowie, vertolkt door 
StarMen. De leden van deze     
tributeband delen hun voorliefde 
voor dit muzikale genie en bren-
gen de hoogtepunten uit veertig 
jaar Bowie. 
Alle hits van de in 2016 overle-
den Brit komen voorbij: Space 
Oddity, Ziggy Stardust, Rebel 
Rebel, China Girl, Heroes, 
Let’s Dance en nog veel meer. 
Kleding- en dansvoorschrift deze 
avond: ’Put on your red shoes 
and dance the blues!’

Een weekend later is er alle dagen 
wat te doen in het openlucht-
theater. Om te beginnen vrij-
dagavond 14 september (20.00 
uur), als het Mooi Koor Man 
uit Doetinchem naar Engbergen 
komt. Dat doen ze niet alleen: ze 
nemen als gasten popkoor Dif-
ferent Voices uit Gendringen en 
de Hohner Boys uit Gaanderen 
met hun mondharmonica’s mee. 
De combinatie van de beide 
koren met daarbij het mondhar-
monicaorkest staat garant voor 

een leuke zangavond met een 
unieke sound. 

Een dag later (zaterdag 15 sep-
tember, 20.30 uur) is het de beurt 
aan The Eagles Legacy, om de 
wereldberoemde muziek van de 
Eagles te spelen. Een blik op de
Top 2000 van de afgelopen jaren
toont wel aan dat Eaglesmuziek 
van alle tijden is; klassiekers als
Desperado, New Kid In Town, 
Life In The Fast Lane en natuur-
lijk hun wereldhit Hotel Califor-
nia, wie kent ze niet? 

In een twee uur durende show 
vertelt The Eagles Legacy het 
muzikale verhaal van de Eagles, 
met virtuoos gitaarspel en dito 
harmonieën. De heren zorgen er
voor dat de mix tussen energie 
en gevoel perfect in balans is. 

Een ware must voor de echte 
Eagles-liefhebber.
Het weekend wordt op zondag 16 
september (14.30 uur) afgesloten 
door de Iesellander Muzikanten 
en ook zij krijgen versterking, 
van de Optimisten uit Breeden-
broek.  De Iesellander Muzikan-
ten (ontstaan uit de Ieselkapel uit 
Doetinchem en de Landerkapel 
uit Megchelen) laten natuurlijk 
hun egerländernummers horen 
en worden bijgestaan door blaas-
kapel de Optimisten. Zij beloven 
heerlijke blaasmuziek van de 
bovenste plank en de Iesellander 
Muzikanten zorgen voor sfeer, 
dus een feestje wordt het hoe dan 
ook. 

Informatie over de 
kaartverkoop: www.
openluchttheater-engbergen.nl

Openluchttheater Engbergen

David Bowie en Eagles

15 september: ’The Eagles Legacy’.  (foto The Eagles Legacy)

24 Uur wandelen om stil te staan 
bij kanker én het leven te vieren. 
Dat is de Samenloop voor Hoop 
die 22 en 23 september in de
gemeente Oude IJsselstreek 
plaatsvindt. Een team van    
Alliance Makelaars doet ook 
mee aan de estafetteloop die van 
14.00-14.00 uur gehouden wordt 
bij de atletiekbaan van Atletico 
’73 in Gendringen. Daar hadden 
ze een bijzondere reden voor. 

“Helaas is een tijd geleden bij 
een van onze collega’s ook 
kanker geconstateerd,” vertelt 
Roy Siemes van Alliance Make-
laars.  ”We hoefden er daardoor 
niet lang over na te denken. AL snel 
konden we een mooi team 
samenstellen. Inmiddels bestaat 
dat team uit 17 personen.” 
Helemaal vreemd was de Samen-
Loop voor Hoop niet binnen 
de muren van het Ulftse make-

laarskantoor. Het evenement is 
een landelijke aangelegenheid. 
Medewerker Marja Helmink 
kent het klappen van de zweep 
al vanuit Doetinchem. ”Daar 
heb ik twee keer geholpen met 
de organisatie,” vertelt ze. ”Nu 
ben ik regiocoördinator en vond 
het natuurlijk heel leuk om een 
team te vormen. Gelukkig was 
Roy zo aardig om teamcaptain te 
worden.” 

