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Ulft-Noord

In samenwerking met schutterij
de Eendracht organiseert Stichting Oranje Comité Ulft Noord
op het Zwarte Plein (Ariënsstraat
5a) in Ulft Noord weer een gezellige Koningsdag. Het plein staat
vol met diverse spelen, springkussens, een creaplein, er kan
naar eendjes gehengeld worden
en ook aan de inwendige mens
wordt gedacht. Tijdens deze dag
is het goed vertoeven op het terras waar DJ Jip zorgt voor de

muzikale omlijsting. De kinderen
die willen deelnemen aan deze
dag betalen €1,50. Hiervoor krijgen zij drinken, een lekkernij en
een eventuele prijs bij het eendjes hengelen.
De dag wordt, in samenwerking
met KNA, muzikaal geopend
met een Bonte optocht. Kinderen
die hieraan deel willen nemen
worden om 9.30 uur verwacht op
het pleintje bij Frank Daamenstraat 4. Om 10.30 worden de spelen geopend met het Wilhelmus
gespeeld door KNA.

BeaPop

Al sinds 2003 wordt in Ulft
BeaPop georganiseerd. Ook dit
jaar is op 27 april het festival gratis toegankelijk op het Plein achter het Klooster in Ulft. Aanvang:
13.00 uur. De organisatie is in
handen van Schuttersgilde Sint
Hubertus Ulft, in samenwerking met het Oranjecomité Ulft
Centrum & Zuid. Voor de kinderen uit Ulft is er ’s morgens
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een optocht met versierde fietsen vanaf het verenigingsgebouw
van Sint Hubertus. Na afloop zijn
er diverse kinderspelen. Op het
Kennedyplein is een vrijmarkt.
Om 12.00 uur is er een optreden,
speciaal geschikt voor kinderen.
De (eerste) bands voor BeaPop
zijn inmiddels ook bekend. Het
festival begint om 13.00 uur met
een optreden van OPTICKS! De
intense liedjes met meerstemmige zang van deze vier Achterhoekse jongens bevatten vaak
poëtische teksten. Soms als luisterlied verpakt, soms met bombastische gitaarsolo’s, maar altijd
met een overweldigende performance. De band heeft inmiddels
twaalf eigen nummers opgenomen, die ze heel bewust enkel op
vinyl hebben uitgebracht.
Zij maken plaats voor Heavy
Hoempa, die om 14.00 uur beginnen. Deze zeven blazers en
een drummer geven een dikke

Voor al uw drukwerk
familiedrukwerk,
printwerk, posters,
T-shirts en nog
veel meer...
Ook voor uw eigen ideeën voor
geboortekaartjes, huwelijkskaarten
of jubilea denken wij graag met u
mee!
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MTS,
11 Dorpskiek’n,
Agenda, Galerie
bij de Boeken

knipoog richting de hardrock en
metal. Ze spelen verrassende uitvoeringen van herkenbare nummers van onder andere Metallica,
Motörhead, Guns ’n Roses, Iron
Maiden en AC/DC. Voor de
echte metalliefhebbers spelen ze
ook nummers van onder meer
Slipknot, System of a Down,
Juads Priest en Pantera.

Dit jaar is het vijf jaar geleden
dat toenmalig koningin Beatrix
afstand deed van haar troon. Ze
gaf het stokje over aan haar zoon
Willem-Alexander. Sinds die tijd
vieren we geen Koninginnedag
meer, maar Koningsdag. De koning viert zijn verjaardag dit jaar
in Zwolle, maar in heel het land
wordt zijn verjaardag uiteraard
gevierd. Hieronder zetten we de
oranje-activiteiten in Ulft op een
rij.
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Klomberg,
11 Paul
Mekers Fietsen,
Heutinck Hoppen en

Koningsdag 2018 in Ulft

Op Koningsdag is er voor de kinderen uit Ulft ’s morgens een optocht met versierde fietsen.

T

Een uur later is het de beurt aan
Heaven Reunion Band. Daarna,
om 16.15 uur, speelt de band
Raw Flowers in Ulft. De band
speelt vanaf dag één energieke
shows op festivals, poppodia,
kroegen en zalen door het hele
land. In 2014 komt de titelloze en
goed ontvangen debuutplaat uit
op vinyl, gevolgd door de singles
Pharaoh’s Blues en Semper Fi.
De nieuwe plaat No Time Like
the Present verscheen op 1 september van dit jaar.
Raw Flowers trekt hierop de
lijn van het debuutalbum uit
2014 door: melodieus gitaarwerk
vervlochten met de verhalende
vocalen. Soms onderhuids, dan
weer meedogenloos in je gezicht.
Een rauw divers geluid geoogst
uit ’the melting pot that’s called rock ’n roll’. Het swingt, het
zweeft, het vloeit en het schuurt.
Hooked on 90’s sluit het festival
af. Hooked is een reizende en
rijzende roulatieformatie met
inmiddels al meer dan tweehonderd ’jonge hunde en ervaren rott’n’. Hooked is verslaafd
aan en verbindt en documenteert Achterhoekse muziek en
muzikanten.
In telkens wisselende bezettingen
speelt gitarist Meindert Bussink
Achterhoekse popmuziek en ambiteuze evergreens van de inspiratiebronnen van zijn tijdelijke
bandleden. Hooked is begin 2013
ontstaan als huisband van de
maandelijkse Behind the Corner
in de Radstake. Hooked on 90’s
speelt vooral, zoals het de naam
doet vermoeden, nummers uit de
jaren 90.
Meer informatie over het festival
is te vinden op www.beapop.nl

Zijlijn
Op naar Koningsdag

De gemeenteraadsverkiezingen
zijn weer achter de rug. De uitslag geeft een lichte verschuiving in de zetels weer, waar
de reeds benoemde formateur
mee aan de slag kan. Naar mijn
idee zal er niet veel veranderen, Lokaal Belang is evenals
de VVD (waarschijnlijk door
de invloed van de landelijk
politiek) steviger in de raad
komen te zitten, waardoor de
vorige coalitie voor de formateur een makkelijk voorbeeld is
om de onderhandelingen mee
in te gaan. In de raadsvergadering van 19 april volgen de
eerste resultaten. We wachten
maar even rustig af hoe de wind
gaat waaien.
Over wind gesproken. De wind
is gedraaid en het voorjaar komt
er niet aan, maar is er eigenlijk
al. Zoals afgelopen weekend
met temperaturen boven de 20
graden en bijna geen wind, zo
heerlijk rustig weer, geníeten.
De vogels hoor je s’morgens al
heel vroeg en je ziet ze overal
druk in de weer met takjes en
pluisjes. Ze zitten zelfs boven
op het paard om te zorgen voor
een ’Hästens-nest’, gevuld met
paardenhaar. De bomen en
struiken beginnen uit te lopen,
de narcissen bloeien, alles fleurt
gewoon in een keer op, wat ook
ieders humeur ten goede komt.
Met het ingaan van de zomertijd lijkt het ook of het elke dag
wel een kwartier langer licht is,
wat maakt dat je s’avonds toch
nog wat energie over hebt om
nog even te tuinieren of wandelen bijvoorbeeld. En ja hoor,
het mooie weer houdt nog even
aan. Wat zal het dan tegenvallen als de spreuk ’april doet
wat hij wil’ bewaarheid wordt
en we zo weer een paar dagen
regen te verkroppen krijgen.
Natuurlijk is dat goed voor alles wat groeit en bloeit, maar
het zou voor ons allemaal wel
fijn zijn als april dan toch op
Koningsdag weer even voor het
zonnetje kiest en we gezellig
een terrasje kunnen pakken en
kunnen genieten van alle activiteiten in ons mooie Ulft. Fijne
Koningsdag.
Ulftsekrant@ijselstroom.nl
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Een maand gemeente Oude IJsselstreek

