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Mei
In mei leggen alle vogels een ei, 
hebben we veel dagen vrij en is 
de maand mei zo weer voorbij. 
Een mooie rijm, die eigenlijk al 
begint in april. Met Koningsdag 
op vrijdag, wat ons dit jaar een 
langer weekend oplevert. Daar-
na Hemelvaartsdag met bij de 
meeste bedrijven ook de vrijdag 
als vrije dag. Een week later 
Pinksteren met dat weekend de 
maandag erbij. Als werknemer 
weet je op een gegeven moment 
niet meer welke dag van de 
week het is, je wilt wat afleveren 
op een dag dat iedereen vrij is of 
je komt zo weer een dag te kort 
omdat de week op dinsdag be-
gint. Ondertussen gaat het werk 
gewoon door en moet alles in 
minder tijd klaar. De scholen 
hebben naast die dagen ook nog 
de meivakantie en ouders moe-
ten haast op de kalender aan-
kruisen wanneer de kinderen 
wel en niet naar school moeten. 
En de eindexamenkandidaten 
zijn met die paar uur per dag 
voor hun examens ook de draad 
kwijt. Het blijft naar mijn idee 
een rommelige maand. Maar 
toch... Neem nou zo’n Hemel-
vaartsdag, dat is toch een mooi 
extraatje, zo’n dag waarop niks 
moet en met de vrijdag erbij 
bijna een beetje vakantie, als er 
tenminste geen spoedklusjes 
tussen komen. Je kunt gaan 
dauwtrappen, maar je kunt die 
dagen ook gebruiken om weer 
een beetje bij te tanken of aan 
een klus te beginnen die al een 
poosje op het lijstje staat. Of je 
kijkt wat er zoal te doen is her 
en der (en dat is héél veel) en 
slentert gezellig over een brade-
rie, pakt een terrasje of gaat 
naar een muziekevenementen 
in het dorp (of misschien wel 
naar allemaal!). Dan nemen we 
die onregelmatige weken in mei 
maar op de koop toe en gebrui-
ken we die extra dagen om de 
komende maanden er weer vol-
op tegenaan te gaan. Het duurt 
nog wel even voordat de zomer-
vakanties beginnen, dus eigen-
lijk zijn we toch wel blij met die 
dagen vrij in mei. Geniet ervan. 

Zijlijn

De maand mei is traditioneel 
een maand van veel vrije dagen, 
zoals Hemelvaart en Pinksteren. 
Daarmee is het ook een uitste-
kende gelegenheid om veel (bui-
ten)activiteiten te organiseren. 
De Ulftse Krant heeft een aantal 
activiteiten in de regio op een rij 
gezet. 

Achterhoeks Fietsweekend
Van 10 tot en met 13 mei is het 
23e Achterhoeks Fietsweekend. 
Vier dagen fraaie routes fietsen 
door het Achterhoekse coulissen-
landschap vanuit Varsseveld. De 
routes zijn uitgezet over goed 
berijdbare wegen en paden. 
U krijgt bij de start een dui-
delijke routebeschrijving mee. 
Tevens zijn de routes uitgepijld. 
De controles zijn steeds in sfeer-
volle horecagelegenheden. De 
start is bij de Van Pallandthal in 
Varsseveld. De starttijd is tussen 
09.00 en 13.00 uur. 
De afstanden zijn 40 en 60 km, 
waarbij u op de controleplaats 

(na 20 km) steeds kunt kiezen 
welke afstand u die dag wilt 
afleggen. 
De routes gaan iedere dag in een 
andere richting. Heeft u geen zin 
om vier dagen te fietsen, dan is 
dat geen probleem. U kunt iede-
re dag vertrekken vanaf 9.00 uur 
en u moet voor 18.00 uur weer 
hebben afgestempeld. 
Het inschrijfgeld bedraagt 9 euro 
voor volwassenen zonder herin-
nering en 11 euro voor volwas-
senen met herinnering. Kinderen 
tot 12 jaar betalen de helft. 
Dagkaarten kosten 3 euro voor 
volwassenen en 1,50 euro voor 
kinderen.

Hemelvaartsfeesten
Dit jaar slaan de organisaties 
van Huntenpop, Festivaart en 
Coverland de handen ineen voor 
een nieuw driedaags festival on-
der de vlag Hemelvaartfeesten. 
De Hemelvaartsfeesten op 10, 11 
en 12 mei, op het DRU Park in 
Ulft, luiden de zomer in. 