22 teams
En Roy is zelf ook enthousiast. 
”Na de eerste teammeeting had 
ik de smaak helemáál te pakken,”
 zegt hij. ”Ik ben me toen ook 
meer in gaan zetten om andere 
teams te werven. 22 teams heb-
ben zich ondertussen aangemeld, 
maar daar moet nog meer bij, 
vinden we. En dat kan ook! 
Aanmelden kan nog steeds. Je 
kunt je ook aanmelden als indivi-

duele loper en dan aansluiten bij 
andere lopers.”

Estafetteloop
De SamenLoop voor Hoop is een 
evenement waarbij teams in esta-
fettevorm 24 uur lang wandelen. 
Dit wordt gedaan om aandacht 
te vragen voor kanker, geld op 
te halen voor onderzoek en het 
leven te vieren. De eerste ronde, 
de opening, wordt gelopen door 
eregasten, mensen die kanker 
hebben of kanker hebben gehad. 
”Wie de eerste ronde ook mee 
wil lopen kan zich daarvoor aan-
melden” laat Marja weten. ”Het 
is elk keer weer een bijzonder 
moment.”  

Kaarsenceremonie
Mooi en indrukwekkend is ook 
de kaarsenceremonie. Als het 
donker wordt ontsteekt de orga-
nisatie langs het hele parcours 
kaarsenzakken met persoonlijke 
boodschappen. Tijdens de cere-
monie worden dierbaren her-
dacht en gevierd dat mensen kan-
ker hebben overwonnen. Tijdens 
de slotronde loopt iedereen 
samen de laatste ronde, waarna 
het tijd is voor de uitreiking van 
een cheque aan KWF Kanker-
bestrijding. 

Aanmelden
Via www.samenloopvoorhoop.
nl/alle-samenlopen/gelderland/
oude-ijsselstreek/  kunnen teams 
of individuele lopers zich aan-
melden. Publiek is 22 en 23 sep-
tember van harte welkom op het 
terrein van Atletico ’73. Naast 
de estafette is er een programma 
boordevol muziek en andere 
activiteiten. 

Aanmelden kan nog…

SamenLoop voor Hoop Oude IJsselstreek

Ivar Henny (links) en Roy Siemes.

Wat er ook gebeurt: Gendringen 
heeft ook volgend jaar een 
wielerronde. Die belofte durft 
Bart Bresser wel te doen. Nu 
de Ronde van de Achterhoek 
in 2019 Terborg als finishplaats 
krijgt, grijpen ze in Gendringen 
terug op het verleden.

Gendringen heeft immers een 
historie als wielerdorp. Al in 
1937 werd voor eerst een wieler-
ronde georganiseerd op de 
Hoge Rokken, zo wijzen de 
geschiedenisboeken uit, vervol-
gens werd jarenlang op de zon-
dag van de kermis de Ronde 
van Gendringen dwars door het 
dorp verreden. Die wedstrijd 
ging later op in Dwars door 
Gendringen (en Anholt) en   
werd daarna onderdeel van de 
internationale beloftenwedstrijd 
Olympia’s Tour. 
Vorig jaar en afgelopen augus-
tus was het dorp finishplaats 
in de nieuwe Ronde van de 
Achterhoek, maar die eindigt 
volgend jaar in Terborg. Voor 
die beslissing is alle begrip bij 

Bresser: ”Dat vind ik helemaal 
geen gek idee. Sterker nog: we 
zijn het ermee eens dat je gaat 
rouleren als je een Ronde van 
de Achterhoek hebt,” stelt de 
voorzitter van de Gendringse 
ondernemersvereniging. 

Dat betekent echter niet dat het 
wielrennen voor Gendringen 
verloren mag gaan, vindt 
Bresser- en met hem de voorzit-
ters van alle andere verenigin-
gen uit het dorp die hij bij zijn 
initiatief betrok. 
”We laten die mooie ronde niet 
uit Gendringen weggaan. We 
willen terug naar de charme van 
weleer, met een ploegentijdrit, 
een prominentenrace en daar-
naast veel gezelligheid. Het gaat
om de herkenbaarheid. Dat 
door de luidsprekers schalt: 
’Kijk, daar komt het bestuur van 
v.v. Gendringen aangefietst,’ 
dat is toch mooi? We gaan op 
korte termijn een datum prik-
ken. Het moet wel uitkomen, 
maar terug naar de kermis-
zondag zou geweldig zijn.”