Pareldag

Wist u dat er in Oude IJsselstreek
een circusschool is? En wist u
dat er ook een BloteVoetenpad
te vinden is? Dit zijn activiteiten die u op 21 mei 2018 kunt
beleven tijdens een fietstocht
door Gendringen, Voorst en
Megchelen. U gaat op zoek naar
bijzondere, unieke of kleine activiteiten. Op deze dag komen niet
de grote evenementen voor het
voetlicht, maar worden kleine,
bijzondere, unieke en verrassende parels aan een snoer geregen in een fietsroute van ongeveer 25 km. Dit jaar loopt de
route door Gendringen, Voorst
en Megchelen. De werkgroep is
druk bezig met de voorbereidingen voor deze dag. De fietstocht
is op 2e Pinksterdag.

Uniek sporten

In maart ondertekende wethouder Kuster namens acht Achterhoekse gemeenten de samenwerkingsovereenkomst Uniek Sporten. Hierdoor kan projectorganisatie Achterhoek in Beweging
zich actiever inzetten bij het
aanbieden van een gepast sportaanbod voor mensen met een beperking, waardoor sporten voor
iedereen ook echt binnen handbereik komt. Ook mensen met
een beperking willen graag sporten in hun eigen regio. Maar niet
altijd is bekend wat de mogelijkheden zijn. Welke vereniging
of sportclub een aanbod heeft

dat geschikt is voor mensen met
een beperking. Sporten met een
handicap hoeft geen belemmering te zijn. Uniek Sporten
is een onderdeel van Fonds
Gehandicaptensport. Zodat er
meer aandacht komt voor gehandicaptensport in het algemeen.
Uniek Sporten wil sport en beweging voor iedereen met een
handicap structureel mogelijk
maken. Zodat iedereen met een
handicap kan mee doen.

Hotel/Café ’de Sluus’

Huurovereenkomst

Het college van burgermeester
en Wethouders willen instemmen
met de huurovereenkomst voor
een politieservicepunt in het gemeentehuis te Gendringen, onder voorwaarden en bepalingen.

Amphion Doetinchem

Het college heeft besloten om in
het kader van het 50-jarig jubileum van Schouwburg Amphion,
als direct betrokken buurtgemeente, een jubileumbijdrage
te verstrekken van €3500,-. Met
dit besluit kunnen diverse activiteiten worden georganiseerd,
met uitgangspunt: Amphion is
er voor iedereen. Inwoners van
Oude IJsselstreek maken veel
gebruik van de activiteiten van
het theater.

Achterhoekse gemeenten

Het regionale project scholder an
scholder 2.0 is de opvolging van
het eerdere project ’scholder an
scholder’. De 2.0 speelt een verbindende rol en slaat bruggen
tussen verschillende domeinen,
waarbij sport als middel wordt ingezet. Het college heeft besloten
een bijdrage van € 10.782,- over
een periode van 3 jaar te leveren.

Op 4 december 2017 heeft het College van B & W gemeente Oude IJsselstreek het besluit genomen
om de vergunning te verlenen voor het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening om te
komen tot het realiseren van een horecabedrijf met kamers voor logiesverblijf c.q. short stay op de locatie
F.B. Deurvorststraat 2 te Ulft. Er is nu met de bouw begonnen.

Woonwensen

De Achterhoekse gemeenten
deden mee aan het regionale
woonwensen- en leefbaarheidsonderzoek. De resultaten van
het onderzoek staan op de agenda van de gemeenteraden van de
gemeenten Aalten, Berkelland,
Bronckhorst, Doetinchem, Oost
Gelre, Oude IJsselstreek en
Winterswijk. Op basis daarvan
zullen zij besluiten nemen over
het wonen in de komende jaren.
Duidelijk is al wel dat de woonvraagstukken een gezamenlijke
aanpak behoeven van gemeenten,

woningcorporaties, zorginstellingen, maar zeker ook financiers,
bouwers en eigenaar-bewoners.
De onderzoekers wijzen er op
dat het belangrijk is om te blijven investeren in leefbaarheid en
dat er lokaal maatwerk nodig is.
Alleen dan kan er voldoende rekening worden gehouden met de
verschillen tussen gemeenten en
tussen kernen. Ook adviseren de
onderzoekers om nu al te gaan
sparen om tijdig te kunnen investeren in de bestaande woningen
en in de sloop van niet meer gewenste woningen.

Zetels gemeenteraad

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen wordt vertaald
naar een zetelverdeling in de gemeenteraad. De gemeenteraad
van Oude IJsselstreek beschikt
over 25 zetels voor de komende
raadsperiode.
De zetelverdeling is als volgt:
Lokaal Belang 10, CDA 5, SP 3,
PvdA 3, VVD 3 zetels en D’66,
1 zetel.
Bij het referendum was 47,2%
voor, 47,5% tegen, 5% blanco en
0,3% ongeldige stemmen.

Concours Willem Tell Silvolde
volgt het defilé,” legt Heister uit.
”Daarna starten de verschillende
wedstrijden. Denk bijvoorbeeld
aan schieten, vaandelzwaaien en
majorettes. Voor de kinderen
hebben we een kinderhoek waar
ze geschminkt kunnen worden en
een springkussen. Er gebeurt van
alles en dat maakt het ook voor
de toeschouwers zo leuk.”

Kringdag

Schuttersvereniging Willem Tell
uit Silvolde bestaat 120 jaar en
viert haar verjaardag met een
schuttersconcours. Zondag 6 mei
is de Achterhoekse Kringdag in
Silvolde. Het belooft een spektakel te worden met marswedstrijden, vaandelzwaaien, majorettes
en natuurlijk een gezellig samenzijn.
Maar liefst twintig verenigingen
doen mee. ”Grofweg zo’n 800
deelnemers,” vertelt Martijn
Heister, voorzitter van Willem
Tell. ”We verwelkomen 19 verenigingen uit de Achterhoek en

een gastvereniging uit Duitsland.
Het wordt een mooie dag. Niet
alleen voor de deelnemers zelf,
maar ook voor de toeschouwers
in het dorp. Er is bewust gekozen
voor een route die zo breed mogelijk door Silvolde gaat. Zo kan
er veel publiek meegenieten.”