Naast Festivaart op donderdag 
en Coverland op zaterdag krijgt 
dit jaar ook de vrijdagavond 
een eigen invulling. Festivaart 
blijft zich focussen op dance en 
Coverland blijft zoals vanouds 
het grootste cover- en tributefes-
tival van Nederland. De Vrijdag 
slaat een brug tussen deze dagen 
met een brede programmering 
voor alle leeftijden.

Line-up
Op Festivaart treden onder an-
dere Childsplay, Degos & Re-
Done, Dymonic, Dyna, Edge of 
Motion, Frequencerz, Haeken, 
Julian Jordan, La Fuente, 
Magistraal Soundsystem, MC Da 
Syndrome, MC Rems, Moksi, 
Partyraiser, Pavo, Ran-D, Remco 
Beekwilder, Roel Salemink B2B 
Carlos Monsalve, The Darkraver 
en Yumm Yumm op. 
Boh Foi Toch is één van de arties-
ten die op De Vrijdag optreedt. 
Ook Bokkers, Boogie Nights, 
Dansado & De Feestneger, 

Dokter Watjes, JeBroer, Paul 
Elstak, Snollebollekes, Stuk en 
Vakman Johnny treden op. 
Op Coverland zijn tributebands 
te horen van onder andere 
AC/DC, Beth Hart, Blondie, 
Coldplay, Editors, Foo Fighters, 
Green Day, Guns n’ Roses, 
Johnny Cash, Linkin Park, 
Nirvana, Rammstein, Red Hot 
Chili Peppers en Simple Minds.

Voor Festivaart geldt een mini-
male toegangsleeftijd van 18 jaar.
De Vrijdag en Coverland is voor 
iedereen toegankelijk. Een ticket
voor Festivaart kost 28 euro. 
Voor De Vrijdag betaal je 21 euro 
en een kaartje voor Coverland 
kost 26 euro. Een passe partout-
ticket, voor drie dagen, kost 56 
euro. De online verkoop is in-
middels gestart op
www.hemelvaartfeesten.nl

Boerderijdagen
Op vrijdag 11 mei is er een boer-
derijdag van Campina in Terborg. 
Er is van alles te doen, zoals een 
rondleiding, boerenmeerkamp, 
kinderen kunnen geschminkt 
worden en er is een zuivelbar. 
De boerderijdag is te bezoeken 
van 10.00 tot 16.00 uur aan de 
Laan van Wisch 5 in Terborg. 
Huisdieren zijn niet welkom op 
het bedrijf.

Pareldag
Tweede Pinksterdag (21 mei), 
van 10.00 tot 17.00 uur, vindt de 
tweede editie van de Pareldag 
Oude IJsselstreek plaats. Dit jaar 
gaat de tocht door Megchelen, 
Gendringen en Voorst. De fiets-
tocht is zo’n 25 kilometer en start 
en eindigt in Openluchttheater 
Engbergen te Gendringen. 
Elk jaar wordt er gefietst door 
een ander deel van de gemeen-
te met de daarbij behorende 
’Parels’ op het gebied van cultuur 
en natuur. De route is gedurende 
de week voorafgaand verkrijg-
baar bij de VVV of op Tweede 
Pinksterdag bij het startpunt 
Openluchttheater Engbergen. 
De Pareldag wordt georganiseerd
door enkele toeristische onder-
nemers en de VVV. 

Voorjaars-activiteiten in mei

Festivaart op Hemelvaartsdag. (Archieffoto)
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Stichting DRU
Burgermeester en wethouders 
willen Dhr. H. de Hartog benoe-
men tot bestuurslid van Stichting 
DRU Cultuurfabriek, dit  op 
grond van artikel 4, lid 2 van de 
statuten van deze Stichting.

Wunderkammer
Professionele kunstenaars die in 
de gemeente Oude IJsselstreek 
wonen en werken kunnen deel-
nemen aan het kunstproject 
Wunderkammer. Een project met
de uitdaging om kleine kunstwer-
ken te maken die de gemeente 
kan gebruiken als representatie-
geschenk. Jaarlijks stelt de ge-
meente aan zes kunstenaars elk 
vijf kistjes beschikbaar. Deze 
kistjes van 20 x 20 x 6 en 12 cm 
bestaan uit een binnen- en een 
buiten-gedeelte en zijn afgedekt 
met een glasplaat. De kistjes 
moeten staand (verticaal) of han-
gend geplaatst kunnen worden. 
Het project Wunderkammer is 
bedoeld om uit te groeien tot een 
permanente expositie, waarvan 
telkens elk jaar (of editie) de eer-
ste zes kistjes (van de vijf) op een 
representatieve, openbare plek 
worden gehangen. Een keuze 
voor de eerste zes ontwerpen 
wordt gemaakt voor 1 juni, waar-
na een eerste opdracht aan zes 
kunstenaars wordt verstrekt. De 
kunstwerken worden uiterlijk op 
31 augustus aangeleverd.  In de 
exposite van kistjes, de groeiende 
Wunderkammer, komt een lijst, 

waarin de titels van de werken 
worden vermeld, de naam van de 
kunstenaars en een QR code, die 
verwijst naar de website van de 
desbetreffende maker.