’We laten die mooie ronde niet uit 
Gendringen weggaan’

Om meer evenwicht in ons zeer 
gezellige Shantykoor te krijgen 
willen we het uitbreiden met 
enkele mannen. Zangervaring 
is niet vereist, laat je verrassen 
en zing en beleef met ons mee 
met ons aan water gerelateerde 
(zeemans)liedjes.

We beginnen op dinsdagavond 
om 19.30 uur, pauzeren een 
kwartiertje en rond 21.45 uur 
stoppen we met oefenen en 
begint de derde helft.
Plaats van handeling: 
Café Restaurant van Hal, 
Grensweg 13a, 7083 AM Voorst 
(Oude IJsselstreek) 

Je staat er niet alleen voor, 
onder leiding van onze altijd 
vrolijke dirigent Feico van 
Soest, 50 enthousiaste leden 
en een geweldige band, die 
bestaat uit een drummer, een 
gitarist, een bassist, twee accor-

deonistes, een violiste en een 
geluidsman.
Wij hebben in ons bijna 3 jarig 
bestaan 24 liedjes op ons reper-
toire en er gaan er vele volgen.
We zingen meerstemmig in het 
Nederlands, Duits, Engels en 
Iers en wie weet ook nog in 
andere talen.
Alle liedjes zijn met een spe-
ciaal sausje overgoten en door 
onze dirigent in een 2.0 arran-
gement gezet.
Shantykoor de Grensvaarders 
treedt op in de Achterhoek 
en ook daarbuiten. Laat even 
weten als je komt, dan zorgen 
we voor koffie. 

Wil je meer informatie? Onze 
contactgegevens:
Website: grensvaarders.nl
pr.grensvaarders@gmail.com
secretariaat.grensvaarders@
gmail.com
Tel.14-840585/06-40643694

Mannen van de Achterhoek: 

Wij dagen u uit
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22
Paardensportcentrum Diekshuus
Ulftseweg 4A, GENDRINGEN
www.diekshuus.nl

Sandra 
Rözer

Uitvaartzorg

Sandra 
Rözer

Vrijheid in keuze 
ongeacht uw verzeke-
raar

24 uur per dag be-
reikbaar

• Zorg  • Respect  • Aandacht

Tel. 06 1766 8575  
www.uitvaartzorg-ulft .nl

U vindt ons tijdens het 
Centrumfeest op het 
Kennedyplein!

Ben jij onze enthousiaste, 
gemotiveerde nieuwe RPM 
instructeur?

www.ketelaarsport.nl

HOVENIERSBEDRIJF
Niek Horstik

Maakt uw tuin uniek!

Ook al genoten 
van de Ulftse Krant 

Fietsroute?

U kunt uw oplossing 
nog inleveren tot 
7 oktober 2018

Galerie bij de Boeken heeft het 
programma voor 2019 klaar, ook 
wel de 47ste editie. De galerie is 
bekend om haar internationale 
opzet en heeft als zodanig door 
de jaren heen internationale 
gedragenheid verworven. De 
galerie is voor velen een gelief-
de en bekende expositieruimte 
geworden. 

Kunstenaars exposeren graag 
in de Ulftse galerie. Vanaf het 
begin heeft de organisatie zich 
niet beperkt tot de regio. Ook 
het programma van 2019 getuigt 
van een internationale aanpak. 
Het belooft een expositiejaar met 
vele hoogtepunten te worden. 
Voor het eerst wordt het jaarpro-
gramma afgesloten met kunste-
naars uit de Oude IJsselstreek. 
De galerie wil daar een vaste 
traditie van maken. De expo-
sitie krijgt de toepasselijke titel 
’Regiokunstenaars uit de kunst’. 
Het zijn kunstenaars woonach-
tig en werkend in de gemeente 
Oude IJsselstreek. Aan de expo-
sitie nemen deel Maarten Becks, 
Leon Marie Dekker, Ingrid 
Nijenhuis, Peter van Tuil, Frans 
Venhorst en Thea Zweerus (16 
december 2019 tot 2 februari 
2020).