Erewijn

De dag begint om 9.00 uur voor
officieren en besturen van de
twintig deelnemende verenigingen. ”We verzamelen ons bij het
clubgebouw van Willem Tell,”
vertelt Heister. ”Daar bieden we
iedereen een sneetje krenten-

wegge en natuurlijk de erewijn
aan. Van daaruit begeleidt ons
korps de afgevaardigden naar
Zorgcentrum Azora, vanwaar de
marsroute richting het Sportpark
de Munsterman begint. Op het
hoofdveld van de Sportclub
Silvolde zal de officiële opening
plaatsvinden.”

Rondtocht

Na de opening marcheren de
twintig korpsen een voor een
door Silvolde voor de marswedstrijden. De start is rond 11.30
uur. ”Als ze na de rondgang weer
bij de sportvelden aankomen,

De Kringdag Achterhoek is een
jaarlijks terugkerend evenement.
Ook tien jaar geleden, bij het
110-jarig bestaan van schuttersvereniging Willem Tell, was de
dag in Silvolde. De draaiboeken
van toen konden weer uit de
kast gehaald worden. ”Er moet
natuurlijk van alles geregeld
worden, maar we hebben een
9-koppig bestuur en hebben een
groot aantal vrijwilligers, waarbij
iedereen een flinke duit in het
zakje doet. Ook de beheerders
van het clubgebouw helpen ons.
Daarnaast hebben we natuurlijk
veel ervaring met het organiseren van de kermis. Dat komt dus
wel goed.”

Verjaardag

Na afloop van de wedstrijden
en het officiële gedeelte is er
de gelegenheid om samen na te
genieten.
”Er staat een tent waar muziek
speelt en we hebben uiteraard
wat te eten en te drinken. Zowel
de toeschouwers als de deelnemers zijn welkom. En dat vinden
wij natuurlijk harstikke gezellig, want het is tenslotte onze
verjaardag.”

Colofon

De Ulftse Krant verschijnt in een
oplage van 14.000 exemplaren.
Deze uitgave wordt huis aan huis
bezorgd in Ulft en omgeving.
(Breedenbroek, Etten, Gendringen, Megchelen, Netterden,
Varsselder, Veldhunten, Voorst,
Silvolde, Terborg)

Redactie en organisatie:

De IJselstroom
’t Goor 55A, 7071 PC Ulft
Postbus 3, 7070 AA Ulft
Tel.: 0315 - 681373
ulftsekrant@ijselstroom.nl

Fotografie:
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Sparen voor je buurt

Sam’s Kledingactie Ulft

In Ulft kan gebruikte en nog
bruikbare kleding en schoenen
ingeleverd worden bij de Heilige
Petrus en Paulus Parochie, J.F.
Kennedyplein 9, op 13 april van
14.00 tot 18.00 uur en op 14 april
van 09.00 tot 12.00 uur. Sam’s
Kledingactie dankt iedereen voor
de kledingdonaties en voor de
hulp aan het project van Mensen
in Nood. De netto-opbrengst
van de ingeleverde kleding komt
ten goede aan het onderwijs in
de crisisgebieden in de Centraal
Afrikaanse Republiek.

Voorjaarswandeltocht VVV

Op zondag 15 april organiseert
de VVV Oude IJsselstreek voor
de vierde keer de Voorjaarswandeltocht. Vertrek- en eindpunt voor de drie afstanden is
bij Hotel Restaurant De Roode
Leeuw in Terborg. Er zijn routes
uitgezet van 10, 15 en 20 kilometer. De starttijd voor alle afstanden is van 9.00 tot 13.00 uur. Het
inschrijfgeld bedraagt € 3,50 voor
niet-leden en € 2,50 voor leden
van de Wandelbond. Meer info:
www.vvvoudeijsselstreek.nl

Concert St. Gregorius

Op zaterdag 21 april geeft de
Fanfare St. Gregorius, met veel
jeugdleden, een voorjaarsconcert
in het Dorpshuus aan de Berghseweg 7n te Varsselder van 20.00
t/m 22.30 uur.

Instuifmiddag KBO/SBU

KBO/SBU organiseert op maandag 23 april een instuifmiddag
vanaf 14.00 uur in zaal het
Hemeltje te Ulft. Er wordt een
kaartje gelegd (o.a. solokaarten,
jokeren, 3/15), rummikub 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!

Jumbo Ulft is gestart met een
nieuwe spaaractie en geeft maar
liefst €6.500,- weg aan de deelnemende buurten tijdens de actie
Sparen voor je buurt. Van 28
februari t/m 24 april ontvangt de
klant bij elke 10 euro een spaarpunt. Deze kun je na de kassa direct verzilveren en doneren aan
de buurt van jouw keuze. Aan
het eind van de actie wordt het
bedrag van €6.500,- naar verhouding verdeeld aan de deelnemende buurten. ”Deze sympathieke
activiteit is een mooie aanvulling
op het budget van de buurtvereniging!” aldus de deelnemende
buurtverenigingen.

Varsselder Bingo

Op donderdag 26 april is er een
bingoavond in het Dorpshuus van
Varsselder-Veldhunten, aanvang
om 20.00 uur. De organisatie is
in handen van de Vendeliers, en
tamboers van het Onze Lieve
Vrouwe Schuttersgilde.
Uw speciale gastheer is Henk
Peppelman, de bingo-master is
André Bussink met zijn assistenten Gert Vonk en Ap Timmers.
Ruime parkeergelegenheid aan
de Berghseweg 7n, nabij het
Dorpshuus, en iedereen is welkom op deze avond.

Lege flessen aktie
St. Gregorius

De Lege FlessenActie bij de
Jumbo loopt nog. Doneer je
statiegeld bij Jumbo Ulft voor
Fanfare St. Gregorius. Als je je
lege flessen inlevert, doneer je
met één druk op de donatieknop
je statiegeld aan muziekvereniging uit Varsselder-Veldhunten.

Jaarvergadering en bingo
Damesgilde Ulft

Woensdag 18 april houdt Damesgilde Ulft om 19.30 uur haar jaarvergadering in de Theaterzaal
van de DRU Cultuurfabriek. Uw
inbreng wordt zeer op prijs gesteld. Na de pauze is er de traditionele bingo met mooie prijzen.

Rijbewijskeuring

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van
hun rijbewijs moeten worden
gekeurd, kunnen hiervoor 2 mei
terecht op het spreekuur in Zaal
De Mulderije, Allee 1. Schikt de
datum u niet dan zijn er andere

Nieuwe naam voor vijftien-jarige
Frank Marneth Bloembinders

Expositie Ria Wiendels in Galerie 21
In Galerie 21 is er van 21 april
t/m 13 mei een expositie van
Ria Wiendels. Ook is zij deelnemer aan de Kunstroute Oude
IJsselstreek. In de loop van
meer dan 35 jaar als schilder,
heeft Ria Wiendels een heel
eigen stijl kunnen ontwikkelen. Abstractie zal haar nooit
vervelen: het boeit bovenmatig
en daagt uit nieuwe vormen en
technieken te proberen.
Enige jaren geleden kwam Ria
in contact met Loek Hambeukers die zich vooral toelegt
op brons. Door hem raakte zij
gefascineerd in het werken met
brons. In het hele ambachtelijke
proces van het aanbrengen van
gietkanalen, het in vormen, het
schuren, afwerken en patineren
ligt een enorme uitdaging.