Sinterklaas intocht
Oude IJsselstreek heeft zich bij 
de NTR aangemeld voor het 
organiseren van de landelijke in-
tocht van Sinterklaas in 2018. Het 
historische DRU Industriepark 
in Ulft, gelegen aan de Oude 
IJssel, leent zich heel goed voor 
een unieke en eigentijdse lande-
lijke intocht van de Sint. 
Burgemeester Otwin van Dijk: 
”Wij vinden het belangrijk dat 
de mooie traditie van het sinter-
klaasfeest, ook op tv, in stand 
wordt gehouden. Daar willen 
wij als Oude IJsselstreek graag 
aan bijdragen. Wij zien veel 
mogelijkheden om van de in-
tocht op het DRU Industriepark 
een fantastisch kinderfeest te 
maken. Het verzorgen van de 
landelijke intocht is daarbij ook 
een prachtige promotie voor de 
Achterhoek en in het bijzonder 
Oude IJsselstreek.”

Burgernet
Een veilige gemeente: daar 
maken we ons allemaal sterk 
voor. In samenwerking met de 
politie, brandweer, Openbaar 
Ministerie en ondernemers 
werkt de gemeente aan veilig-
heid en leefbaarheid. U kunt 
zelf een bijdrage leveren aan 
een prettige en leefbare woon-
omgeving. Meld u daarom aan 
voor Burgernet! Vindt er een 
vermissing, overval of diefstal 
in uw omgeving plaats? In geval 
van een acute situatie ontvangt u 
een sms of spraakbericht op uw 

telefoon. Als u getuige was van 
het incident of u beschikt over 
informatie belt u met 0800-0011. 
Downloadde u de App? Dan 
kunt u via de “Bel met de poli-
tie” knop rechtstreeks contact 
met de meldkamer opnemen.

Gegevensbescherming
Het college besluit om gezamen-
lijk met de gemeenten Aalten, 
Doesburg, Doetinchem, Oost-
Gelre, ODA en Buurtplein een 
Functionaris Gegevensbescher-

ming te benoemen zoals voorge-
schreven in de Algemene Ver-
ordening Gegevensbescherming.

Jeugdbescherming
De gemeenten in de Achterhoek 
gaan in 2019 een subsidietender 
uitvoeren om Gecertificeerde 
Instellingen te selecteren die op 
basis van een subsidierelatie met 
de gemeenten met een looptijd 
van maximaal drie jaren, jeugd-
beschermings- en jeugdreclas-
seringmaatregelen mogen gaan 

uitvoeren. Hiermee wordt de
stabiliteit en continuïteit van de
uitvoering van de jeugdbescher-
ming en jeugdreclassering ge-
borgd.

Stoppen met roken
Het college van B & W wil de 
Stichting Vitaal op weg een één-
malige subsidie toekennen van    
€ 2.280,- voor uitvoering van het 
project Stoppen-met-roken.

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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Hoofdstraat Varsselder

De afgelopen periode is er in samenwerking door de gemeente Oude IJsselstreek en Vereniging 
Dorpsbelangen Varsselder-Veldhunten ( VDVV)  hard gewerkt aan een verdere uitwerking van de        
plannen voor herinrichting van de Hoofdstraat. Op woensdag 25 april  was is er een informatiebij-
eenkomst over de herinrichting in ’t Dorpshuus, in Varsselder. Het betreft het wegvak, ”Hoofdstraat”,        
gelegen binnen de komgrenzen van Varsselder.

Zijn zestigste verjaardag is in 
zicht, maar melkboer Frank 
Siemes is voorlopig nog niet van 
plan om thuis te gaan zitten. De 
oude bus was op, en dus moest er 
een nieuwe melkwagen komen. 
Daarmee rijdt ’Opa Frank’ sinds 
vorige maand zijn rondes door 
Ulft en omstreken. Als melkboer 
is hij verkoper met daarnaast een 
sociale functie, die ook ouderen 
in staat stelt zelfstandig bood-
schappen te blijven doen. 