De kunst van het koken
Bijzonder is de expositie ’Kunst 
maakt hongerig/ Hunger 
macht die Kunst’. De expo-
sitie is een samenwerking 
met het Schaftlokaal (DRU 
Cultuurfabriek) en de biblio-
theek. Düsselfdorfse kunstenaars 
hebben hun lievelingsrecepten in 
het kookboek ’Künstlerhunger’ 

uitgegeven. De galerie exposeert 
het werk van vijf kunstenaars, het 
Schaftlokaal verrast tegelijker-
tijd met menu’s uit het kookboek 
en de bibliotheek brengt kook-
boeken onder de aandacht. Zo 
wordt het een gezamenlijk pro-
ject en wordt de beeldende kunst 
in een breder daglicht geplaatst. 
De expositie is van 18 februari 
tot 25 maart. Zondag 17 februari 
wordt om 15.00 uur een vernis-
sage gehouden. U kunt dan als 
bezoeker kennismaken met de 
exposanten.

Explosieve kleuren
Het jaarprogramma wordt 
geopend met expressief gekleur-

de schilderijen van Els fleer. 
Met krachtige halen wervelen de 
kleuren over haar doek. Er gaat 
van haar werk een geweldige 
suggestie van beweging uit. Haar 
werken behoren tot het abstracte 
genre. De expositie is van 3 janu-
ari tot 13 februari. 

Daarna exposeert de fotograaf 
Inge van Mill. Haar foto’s ken-
nen een dramatische lading. 
Kwetsbaarheid en kracht ont-
moeten elkaar in haar foto’s. Er is 
sprake van grote betrokkenheid 
met haar onderwerp. De kracht 
van een houding is in haar foto 
gebleven, ondanks dat er sprake 
van een momentopname is. Dit 

zorgt voor een wonderlijke span-
ning. (1 april tot 12 mei)

’De Finnen komen!’
Huntenkunst stelt jaarlijks kun-
stenaars van een bepaald land 
centraal. Voor het komende jaar 
is gekozen voor Finland. Tegelijk 
exposeren dan kunstenaars van 
dat land in Galerie bij de Boeken. 
Er is sprake van verschillende 
technieken en stijlen. Van 20 
mei tot 30 oktober is de ten-
toonstelling ’De Finnen komen!’ 
Aansluitend is de expositie met 
werken van Sieglinde Weindl uit 
Passau. Haar schilderijen worden 
bedekt met bijenwas. Dit zorgt 
ervoor dat de kleuren afgezwakt 
worden, waardoor er een kwets-
bare en milde sfeer ontstaat. De 
gebruikte techniek wordt encaus-
tic. Genoemd. Deze techniek is al 
zeer oud. Ze werd onder andere 
al door de Egyptenaren toege-
past (8 juli tot 1 september). 

Ljuba Stille uit Keulen exposeert 
beelden. Haar mensen zijn uit 
lindehout gesneden. Haar ’kleine 
lui’ zijn van de straat geplukt. Ze 
worden karakteristiek neergezet, 
gekleed in eenvoudige jurken of 
in stijve degelijke en vooral als 
netjes ervaren costumen. ( 9 sep-
tember tot 20 oktober). 
Bij de schilderijen van Sabine 
Wolters spelen doelgerichte 
ingrepen naast spontane halen 
een rol. Lijnen en halen gaan 
door en over elkaar. Er ontstaat 
een wonderlijk gevoel van trans-
parantie, hetgeen het werk het 
zware karakter ontneemt en ons 
in een sfeer van speelsheid voert. 
(28 oktober tot 8 december).

Galerie bij de Boeken in 2019

Werk van Frans Venhorst.

Wedstrijden van de 
komende weken
2 september
Silvolde - Purmersteijn 

9 september
DEM - Silvolde 

16 september
VV Hoogeveen - Silvolde 
23 september
SDOUC - Warnsveldse Boys 
Ulftse Boys - SVGG 
Silvolde - RKZVC
Sprinkhanen - GWVV 
Keijenburgse Boys - 
VV Terborg 
MASV  - Gendringen 
VV Stokkum  - NVC Netterden 
Ulftse Boys - SVGG
Ajax B - Den Dam
VV Etten - VV Vosseveld

30 september
VV Union - SDOUC 
VV Terborg - Ulftse Boys 
GWVV - AD ’69 
Gendringen - VV MvR 
Hollandia - Silvolde 
VV Terborg - Ulftse Boys 
NVC Netterden  SV Bredevoort 
VV Mariënveld - Ajax B 
SV Kilder - VV Etten 