Openingstijden Galerie 21

Tijdens de kunstroute Oude
IJsselstreek 21-22-28-29 april:
Zaterdag en zondag van 11.00
tot 17.00 uur. Overige weekenden: zaterdag- en zondagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur.
Terborgseweg 21 (hoek Den
Dam) Breedenbroek.
www.galerie-21.nl
mogelijkheden in de regio. Voor
senioren kost de keuring € 35,- en
voor chauffeurs tot 75 jaar met
rijbewijs C/D/E € 55,-.
Voor info en een afspraak belt u
het landelijke afsprakenbureau
van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088-2323300. Zelf een datum
plannen: www.regelzorg.nl

Bingo KBO/SBU

KBO/SBU, de organisatie voor
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 7 mei 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.

31e Oude IJsseltocht
R.T.C. ”De Wildt”

Voor de 31e keer organiseert
wielervereniging R.T.C ”De
Wildt” uit Ulft op zondag 6 mei
haar Oude IJsseltocht, sinds 2003
meetellend voor het ”Brevet des
Cyclistes” De start is vanuit het
clubhuis aan de Dr. Arienstraat 5
Ulft. (Zwarte Plein) Ook dit jaar
hebben we weer fietsroutes uitgezet van 25, 40, 95 en 130 en 165
kilometer. De 25 en 40 km zijn
geschikt voor het hele gezin, de
95,130 en 165 km voor de sportieve fietser.
Starttijden 25 - 40 km:
9.00 uur - 11.00 uur
Starttijden 90 km:
8.00 - 10.00 uur
Starttijden 125 km:
7.30 uur - 9.00 uur
Voor meer informatie kunt
u bellen naar het clubgebouw
op zondagmiddag van 12.00
uur tot 14.00 uur en woensdagavond van 21.00 tot 22.30 uur,
tel. 06-15143004 of op de sitewww.rtcdewildt.nl en via onze
facebookpagina.

De DRU Cultuurfabriek:
Drie Achterhoekse bands
Eind maart was het 15 jaar
geleden dat Frank Marneth
Bloembinders de winkel opende
in het PGEM huis aan de Frank
Daamenstraat.
Aanvankelijk begonnen met
bloemen, planten, potten en vazen heeft het aanbod zich steeds
meer uitgebreid met lifestyle/
kado-artikelen met merken als

Zusss, House Doctor en HK
Living. Ook is er kleding te vinden van merken als Tante Betsy,
IEZ!, 4funkyflavours en Bakery
Lady. Tijd dus voor een nieuwe
naam: Studio Marneth.

Ontwerpers

hoveniers

lifestyle

bloembinders

Drie Achterhoekse bands maken op vrijdag 13 april vanaf
20.30 uur hun opwachting in de
DRU Cultuurfabriek. In de popzaal speelt de nieuwe formatie
Miller & The Tone Machine de
lekkerste hard soul & motown
nummers. De Achterhoekse
band The Surfing Crows brengt
de fijnst surfmuziek en de avond
wordt afgesloten met de stevige
rock-‘n-roll van Liquid Love
Machine. DJ Dr. Uyl verzorgt

tussendoor de muzikale medicatie. Een kaartje kost € 7,50.

Kinderfilm Moana

Prinses Moana, dochter van het
opperhoofd van haar stam, reist
samen met haar held, de halfgod Maui, naar een eiland. In
deze Disney animatiefilm, die
die draait op woensdag 18 april
om 15.00 uur maken ze tijdens
deze reis allerlei avonturen mee.
Kaartjes kosten € 3,-.
Dramafilm ”King Of The
Belgians”
Het Filmhuis van de DRU
Cultuurfabriek presenteert op
woensdag 18 april om 20.00 uur
de Belgisch-Nederlands-Bulgaarse komische dramafilm ”King Of
The Belgians” uit 2016, met in
de hoofdrollen Peter Van den
Begin, Lucie Debay en Titus De
Voogdt. Een kaartje kost € 6,-.

Dag rondom Bob Dylan

De Bob Dylan Special vindt
plaats op zaterdag 28 april (deuren open 15.00 uur, aanvang van
het eerste programmaonderdeel
is om 15.45 uur). Kaarten à € 15,in de voorverkoop (€ 18,- deurverkoop).
Kaarten voor deze voorstellingen
zijn verkrijgbaar aan de receptie van de DRU Cultuurfabriek
(Hutteweg 24, Ulft) of via tel.
0315 -714358. Tevens te bestellen
via: www.drucultuurfabriek.nl

Mantelzorgcafé in gemeente
Oude IJsselstreek

Op maandagmiddag 16 april
is er een bijeenkomst van het
Mantelzorgcafé in ’De Roode
Leeuw’ in Terborg van 13.3015.00 uur. Iedereen die intensief
of langdurig zorgt voor iemand,
een ouder, een kind, partner of
iemand anders uit de omgeving,
is mantelzorger. Opgave is niet
nodig. Er zijn geen kosten aan
verbonden en koffie/thee krijgt
u aangeboden. Meer weten? Bel
(0544) 82 00 00 of mail:
info@vithulpbijmantelzorg.nl

Inschrijven Ulftse
Avondvierdaagse

Individuelen kunnen zich nog
tot en met zondag 21 mei 24.00
uur inschrijven voor de Ulftse
Avondvierdaagse van 6 t/m 9
juni. Groepen kunnen zich niet
meer inschrijven. Ook kan de
stichting hulp van vrijwilligers
gebruiken. Mensen die het leuk

vinden om tijdens deze 4 dagen
als verkeersregelaar op te treden
of andere werkzaamheden willen
verrichten, vragen we contact op
nemen met: 0315-6861 63 of via:
www.ulftseavondvierdaagse.nl

Jan Meuleman Kledingadvies
bestaat 1 jaar

In het eerste jaar heeft Jan
Meuleman Kledingadvies al van
vele klanten het vertrouwen gekregen met de verkoop van herenkleding. Naast een collectie
voor de oudere klant die moeilijk de deur uit kan heeft Jame
Kledingadvies ook een collectie
voor de mannen die geen zin hebben om naar de winkel te gaan.
De collectie bestaat uit broeken
in wol/polyester, katoen en jeans,
pullovers, vesten en shirts. Ook
kunt u uit catalogussen van de
leveranciers bestellen, o.a. de
merken, Redmond, Jupiter en
Marvelis. Nieuw zijn de broeken
van ”WRANGLER”.
Bel gerust voor een afspraak en
ervaar het gemak: Jan Meuleman
Tel. 0653414111, e-mail,:
jame.kledingadvies@gmail.com
Tip voor een leuk kado! Een
kadobon van Jan Meuleman
kledingadvies.