Aan enthousiasme geen gebrek 
bij Frank Siemes. In het alge-

meen niet, en al helemaal niet 
als hij het heeft over zijn nieuwe 
bus. ”Bijna 11 meter lang en 
3.10 meter hoog. Ja, het is een 
flinke joekel,” vertelt de Ulftse 
melkboer met zichtbaar plezier. 
De nieuwe wagen is niet alleen 
groter, Siemes kan dankzij de 
uitgebreide koeling ook versere 
producten aanbieden. 

”Ik heb nu meer vleeswaren in 
de schappen liggen. Brood en 
banket, verse maaltijden, slaatjes
en grote salades, gesneden 
groente. In de zomerdag bier en 

blikken frisdrank,” somt Siemes 
op. 
”Het hele assortiment is uitge-
breid en mooier gepresenteerd 
bovendien. Eerder kon dat niet, 
met maar één koeling. Want 
die was bestemd voor de melk.” 
Siemes blijft immers melkboer, 
met flessen melk. ”Want dat is 
nog steeds de lekkerste melk.”

De komst van een nieuwe wagen
was noodzakelijk, nu de vorige 
aan vervanging toe was. 
”De oude bus was op. En ik zie 
mezelf nog niet hele dagen thuis 

zitten.” Dus werd er een nieuwe 
aangeschaft: ”Hier kan ik in ieder
geval een jaar of drie à vier 
mee verder. Misschien dat ik ’m 
daarna aan iemand anders kan 
overdoen.” 

Bijkomend voordeel van de 
ruime bus is dat er naast de 
chauffeur plaats is voor een     
kinderzitje. ”Nu kunnen de klein-
kinderen dus ook met me mee. In 
de oude wagen was daar de ruim-
te niet voor. Mijn zoon wordt 
binnenkort vader en die zei al: 
pap, die kleine gaat een keer in 
de Maxi-Cosi mee op pad. Dan is 
het dus echt opa Frank!” 
Sinds Siemes een paar jaar ge-
leden voor het eerst grootvader 
werd, wordt hij namelijk - niet 
alleen door zijn kleinkinderen 
- gekscherend ’Opa Frank’ ge-
noemd. Die bijnaam is inmiddels 
een begrip geworden (”Ik ben 
voor iedereen opa Frank!”) en 
siert ook de nieuwe bus. 

Daarop prijkt bovendien de 
naam ’Thuiswinkel’. Het plan 
is immers om op verschillende 
plaatsen in de regio - in dorpjes 
waar geen supermarkt meer is 
- wekelijks enkele uren te gaan 
staan. Dat hij weer helemaal in 
staat is om als vanouds zijn werk 
te doen, daar is Siemes dankbaar 
voor. 
”Zonder mijn vrouw Karin had 
ik dit nooit vol kunnen houden. 
En mijn dochter Femke heeft 
geholpen toen ik vorig jaar hart-
problemen had en doet dit nog 
steeds, zij is ook degene die de 
bus heeft ingericht. Zij hebben 
altijd achter me gestaan.”

Opa Frank rijdt nog wel paar jaar door

’Opa Frank’ in zijn nieuwe melkwagen.

Vrijheid in keuze 
ongeacht uw 

verzekeraar

24 uur per dag 
bereikbaar

• Zorg  • Respect  • Aandacht

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

Sandra 
Rözer

Uitvaartzorg



31e Oude IJsseltocht
R.T.C. ”De Wildt”
Wielervereniging R.T.C ”De 
Wildt” uit Ulft organiseert op 
zondag 6 mei de Oude IJssel-
tocht. Info: www.rtcdewildt.nl 

Leren roeien op de Oude 
IJssel
Nog niet zo heel lang is tussen de 
brug en de stuw in Ulft Roei- en 
Kanovereniging Het Anker ge-
vestigd. Dit voorjaar organiseert 
RKV Het Anker twee beginners-
cursussen. In 4 keer leer je de be-
ginselen van het roeien. Je oefent 
met een goede roeihouding en 
roeihaal. We gaan het water op 
om in de praktijk te ervaren hoe 
lastig goed roeien is. Als het goed 
is ervaren we ook hoe leuk het is 
om samen gelijk de boot voort te 
stuwen. Je wordt begeleid door 
ervaren roeiers/coaches. 
De eerste cursus  is op dinsdag-
avonden (8, 15, 22 en 29 mei) 
van 19.15 - 20.45 uur. De tweede 
cursus wordt gegeven op zon-
dagochtenden (27 mei en 3,  17 
en 24 juni) van 11.00 tot 12.30 
uur. De kosten voor vier keer 
cursus bedragen 25 euro per 
persoon. Daarvoor krijg je les, 
kun je gebruik maken van alle 
materialen van de vereniging en 
hebben we koffie en thee na af-
loop. Interesse: Kijk op  roeien@
rkvhetanker.nl, kom naar onze 
open dag op 6 mei van 11.00 - 
15.00 uur of bekijk de website: 
www.rkvhetanker.nl