Sportverenigingen, geef
uw wedstrijden door, 
dan weten uw supporteers
wanneer ze u kunnen
komen aanmoedigen!
ulftsekrant@ijselstroom.nl
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Een foto van onze vertrouwde F.B. Deurvorst-
straat te Ulft. We schrijven het jaar 1958. In het 
midden zien we de spits van de oude Cuyperskerk. 
Deze is in 1959 vervangen door de huidige kerk.
Links op de foto het pand van kapper Striekwold, 
met daarnaast café Gerritschen. Op de achter-
grond zien we nog net een glimp van het pand van 
bakker Kemperman. Verder naar rechts de villa 
van Reigers, directeur van de DRU. Nu komt het 
pand van Veels. Jan Veels, getrouwd met Maria 
Frazer, had voor Ulft de eerste machinale timmer-
werkplaats. Ook maakte men er woonwagens. Zijn 
zoons Jan en Antoon namen de zaak over. Door 
ziekte kon Jan niet verder en begon samen met 

zijn vrouw Änne Tekaat een tabakszaak. Antoon 
ging naar Rotterdam. In de lege fabriekshal kwam 
Antoon Wilbrink met zijn schildersbedrijf. Op de 
foto geheel rechts.

Oude foto’s en reactie’s zijn van harte welkom 
bij de fotowerkgroep van de oudheidkundige ver-
eniging. 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 24 september. 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)

3 september: Bingo KBO/SBU, Hemeltje, Ulft
4 september: Start Rots & Water Training, Ketelaar sport,  
 Ulft
5 september: Three Billboards Outside Ebbing, filmhuis   
 DRU Cultuurfabriek, Ulft
8 september: David Bowie Tribute, Openluchttheater   
 Engbergen
9 september: Centrumfeest Ulft
12-13 september: Start Cursus Fit en Slank, Silvolde
14 september: Mooi Man Koor, Openluchttheater Engbergen
14-18 september: Kermis in Silvolde
15 september: Open Dag Kinderboerderij Engbergen
15 september: The Eagles Tribute, Openluchttheater   
 Engbergen
16 september: Iesellander Muzikanten, Openluchttheater   
 Engbergen
17 september: Instuifmiddag KBO/SBU, Hemeltje, Ulft
19 september: Damesgilde Ulft, openingsavond nieuw   
 seizoen, DRU Cultuurfabriek, Ulft
22-23 september: SamenLoop voor Hoop Oude IJsselstreek,   
 Atletico-terrein Ulft
22 september: Open Dag bij manege Diekshuus, Gendringen
26 september: Rijbewijskeuringen, Mulderije, Ulft

’Jij hebt ze harder nodig dan ik’.
Deze zomer overleed Ingo 
Meuleman, een van de grond-
leggers van de Moeder Teresa 
Stichting Ulft. Groot is het gemis, 
wat rest zijn de herinneringen.

Hulp aan de allerarmsten in 
Oost-Europa, voor velen  een 
kreet, voor de familie Meuleman 
een levenswijze. Ooit gaf Ingo 
Meuleman na een vakantie in 
Oost-Europa op de terugweg 
zijn schoenen weg aan een man 
die blootvoets de kou trotseerde. 
”Jij hebt ze harder nodig dan ik, 
ik heb thuis nog wel andere.”
Het tekende het leven van Ingo 
Meuleman. Vanaf de officiële 
oprichting van de stichting 
maakte hij deel uit van het be-
stuur. In verband met de erken-
ning door de belastingdienst als 
ANBI kwam daaraan een eind, 
sindsdien ging hij als adviseur 
van het bestuur door het leven. 
Wat niet veranderde was dat hij 
samen met zijn vrouw Mimy een 
drijvende kracht achter het reilen 
en zeilen van de stichting bleef. 
Hij is ontelbare keren afgereisd 
naar Polen, Hongarije, Albanië 
en Roemenië om waar te nemen 
wat er nodig was en daadwerke-
lijk hulp te verlenen.

Sociale huurwoningen 
werden in opdracht 
van de stichting ge-
bouwd, kledingtrans-
porten geregeld en ook 
werden  jaarlijks voed-
selpakketten uitge-
deeld. Ingo Meuleman 
vond  het inkopen van 
restpartijen kleding bij 
leveranciers het leukst. 
Hij zag het als een spel 
om de vertegenwoor-
diger van dienst, die 
nog wel eens met dol-
lartekens in de ogen 

een restpartij aanboden, van hun 
kleding af te helpen. Hij wachtte 
niet tot de vertegenwoordiger 
zijn hoofdprijs kon vragen, maar 
nam steevast het initiatief. 
”Zullen we dan maar zeggen dat 
omdat je graag van deze partij 
af wilt we een euro betalen per 
T-shirt,”opende hij het offensief. 
De vertegenwoordiger verslikte 
zich in de koffie, had gehoopt 
op het viervoudige, maar wist 
dat een restpartij van duizenden 
stuks T-shirts anders jarenlang 
in het magazijn lag.  ”We zijn er 
om geld te verdienen om hulp te 
verlenen, niet om veel geld uit te 
geven aan kleding,” klonk stee-
vast Meulemans  argument. 
 