Wedstrijden van de
komende weken
15 april:

Wolfersveen - Ajax B
Etten - ’t Peeske
Gendringen - FC Trias
GWVV - Reünie
VVL - NVC
DVC’26 - SDOUC
Silvolde - Hollandia
SVGG - Rekken
Terborg - MVR
Erix - Ulftse Boys

22 april:

Ajax B - VVL
Etten - Stokkum
VVO - Gendringen
SVGG - GWVV
SV Loo - NVC
SDOUC - Germania
Alphense Boys - Silvolde
Terborg - SDZZ
Ulftse Boys - SVBV
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Lente
concert
Ulfts
Gemengd
Koor
Het Ulfts Gemend Koor geeft
op zondag 22 april weer haar
traditionele lenteconcert, dit
keer met de titel ’UGK in de
hemel VII’. Onder leiding van
Gerard Rutjes en met Henk
Bennink aan de piano brengt
het koor een dertiental heel
gevarieerde nummers die lekker in het gehoor liggen.
De nummers komen uit de
wereld van de musical, pop
en opera. Ook liederen uit
Rusland
komen
voorbij.
Speciaal voor dit concert studeerde het koor ’Dirait-on’ in,
een bijzonder liefdeslied van
Morten Johannes Lauridsen op
tekst van Rainer Maria Rilke.
Het koor wordt afgewisseld
door gitariste Jacqueline Snel en
dwarsfluitiste Pauline Lotichius.
Dit professioneel spelende duo
zorgt voor een bijzonder
intermezzo.
Het concert vindt zondag 22
april plaats om 19.30 uur in het
Hemeltje, F.B. Deurvorststraat
6/1 in Ulft. Gratis entree.
Een vrije gift na afloop wordt
gewaardeerd.
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Energiezuinig en duurzaam
wonen
Bij duurzaam bouwen komt
er meer kijken dan alleen een
laag energieverbruik. Als er
gebouwd wordt met duurzame
materialen wordt er onder
andere rekening gehouden met
het milieu en de gezondheid
van de bewoners. Koopt u een
milieuvriendelijke en duurzame nieuwbouwwoning? Dan
kan de Rabo GroenHypotheek
interessant voor u zijn. Met een
GroenHypotheek krijgt u tijdens uw eerste rentevaste periode 0,5% korting op de hypotheekrente voor 10 jaar vast.

Hoe belangrijk is een
energielabel?

Met een energielabel ziet de
potentiele koper in één oogopslag of uw huis energiezuinig is
of niet. Uit onderzoek is gebleken dat huizen met een energielabel gemiddeld 100 dagen
eerder verkocht worden dan
huizen zonder label. Huizen met
een gunstige energielabel (A of
B) brengen volgens hetzelfde
onderzoek 3,8 % meer op dan
woningen met een lager label.
Het volledig verslag van het
onderzoek naar het energielabel
vindt u op de website van Tias.
De Rabobank legt uit hoe u in 3
stappen naar een energiezuinig
huis kunt. U wilt comfortabel en
energiezuinig wonen. Met duurzame investeringen in uw huis
bespaart u op uw energierekening en verhoogt u het wooncomfort in huis. Bovendien
levert u een bijdrage aan een
beter milieu en investeert u in de
waardestijging van de woning.

De Rabobank werkt samen met
GreenHome.
GreenHome.nl is een platform
waarop u tips krijgt om uw huis
duurzaam te verbouwen. Met
de HuisScan ziet u op welke
punten u energie kunt besparen. Via het platform kunt u
vervolgens vakspecialisten vergelijken die uw woning kunnen
verduurzamen.
Stap 1. Start met de HuisScan
Met de HuisScan op GreenHome.nl ontdekt u welke maatregelen geschikt zijn voor het
verduurzamen van uw woning.
Dak- of vloerisolatie, zonnepanelen of een warmtepomp, er
is meer mogelijk dan u denkt.
Stap 2. Kies welke maatregelen
u wilt nemen
U weet nu welke maatregelen
geschikt zijn om uw woning
duurzaam te verbouwen. Vanuit
het overzicht kunt u kiezen
welke duurzame aanpassingen
die u wilt doorvoeren. Ook leest
u wat iedere maatregel precies
inhoudt. De onafhankelijke specialisten van GreenHome kunnen u daarbij helpen. Zij geven
antwoord op al uw vragen over
de energiebesparende maatregelen en mogelijke subsidies.
Stap 3. Bekijk hoe u de
verbouwing wilt financieren
Er zijn binnen de Rabobank
verschillende manieren om uw
duurzame verbouwing te financieren:
• door een extra hypotheek te
nemen
• met spaargeld

Activiteiten promoten op de
informatiezuilen in Ulft
tegelijkertijd zijn, beoordeelt
het bestuur van De Hanze wat
de beste oplossing is en wordt
in overleg bepaald wat wanneer
geplaatst wordt.
De informatiezuilen staan rond
het centrum van Ulft, o.a. bij de
rotonde richting de Debbeshoek,
aan de Ettenseweg en aan de
Keurkamer. Op het bovenste
gedeelte is ruimte voor teksten
met bijvoorbeeld aankondigingen. Op het onderste gedeelte
kan worden geadverteerd.

De evenementen van uw verenigingen of niet commerciële organisatie promoten via de informatiezuilen op de toegangswegen in
Ulft? Dat kan. En ook nog eens
gratis. Ondernemersvereniging
De Hanze uit Ulft stelt advertentieruimte op de zuilen
beschikbaar.
”Een mooi extra marketinginstrument,” zegt Wouter Mecking
van De Hanze. ”Gratis voor alle

verenigingen en niet commerciële
instellingen uit Ulft. De aankondigingen worden maximaal twee
weken van tevoren geplaatst en
rouleren met de tekst ’Welkom
in Ulft.”
Het is met name geschikt voor
jaarlijkse evenementen. Denk
bijvoorbeeld aan de braderie
bij de club, een toneeluitvoering, muziekevenementen etc.
Wanneer er meer evenementen

Ook De Hanze heeft ruimte
gehuurd. Dit zijn normaal
gesproken langdurige contracten,
maar de ondernemersvereniging
maakt het mogelijk dat Ulftse
ondernemers ook voor slechts
twee weken een ruimte kunnen
huren. Een aantrekkelijke optie.
De kosten bedragen 125 euro
excl. btw. en het biedt Ulfste
ondernemers een andere, opvallende manier van adverteren.
Interesse in adverteren of het
gratis promoten van uw evenement op de informatiezuilen?
Mail naar:
info@meckings-sportshop.nl

Voorjaarsconcert Fanfare
Kunst Na Arbeid uit Ulft

Het voorjaar zet nu goed door
en daar hoort ook het alom
bekende voorjaarsconcert van
Fanfare K.N.A. bij, op 21 april.
Dit jaar een concert met verrassingen en deze keer laat het
orkest eens goed in de keuken
kijken.
Hoe zit zo’n fanfare nu eigenlijk in elkaar?
Om dat te laten horen gebruikt
KNA dit jaar een nieuw recept:
KNA deconstructed, om even
in de moderne keukentermen te
blijven. Iedereen weet hoe een
fanfare klinkt. Heel anders dan
een symphonie-orkest, een harmonie of een brass-band, maar
waarom is dat eigenlijk? Wat is
het geheim van de fanfare?
In het programma ”Spotlight”
wordt dat geheim prijsgegeven
en komen de diverse klankgroepen van de fanfare apart
voor het voetlicht. Dan wordt
het duidelijk hoe die groepen

samen werken om die typische
fanfareklank te krijgen.
Op het concert speelt ook het
B-orkest, het opleidingsorkest,
een belangrijke rol. Solo en
samen met het A-orkest zullen
verschillende
muziekwerken
worden gespeeld.
Muziek, en zeker fanfare, is iets
waar je jong mee kan beginnen.
Dat het een hobby voor het
leven kan zijn blijkt wel uit de
twee jubilarissen die KNA dit
jaar in het midden heeft. Op 1e
bugel speelt Egbert Koops die
al 65 jaar lid is en op 1e trombone Frank Huls die al 40 jaar
meespeelt bij KNA.
Ook geïnteresseerd in deze
fantastische hobby? Neem dan
contact op met KNA via de site:
www.kna-ulft.nl en kom zeker
kijken en luisteren naar het
voorjaarsconcert op 21 april,
19.30 uur. Locatie: St. Joris,
Hofstraat 1, Ulft zaal open
19.00 uur, toegangskaarten €5,verkrijgbaar aan de zaal.