Mariahulde in Silvolde
Op woensdag 9 mei wordt er om 
19.00 uur een Mariahulde in de 
Mauritiuskerk in Silvolde georga-
niseerd door Vrouwenvereniging 
ZijActief. Voorganger is Pastor 
Mia Tankink. De zang wordt ver-
zorgd door het herenkoor uit
Etten o.l.v. Ferdi Cornelissen. 
Tijdens de viering is er een licht-
processie en wordt een bloemen-
hulde gebracht aan de Bedrukte 
Moeder Gods van Varsseveld.                                                                           
Deze Maria is een zogenaamd 

Marianum; een dubbelbeeld. In 
de Mauritiuskerk van Silvolde 
bevindt zich de helft van dit 
Marianum; het andere deel hangt 
in het Augusta-hospitaal in An-
holt. Na de viering is er gele-
genheid om gezamenlijk af te 
sluiten met een kop koffie. Deze 
viering is niet alleen voor leden 
van ZijActief, maar iedereen ook   
heren zijn van harte welkom.  

Instuifmiddag KBO/SBU
KBO/SBU organiseert op maan-
dag 14 mei een instuifmiddag 
vanaf 14.00 uur in zaal het 
Hemeltje te Ulft. Er wordt een 
kaartje gelegd (o.a. solokaarten, 
jokeren, 3/15), rummikub ge-
speeld 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! 

Rommelmarkt Schutterij 
Wals Wieken Milt
Op 21 mei vindt de jaarlijkse 
rommelmarkt van schutterij 
Wals Wieken Milt weer plaats 
bij slagerij Pennings Ringweg 8 
te Gendringen.

Inloopavond tijdelijke
huisvesting MMP 
Op 15 mei van 19.00 tot 20.30  uur 
is er in Debbeshoek een inloop-
avond om de plannen voor de 
tijdelijke huisvesting tijdens de 
sloop en nieuwbouw bvan Maria 
Magdalena Postel te bekijken.

Inschrijven 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. Ook kan de stichting vrij-
willigers gebruiken. Mensen die 
het leuk vinden om tijdens deze 
4 dagen als verkeersregelaar op 
te treden of andere werkzaamhe-
den willen verrichten, vragen we 
contact op nemen: 0315-686163, 
www.ulftseavondvierdaagse.nl

Buurtpreventie Etten via 
WhatsApp van start
In Etten is door Dorpsbelangen 
het initiatief genomen om voor 
Etten een WhatsAppgroep te 
starten. Dit om de veiligheid in 
het dorp te vergroten. Via de 
Buurtpreventie WhatsApp wor-
den verdachte situaties gemeld 
in de eigen wijk. Met één bericht 

wordt een grote groep inwoners 
bereikt om elkaar te waarschu-
wen en eventueel gezamenlijk 
actie te ondernemen. Het doel 
is te zorgen voor meer ogen en 
oren voor de politie en andere 
toezichthouders, die niet overal 
kunnen zijn. Het dient als een 
moderne vorm van een burger-
wacht. Aanmelden via www.
etten-gld.nl/buurtpreventie.

Moederdag arrangement met 
de Iesselganger 
Met ingang van dit vaarseizoen
verzorgt De Iesselganger ook 
reguliere  vaarten vanuit Doetin-
chem gedurende één weekend 
per maand. In mei zelfs geduren-
de 4 dagen: vanaf Hemelvaarts-
dag op 10 mei tot en met Moeder-
dag op zondag 13 mei. De popu-
laire Moederdag-vaarten worden
dit jaar dan ook vanuit Doetin-
chem verzorgd: vertrek om 13.00 
en 14.30 uur vanaf de steiger aan 
de Bleek. (reserveren verplicht) 
Zondags is het gratis parkeren 
op de Varkensweide (ongeveer 
200 meter vanaf de steiger) Op 
moederdag is er speciaal voor de 
moeders een muzikale aubade 
aan boord en een kleine attentie. 
Een drankje is bij de prijs inbe-
grepen. Volwassen €8,-, kinde-
ren tot 12 jaar €5,-. Direct online 
boeken: www.iesselganger.nl of 
bij VVV Oude IJsselstreek of 
VVV Doetinchem. Van 28 april 
tot 28 oktober zijn de reguliere 
rondvaarten vanaf DRU Ulft: 
het traject tussen de stuw bij Ulft 
naar het sluizencomplex de Pol 
bij Gaanderen en retour.

Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 4 juni weer haar  maan-
delijkse bingo voor leden om 
14.30 uur in ’t Hemeltje te Ulft. 
Nieuwe leden zijn welkom en 
kunnen zich op deze middag 
aanmelden. 

Rijbewijskeuring
Senioren, chauffeurs met rijbe-
wijs C/D/E en overige automo-
bilisten die voor verlenging van 
hun rijbewijs moeten worden 
gekeurd, kunnen hiervoor 6 juni 
terecht op het spreekuur in Zaal 
De Mulderije, Allee 1. Schikt de 

datum u niet dan zijn er andere 
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 Rijbewijskeurin-
gen: 088-2323300. Zelf een datum 
plannen: www.regelzorg.nl

Vrijwilligers gevraagd voor 
Special Olympics
9 en 10 juni 2018 wordt op de 
banen van LTC de IJsselweide 
in Gendringen het tennistoer-
nooi gehouden in het kader van 
de Special Olympics Nationale 
Spelen Achterhoek 2018.  LTC 
de IJsselweide roept jong en oud 
op zich aan te melden en mee 
te helpen deze geestelijk gehan-
dicapte sporters een prachtig 
toernooi te bieden. Vrijwilligers 
die zich aanmelden en zelf (nog) 
niet tennissen, kunnen het mooie 
tennisspel een maand lang  gratis 
uitproberen. Rackets en ballen 
zijn uiteraard op het tenniscom-
plex aanwezig. Aanmelden bij 
Theo van Amersfoort 
(theoamersfoort@gmail.com)

Oude foto’s buurtschap 
De Pol bij Sint Joris in Ulft
De fotowerkgroep van de Oud-
heidkundige Vereniging Gemeen-
te Gendringen heeft het project 
’De Pol’ afgerond. Op donder-
dag 17 en vrijdag 18 mei is er een 
presentatie in het verenigings-
gebouw van schuttersgilde Sint 
Joris aan de Hofstraat  in Ulft. 
De leden van de fotowerkgroep 
laten deze oude tijd weer her-
leven. In verband met een be-
perkt aantal plaatsen wordt ge-
kozen voor het ’gratis toegangs-

kaartjes-systeem’, af te halen bij 
Lukassen Diervoeders, Hutte-
weg 4 in Ulft. Reserveren is 
helaas niet mogelijk! Zaal open 
19.00 uur, aanvang om 19.30 uur. 
Na afloop kunnen er dvd’s wor-
den besteld van deze maar ook 
van vorige presentaties. Toegang 
is gratis, een vrije gift is zeer wel-
kom. Zie ook: www.ovgg.nl
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KeyboardXperience 2018

In de popzaal van de DRU-Cultuurfabriek kunt u op zondag 27 mei vanaf 14.00 uur weer gaan genieten 
van de jaarlijkse ’KeyboardXperience’. Ook dit jaar is de bezetting weer groot met in totaal zo’n 50 
jeugdige deelnemers tussen de 8 en 25 jaar, allen afkomstig uit onze (eu)regio. Naast de keyboardleer-
lingen van Ronald van Barele uit Nederland en Duitsland kunt u verder nog optredens verwachten van 
17 break- & streetdancers en 4 zangeressen. Ook is er tijdens de gehele show traditiegetrouw visuele 
ondersteuning op een 6 x 4 meter grote LED-wall op het podium, die samen met licht en geluid mede 
garant staan voor een spetterende liveshow. Net als vorig jaar is er wederom een 5 meter lange catwalk, 
waardoor de zangeressen, de dansers en de keytar- (keyboardgitaar), roll-up piano- en theremini-spelers 
zich als het ware tussen het publiek kunnen begeven. Op het ruim 2 uur durende programma staan onder 
andere titels van Pink, Ed Sheeran, Kensington en Linkin Park. De entree: 5 euro (tot 18 jaar) en 10 euro 
(voor volwassenen). Zaal open vanaf 13.30 uur. 