Niet alleen voor de stichting was 
hij van groot belang. Ook voor 
het verenigingsleven in met name 
Ulft, hij sponsorde als industrieel 
en privé vele verenigingen en 
evenementen. Voorbeelden zijn 
het Ulfts Mannenkoor, de Ulftse 
Nachtegalen en Huntenpop. 
Hij was een echte gezinsman,  
was er altijd voor vrouw en           
kinderen en later ook volop voor 
de kleinkinderen. 

Ingo, bedankt voor alles en adieu.

Moeder Teresa Stichting

De kinderboerderij in Engbergen 
bestaat dit jaar vijf jaar. En dat 
lustrum wordt natuurlijk gevierd. 
Tijdens de open dag van de kin-
derboerderij op zaterdag 15 sep-
tember, van 11.00 tot 16.00 uur, 
zijn er een boel leuke activiteiten 
georganiseerd. 

Zo worden er rondleidingen ge-
geven, staat er een quiz gepland, 
kunnen kinderen geschminkt 
worden, kun je er klompjes schil-
deren, er staat een springkussen 
en worden er verschillende spel-
letjes georganiseerd. De activi-
teiten zijn vanzelfsprekend ge-
richt op kinderen, maar voor de 
ouders wordt het ook een heel 
leuke dag. 
”Ik denk dat de quiz het ook 
goed doet bij de ouders,” zegt 
Tine te Brömmelstroet. ”Als het 
weer een beetje meezit, dan ver-
wacht ik ook veel mensen. We 
hebben het ooit meegemaakt 
dat zo’n vijftig kinderen rustig in 

de rij stonden te wachten bij het 
schminken. Dat zal nu niet meer 
gebeuren, want bij alles waar 
mogelijk een rij voor is, krijgen 
de bezoekers een nummertje of 
iets dergelijks mee. Dan wordt er 
omgeroepen wanneer je aan de 
beurt bent. Zo hoef je niet onno-
dig lang te wachten.”

Vrijwilligers
Tine te Brömmelstroet is één van 
de vrijwilligers, waarvan de kin-
derboerderij afhankelijk is. “We 
draaien volledig op vrijwilligers 
en giften (geld kan worden gege-
ven in de melkbus). We hebben 
nu allemaal leuke activiteiten 
georganiseerd en dat zouden we 
eigenlijk wel vaker willen doen. 
Maar we komen gewoon mensen 
tekort. Als we meer vrijwilligers 
hebben, kunnen we meer organi-
seren. Ook zouden we wel meer 
open willen zijn, maar dan heb-
ben we meer gastheren- of vrou-
wen nodig. En we zoeken na-

tuurlijk altijd naar mensen voor 
het voeren en verzorgen van de 
dieren.”

Geïnteresseerden kunnen hier-
voor bellen met Paul Storm (06 
- 2028 5892) of door te mailen 
naar vrijwilligers.kb@gmail.com. 
Overigens is de kinderboerderij 
niet alleen op zoek naar volwas-
sen vrijwilligers. Kinderen vanaf 
twaalf jaar mogen ook komen 
helpen. Deze ’Rangers’ kun-
nen zich aanmelden op dezelfde 
manier. ”We proberen altijd zo-
veel mogelijk knuffelbare dieren 
op onze boerderij te hebben,” 
vertelt Te Brömmelstroet. ”Je 
kunt eigenlijk bijna alle dieren 
bij ons aaien en knuffelen, mits 
het dierenwelzijn niet in het ge-
drang komt. Dat maakt het voor 
kinderen ook zo leuk om hier te 
zijn, je kunt echt contact met ze 
maken.”Meer informatie op:
www.kinderboerderij-
engbergen.nl en op Facebook

Vijf jaar Kinderboerderij Engbergen

Henny Ketelaar en Tine te Brommelstroet