Oplossingen Restaurantpuzzels
In de voorjaarskrant stond weer een restaurant-puzzel. Uit de
vele inzenders zijn onderstaande winnaars geloot, zij winnen
een waardebon t.w.v. 25 euro te besteden bij onderstaande
restaurants.
Restaurant Il Caminetto Anholt
Loes le Comte, Haverkamp 46,
7081 DL Gendingen
Restaurtant van Hal in Voorst
Th. Robben, Piet Molpad 31,
7071 XH Ulft
Restaurant Koenders in
Breedenbroek
A. van den Boom-Lanters,
Roomberg 42, 7064 BM Silvolde
Restaurant de Roode Leeuw in
Terborg
A. van Hal, Veenbes 12, 7081
GM Gendringen

Restaurant Engbergen in
Gendringen
Nardy Helmink, Melkweg 53,
7064 GL Silvolde
Restaurant De Buurman in
Silvolde
Fam. J. Aalders, Orion 14, 7071
TG Ulft
De Ulftse Krant feliciteert

alle prijswinnaars met hun
gewonnen prijzen. Zij krijgen
hun prijs binnenkort thuis
gestuurd.

De Iesselganger weer in de vaart

Concert Jeugdorkest Artiance en balletschool Attitude
in Openluchttheater Engbergen

Vanaf zaterdag 28 april t/m 27 oktober vaart de Iesselganger
weer, met o.a. de reguliere rondvaarten in het weekeinde en in
de zomervakantie ook weer op woensdag, donderdag en vrijdag.

Het Regionaal Jeugdorkest Artiance uit Alkmaar geeft een optreden op zaterdagavond 21 april samen
met het corps de ballet van Balletschool Attitude. Het 70-koppig jeugdsymfonieorkest bestaat uit
jongeren tussen 12 en 18 jaar. Hun passie voor muziek levert in combinatie met hun jeugdigheid een
wervelend concert op. Muziek uit meerdere stijlen zal langskomen, van Beethoven tot Brecovitsj, van
opera tot musical. Het concert is in het Openluchttheater Engbergen, het begint om 20.00 uur. Een paar
stukken zullen verrijkt worden met een heus ballet. Deze voor stelling is GRATIS toegankelijk.

Ook voor exclusieve boottochten voor uw eigen gezelschap kunt
u boeken. Dat kan niet alleen bij de VVV kantoor Ulft, Terborg
en Varsseveld, maar ook via de website van Stichting IJsselvaart.
(www.ijsselvaart.nl) Naar deze site wordt ook verwezen voor uitgebreide en actuele informatie over het vaarprogramma 2018.
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Nieuw pand Paul Klomberg
Assurantiën/RegioBank
MKB-advies en alle andere financiële producten. Al ruim 8000
klanten vertrouwen op de kwaliteit van de inmiddels grootste
RegioBank van Nederland en het
bijbehorende assurantiekantoor.

Familiebedrijf

Van een ’hokje’ in 1988 naar een
mooi pand aan de Terborgseweg
10 in Silvolde. Met inmiddels 16
medewerkers is Paul Klomberg
Assurantiën/RegioBank de laatste 30 jaar flink gegroeid. Met de
opening van het nieuwe onderkomen op donderdag 26 april, is
de financiële dienstverlener klaar
voor de toekomst.
Aan tafel in hun nieuwe onderkomen blikt Paul Klomberg
samen met zoon Sander terug op
de laatste 30 jaar. ”Mijn vrouw
Joke en ik startten met ons kantoor van de toenmalige Centrale
Volksbank (CVB) in 1988 vanuit
een klein schuurtje,” vertelt de
oprichter. ”Een kaartenbak met
40 klanten die we konden overnemen, een tafel, twee stoelen
en een geldkistje. Meer hadden
we niet en we moesten zelf zorgen voor nieuwe klanten. ”We
maakten bijvoorbeeld stencils
als we een spaaractie met aan-

trekkelijke rentes hadden en die
bezorgden onze kinderen Debby
en Sander dan huis-aan-huis in
Silvolde.”
Nieuwe klanten
Na een succesvolle actie stonden
er op een avond in mei ineens 10
nieuwe klanten op de stoep.
”Daar hadden we eigenlijk
helemaal geen plek voor in ons
hokje,” lacht Klomberg. ”Maar
wat gebeurde er? Die klanten
gingen buiten kaarten, zwikken,
en wachtten geduldig tot ze aan
de beurt waren. De buurvrouw
zorgde voor koffie. Iedereen
tevreden.”

Alles onder een dak

Inmiddels is er uiteraard
het een en ander veranderd.
Paul Klomberg Assurantiën/
RegioBank is uitgegroeid tot een
financieel dienstverlener waar je
alles onder een dak vindt. Van
hypotheken en verzekeringen tot

Zoon Sander en dochter Debby
zijn ondertussen ook al jarenlang vertrouwde gezichten binnen het bedrijf. Paul Klomberg
Assurantiën/RegioBank is een
echt familiebedrijf gebleven. ”Ja,
dat is fantastisch,” zegt Sander
Klomberg. ”Het is mooi dat we
het allemaal zo hebben kunnen
opbouwen én dat we het vertrouwen van de mensen uit de regio
krijgen. We merken dat we hier
echt een meerwaarde hebben. Bij
ons kantoor kun je, ook ’s avonds
tijdens openingstijden, gewoon
naar binnen lopen voor bijvoorbeeld een vraag. Dat kan op veel
plekken niet meer. Natuurlijk,
wij gaan ook mee met de tijd,
maar we spreken niet voor niets
van ’persoonlijk contact met digitaal gemak’. En dat hopen we
nog jarenlang zo vol te houden.”
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Vernieuwde zaak Mekers
fietsen Gendringen
De zaak is er overzichtelijk en
opener op geworden. Bij Mekers
fietsen aan de Grotestraat in
Gendringen is er de afgelopen
twee winters hard gewerkt aan
de indeling van de winkel. Het
resultaat mag er zijn: ”We hebben de tijd goed besteed om het
winkelen te veraangenamen.”
De zaak oogt rustiger en ruimer,
met fietsonderdelen op logische
wijze gegroepeerd aan de wanden. Daarnaast staat er een verkoopzuil; de producten die niet
voorradig zijn, kunnen direct
worden besteld. Al die artikelen zijn tevens te vinden op
www.mekersfietsen.nl, waarna
ze kunnen worden afgeleverd
bij Mekers, aan huis of elders
(bijvoorbeeld als cadeau voor
oma in Amsterdam).
”We hebben met de winkel echt
een inhaalslag gemaakt,” vertellen Hans en Brigitta Mekers.
”Vorig jaar hebben we als fietsenzaak ons 100-jarig jubileum