Prijswinnaar gratis-verkoop-
actie Alliance Makelaars

Om ons makelaarskantoor te promoten in combinatie met een leuke 
actie hebben wij van Alliance Makelaars een verloting gehouden ten 
gunste van onze nieuwe opdrachtgevers. Deze actie heeft plaatsge-
vonden in februari en maart van dit jaar. Alle nieuwe opdrachtgevers 
die in februari en maart Alliance Makelaars hebben ingeschakeld 
voor de bemiddeling bij de verkoop van de woning hebben kans ge-
maakt op een gratis verkoop door Ivar Henny (RMT makelaar) en 
Roy Siemes (RMT makelaar), beide makelaar bij ons op kantoor. 
Op woensdag 10 april 2018 heeft de notaris van notaris kantoor 
Hendriks te Ulft de trekking verzorgd. De gelukkige winnaar is de 
eigenaar van de woning aan de Bontebrug 32 te Silvolde. Graag 
feliciteren wij de eigenaar met de gratis verkoop van zijn woning.

Wedstrijden van de 
komende weken

13 mei 2018
Halle - Ajax B
Wolfersveen - Etten
Gendringen - Groessen
GWVV - Dinxpero
NVC - Babberich
AZC - SDOUC
Silvolde - RKAVV
KSH - SVGG
Sprinkhanen - Terborg
Mariënvelde - Ulftse Boys

20 mei 2018
Ajax B - Stokkum
Loo - Etten
VIOD - Gendringen
Eibergen - GWVV
NVC - Halle
SDOUC  - Leones
Silvolde RKHVV
SVGG - SVBV
Terborg - Doetinchem
Ulftse Boys - VIOS B

27 mei 2018
Den Dam - Ajax B
Etten - Gelders Eiland
Gendringen - AD’69
GWVV - MEC
Zelhem - NVC
Vorden - SDOUC
MSC - Silvolde
Dinxperlo - SVGG
Rijnland - Terborg
Spcl. Rekken - Ulftse Boys

Sportverenigingen, geef
uw wedstrijden door, dan 

weten uw supporteers
wanneer ze u kunnen
komen aanmoedigen!

ulftsekrant@ijselstroom.nl

De Ulftse Krant heeft 
enkele vrijkaarten voor 

het Terborg Toernoo
te vergeven

Kaarten uitsluitend af te 
halen woensdag 9 mei

10.00 - 12.00 uur

OP=OP 1 per persoon
IJselstroom, ’t Goor 55a, Ulft
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Dit jaar wordt de kunstmanifes-
tatie Huntenkunst voor de 26e 
keer georganiseerd. Van 25 tot 
en met 27 mei kunt u in de SSP-
Hal op het DRU Industriepark 
diverse soorten kunst bezich-
tigen. Ieder jaar staat er bij de 
kunstmanifestatie een land cen-
traal en dit jaar is dat Roemenië. 
Maar tijdens Huntenkunst ziet 
u meer dan alleen kunst uit dat 
land. De 220 deelnemers in Ulft 
komen uit wel 25 verschillende 
landen. 

Huntenkunst wil een platform 
bieden aan kunstenaars uit 
diverse landen. Het evenement 
biedt volop gelegenheid tot con-
tacten, die inspirerend werken. 
Daarnaast wil de organisatie de 
belangstelling van het publiek 
wekken voor hedendaagse 
beeldende kunst. Huntenkunst 

moet een goed inzicht bieden 
in de eigentijdse kunst. Positief 
werkt het aanbieden van diver-
siteit zowel in stijl als techniek. 
Doordat de kunstenaars zelf 
aanwezig zijn, zijn ze gastheren 
van hun eigen unit. De aanwe-
zigheid van de kunstenaar geeft 
de bezoeker gelegenheid met de 
maker van gedachten te wisselen. 
In 1993 werd Huntenkunst voor
het eerst georganiseerd in het
buurtschap Veldhunten in de 
toenmalige gemeente Gendrin-
gen. Er werd dankbaar gebruik 
gemaakt van de Ulftse Galerie 
bij de Boeken. Er is nog steeds 
een uitstekende samenwerking 
tussen beide stichtingen. 
Het karakter van pioniers in de 
cultuur werd nog eens onder-
streept door het feit dat de eer-
ste beurs plaatsvond in een tent, 
waar ruim 80 kunstenaars uit 