Opening

Het nieuwe pand wordt op donderdag 26 april feestelijk geopend. Iedereen die een kijkje
wil komen nemen is van 16.00
tot 21.00 uur welkom aan de
Terborgseweg 10 in Silvolde.
Er zijn leuke activiteiten voor
kinderen en volwassen kunnen,
naast kijken, proosten op het
nieuwe pand.
www.paulklombergassurantien.
nl

Heutinck Juwelier & Optiek
verlegt focus naar brillen

Hoppen en shoppen in Ulft
Een Oosterse Bazaar, hobbyistenplein,
verschillende demonstraties, activiteiten
voor kinderen en natuurlijk de winkels die
van 12.00 tot 17.00 uur geopend zijn. Op
zondag 6 mei is het weer tijd voor Hoppen
en Shoppen in het centrum van Ulft.
Wouter Mecking van Ondernemersvereniging De Hanze uit Ulft kijkt er al
naar uit. ”Het belooft weer een mooie editie te worden,” vertelt hij. ”Verschillende
groepjes ondernemers organiseren door
het hele centrum allemaal kleine minifestijnen. Bezoekers kunnen van activiteit
naar activiteit hoppen. En ondertussen
natuurlijk shoppen, omdat de meeste winkels open zijn.”

Oosterse Bazaar
Heutinck Juwelier & Optiek is al meer
dan een eeuw een bekende naam in de
winkelstraten van Ulft. Bij het familiebedrijf werken nog steeds dezelfde vakmensen, maar afgelopen winter heeft er een
korte, interne verbouwing plaats gevonden. Het gaat de focus op brillen iets meer
vergroten.
”De brillenwanden zijn gemoderniseerd,”
vertelt Alex Mentink. Hij is inmiddels al
de vierde generatie die aan het roer staat
van Heutinck Juwelier & Optiek en werkt
er al meer dan 25 jaar. ”Daarnaast is er
een aantal juwelierskasten verdwenen.
Hiervoor zijn brillen in de plaats gekomen. Dat was hard nodig, vonden we. We
zijn nu weer klaar voor de toekomst.”

3D printen

Vanzelfsprekend volgt Heutinck de ontwikkelingen op brillengebied op de voet.
Daarom kunnen mensen ook in Ulft
terecht voor de nieuwste trend: de 3D
geprinte bril, van het merk Götti. ”Het
voordeel hiervan is dat het écht een op

gevierd. Nu kan ook de winkel
er weer 100 jaar tegen,” zeggen
de twee lachend. ”Nou ja, we
zijn ieder geval weer klaar voor
de toekomst.”
De vernieuwde indeling zorgt
ervoor dat alle producten beter
vindbaar zijn. Brigitta: ”We hebben een overzichtelijke wand
met verlichting, sloten en poetsmiddelen als olie en wax voor
het onderhoud van de fiets. We
zien duidelijk dat mensen van
de gelegenheid gebruikmaken
om door de winkel te dwalen
en dat ze makkelijker dingen
kunnen vinden.”
Daarnaast is er een aparte plek
voor de producten van Shimano
en Simson, ook is er een speciale kinderwand. ”Er bleek vraag
naar cadeautjes voor de kleintjes. Mandjes, kraaltjes, noem
maar op. Dat assortiment is
daarom uitgebreid. We hebben
minder stellingen, maar meer
producten. Zodat mensen in
alle rust kunnen winkelen.”

maat gemaakte bril is, volledig aangepast
aan de klant. Daarnaast wordt het ook
nog eens op een meer milieuvriendelijke
manier geproduceerd dan een gewone
kunststof bril.”
Dit betekent niet dat de optiek zich volledig richt op brillen uit een 3D-printer.
Integendeel, Heutinck voegt juist een
aantal nieuwe montuurmerken aan het
bestaande assortiment toe. ”We verleggen onze focus meer naar de brillen en
wat minder naar de juwelen. Desondanks
blijven we het vertrouwde adres voor
juweliersproducten. We hebben daar de
kennis van en daar blijven we onze klanten mee bedienen. We hebben met Zinzi
een sterk merk in huis en dat blijft bij ons
verkrijgbaar.”
Heutinck Juwelier & Optiek geeft ook
professioneel advies. Drie medewerkers
zijn professioneel geschoold als opticien,
contactlensspecialist of optometrist. Ze
geven niet alleen advies over kijkoplossingen, maar sporen ook eventuele oogziektes op. Daarnaast verlenen ze eerstelijns
oogzorg.

Nieuw dit jaar is de Oosterse Bazaar op
het pleintje achter Het Klooster (Kloosterstraat). Daar worden heerlijke Turkse gerechten geserveerd en kun je verschillende
Turkse producten kopen in meer dan tien
verschillende kraampjes.
”De Bazaar wordt georganiseerd door
de Ulftse moskee aan de F.B. Deurvorststraat,” laat Mecking weten. ”Op 6 mei is
ook de open dag van de moskee. Iedereen
die het leuk vindt kan een kijkje nemen.”
De Oosterse Bazaar start al om 10.00 uur
’s ochtends. De rest van de activiteiten
in het centrum gaan vanaf 12.00 uur van
start.

Activiteiten

Verder is er een hobbyistenplein waar
onder meer sieraden makers, meubelmakers, klompenmakers, schilders en andere
kunstenaars hun werk aanbieden en laten
zien.
Uiteraard zijn er ook diverse kinderattracties (met onder andere een springkussen)
en worden op verschillende plekken in het
centrum mooie demonstraties gegeven.

Deze demonstraties zijn voor het hele
gezin.

Derde jaar

Hoppen en Shoppen is inmiddels een traditie in Ulft. Dit jaar wordt het festijn voor
de derde keer gehouden. Ook nu weer op
de eerste zondag van de maand mei en
dus ook altijd de zondag voor Moederdag.
”En als het aan de ondernemers ligt,
blijft dat de komende jaren ook zo,” zegt
Mecking.
”We horen heel veel positieve geluiden.
De ondernemers vinden het fijn om ook
eens op een andere manier met de buren
in contact te komen en samen wat te organiseren. Wij juichen dat natuurlijk alleen
maar toe en elk groepje ondernemers dat
wat organiseert, krijgt van De Hanze
ook een bijdrage om er wat moois van te
maken.”
En dat is uiteindelijk goed nieuws voor
de bezoekers, want ook dit jaar is het
programma weer erg divers en bruist het
centrum op zondag 6 mei van 12.00 tot
17.00 uur de hele middag.
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Olde Dorpskiek’n
De volgende Ulftse Krant verschijnt 7 mei. Voor suggesties en/of
opgaves van evenementen kunt u terecht bij Drukkerij IJselstroom
aan ’t Goor 55A te Ulft, ulftsekrant@ijselstroom.nl Bellen mag
ook: 0315 - 681373, (vragen naar Patricia)
13 april:
13 april:

In maart 1926 voltrok zich een ramp. De tram die
van Gendringen kwam reed in Ulft het bovendeel
van de brug eraf. De brug was heel smal. De tram
kon er maar net overheen. Op de foto kun je zien
dat een wagen met cokes de brug versperde. De
mensen rechts staan nu nog met de handen in hun
zakken, dat zal wel anders worden. Rechts zie ook
een wagen met de letters GSTM erop. Dit staat
voor Gendringense Stoom Tram Maatschappij.

Oude foto’s en reactie’s zijn van harte welkom
bij de fotowerkgroep 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.

Galerie bij de Boeken:

Mannelijk naakt in klei en brons

Werk van Greet Ketelaers.
Deze keer in Galerie bij de
Boeken van 9 april t/m 14 mei
beeldende kunst van Greet
Ketelaers uit België. Zij maakt
vrijwel uitsluitend mannelijke
naaktsculpturen.
Ze is geboren in 1950 en woont
en werkt in Veurne. Ze is haar
kunstopleiding begonnen met
boetseren via een cursus door het
vormgevingsinstituut in Kokszijde (1985). Daarna heeft ze zich
bekwaamd in de hogere graad
tekenkunst en beeldhouwkunst
(1991-2004). Om haar ontwikkeling te vervolmaken volgde een
specialisatie in beeldhouwkunst
en een middelbare graag digitale
beeldende vorming.
In haar werk houdt Greet
Ketelaers vast aan de klassieke

benadering van beeldhouwkunst.
Ze hanteert een expressieve
boetseertechniek.
De werken zijn zowel intrigerend
als bevragend. Het engagement
van de individuen wordt niet
nader gespecificeerd. De contextuele vaagheid veroorzaakt een
mysterieuze sfeer en laat verschillende mogelijkheden open.
Ze roept vragen op waarop elke
toeschouwer zijn eigen individuele antwoord kan formuleren.
De beelden zijn sober van kleur,
hebben een herkenbare menselijke uitstraling.
Het accent ligt op uitvergrote
ledematen. De dramatische houding wordt ondersteund door
de vormentaal van handen en
voeten. Hiermee worden tijd en

ruimte gesuggereerd, grenzen
worden afgebakend.
Haar kunstwerken zijn ze door
de jaren heen regelmatig met
verschillende Belgische kunstprijzen bekroond.
Haar beelden in klei zijn uniek.
Nu en dan laat ze een beeld afgieten in brons voorzien van een
krachtige patina en een identificatienummer.
Galerie bij de Boeken vindt u in
de DRU Cultuurfabriek in Ulft.

Kledingactie Sam, Petrus & Pauluskerk, Ulft
Drie Achterhoekse Bands, DRU Cultuurfabriek,
Ulft
14 april:
JAFA-filmfestival, DRU Cultuurfabriek, Ulft
15 april:
Voorjaarswandeling VVV, Start Roode Leeuw,
Terborg
16 april:
Mantelzorgcafé, ’De Roode Leeuw’, Terborg
18 april:
Jaarvergadering en bingo, Damesgilde Ulft
18 april:
Kinderfilm Moana, Filmhuis DRU Cultuurfabriek, Ulft
18 april:
Dramafilm ’King of the Belgians’, Filmhuis
DRU Cultuurfabriek, Ulft
21 april:
Concert St. Gregorius, Dorpshuus, Varsselder
21 april:
Voorjaarsconcert Fanfare Kunst na Arbeid,
St. Joris clubgebouw, Ulft
21 april-13 mei: Expositie Ria Wiendels, Galerie 21, Breedenbroek
22 april:
Lenteconcert Ulfts Gmengd Koor, Hemeltje, Ulft
23 april:
Instuifmiddag KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
26 april:
Bingoavond Dorpshuus, Varsselder
27 april:
Koningsdag-activiteiten, Zwarte Plein, Ulft
27 april:
Beapop, Plein achter Het Klooster, Ulft
28 april:
Bob Dylan Dag, DRU Cultuurfabriek, Ulft
2 mei:
Rijbewijskeuring, Mulderije, Ulft
6 mei:
Oude IJsseltocht R.T.C. De Wildt, Clubhuis, Ulft
6 mei:
Hoppen en Shoppen in centrum Ulft
7 mei:
Bingo KBU/SBU, ’t Hemeltje, Ulft

Moeder Teresa Stichting
Geluk om te kunnen helpen in
Roemenië
Het voorjaar komt, de winterjas wordt opgeborgen en half
Nederland maakt zich druk welk
zomerjurkje het straks op de
eerste zomerse dag van het jaar
tevoorschijn halen, in combinatie met een niet ogende veel te
grote zonnebril. Kiezen is een
vorm van rijkdom, een gelukkige
omstandigheid.
Terwijl Nederland moeite heeft
met de beperkte huidige temperatuurswisselingen, is dat niets
vergeleken met Oost-Europa. In
de bergen rond het Roemeense
Oradea bijvoorbeeld is het in de
zomer bloedjeheet, in de winters
heel erg koud.
De Moeder Teresa Stichting Ulft
zet zich al tientallen jaren in om
de Roma in Oost-Europa te helpen, in de zomer en ook in de
winter. Een kwik van -25 celsius
betekent in Nederland een tocht
langs elf stadjes, in Roemenië is
het in sommige gebieden doodnormaal en is het zonder cv een
kwestie van overleven.
Nou zie ik u denken, wat moet
ik met die info. Nou, onlangs
gaf een bekende cabaretier een
Masterclass Geluk. Hij liet ondubbelzinnig weten dat we in

Nederland niet veel recht van
klagen hebben. Tuurlijk kan het
altijd beter, er zijn inderdaad
schrijnende situaties, maar hij
schetste ook het beeld dat een
gemiddelde student met zijn beperkte maandelijkse inkomen
nog steeds bij de rijkste 11 procent
van de wereldbevolking hoort.
En dat een Nederlander met een
modaal inkomen bij de 5 procent
rijksten op deze aardbol woont.
Dat is als cabaretier trouwens
makkelijk roepen als je zelf nog
meer verdient, maar dat terzijde.
Het is trouwens gek dat rijkdom
in geld wordt uitgedrukt, en niet
in aantal geluksmomentjes.
Rijkdom en geluk verschillende
dimensies. Gelukkigst zijn mensen, zo blijkt uit onderzoek, die
niet alleen wat hebben, maar
ook kunnen geven. En laat daar
de Moeder Teresa Stichting
Ulft nu dag in, dag uit, onvermoeibaar mee bezig zijn. In de
vorm van hulptransporten naar
Roemenië met kleding, hout en
medicijnen. Of het samenstellen
en verspreiden in Roemenië van
voedselpakketten. Rijk zijn door
te kunnen geven, door te delen.
De Moeder Teresa Stichting Ulft
prijst zich gelukkig te kunnen geven, en heeft de hoop dat ook u
dit geluk herkent.