diverse landen hun werk tentoon 
stelden. 
Sinds 1999 worden jaarlijks kun-
stenaars uit een bepaald land op 
Huntenkunst centraal gesteld. 
Dit jaar zijn dat acht kunste-
naars uit Roemenië. Op een 
centrale plek in de expositiehal 
komt het Roemeense paviljoen. 
Tegelijkertijd exposeren zij ook in 
Galerie bij de Boeken in de DRU 
Cultuurfabriek en Witte Gallery. 
De expositie staat gepland van 
18 mei tot 8 juli onder de titel 
’De Roemenen komen! Dit pro-
ject wordt opgezet in samenwer-
king met Witte Gallery (Ulft en 
Boekarest). In verband met het 
Roemeense project zal Hare 
Excellentie Mevrouw Brându�a 
Ioana Predescu - ambassadeur 
van Roemenië - spreken tijdens 
de opening van Huntenkunst.
Bij het evenement is ook een 
CD te verkrijgen. Hierop is naast 
een cv, ook een selectie van het 
werk van de kunstenaar terug te 
vinden. De uitgave is te beschou-
wen als een eigentijdse catalogus. 
Daarnaast wordt in het kort de 
geschiedenis van Huntenkunst 
en haar werkwijze in woord en 
beeld belicht. 
Vrijdag 25 mei is Huntenkunst 
geopend van 17.00 tot 21.00 uur. 
Zaterdag kunt u er terecht tussen 
10.00 en 20.00 uur. Op zondag 
27 mei is de hal geopend van 
10.00 tot 18.00 uur. Entree € 9,-
per persoon. Kinderen tot 12 jaar
onder begeleiding gratis. Leer-
lingen kunnen via school entree-
kaarten kopen voor €3,- per leer-
ling. Info: www.huntenkunst.org 
en www.galeriebijdeboeken.nl. 

Huntenkunst:

’De Roemenen komen’
Industrieterrein De Rieze in 
Ulft staat op Tweede Pinkster-
dag (21 mei) weer volledig in 
het teken van showauto’s en 
getunede auto’s. Tijdens de 
jaarlijkse Pinkstermeeting kun-
nen autoliefhebbers en andere 
geïnteresseerden zich weer ver-
gapen aan heel wat moois. 

Meer dan 1000 showauto’s wor-
den er verwacht en organisator 
Peter Tuytjens (bekend van 
Carshop Exclusive) kijkt er al 
naar uit. ”Er is echt van alles te 
zien,” vertelt hij. ”Naast auto’s 
zijn er ook motoren en trucks. 
Van alle merken door elkaar. 
Ook zijn er area’s zoals een 
USA, Jap, VAG, Rat hole, 
Biker, Truck en een VIP-area. 
Daarnaast hebben we verschil-
lende stands met materialen, 
braderiekramen eten en drinken 
en natuurlijk een live-band.”
Voor kinderen is van alles te 
doen en de ’rote kinderen’ kun-
nen spelen met een mechanische 
stier. Wat op een groots auto-

evenement niet mag ontbre-
ken zijn ’car babes’: show-girls 
waarmee je auto op de foto kan. 
De voertuigen zelf zijn belang-
rijk tijdens de Pinkstermeeting, 
maar ook audio en geluidsinstal-
laties vormen een onderdeel. 
Dit gebeurt in de DB-Area. Net 
als vorig jaar zijn er weer drie 
wedstrijden. De DB-drag (deci-
belmeting), EMMA Benelux 
(kwaliteit van het geluid) en 
een gratis decibelmeting van 
PropperDroppers. 

Gratis entree
De toegang is gratis. ”Ik ben 
daar ooit mee begonnen, omdat 
ik vind dat ook een gezin met 
een paar kinderen moet kunnen 
komen kijken, zonder dat ze 
daar de hoofdprijs voor hoeven 
betalen,” legt Tuytjens uit. ”Dat 
houden we vast en mede dank-
zij de sponsoren lukt dat ook nu 
weer.” Daarom is iedereen wel-
kom op Tweede Pinksterdag 
van 10.00 tot 17.00 uur. Meer 
info: www.pinkstermeeting.nl.

Pinkstermeeting Ulft:
Getunede auto’s, showauto’s, 
trucks en motoren

Een rondleiding door Molen 
De Witten, een gezellig ter-
ras, meer dan 20 marktkramen 
met verschillende producten en 
optredens van popkoor Switch. 
De organisatie van de Molenfair  
heeft ook dit jaar weer uitgepakt. 
U bent op zondag 13 mei van 
11.00 - 17.00 uur welkom bij de 
molen, Oldenhove 5 in Etten.

”Schilderijen (drybrush), glas-
in-lood, wilgenvlechten, een 
stoelenmatter, houtdraaier, ver-
schillende kunstenaars, brocante, 
windorgels, tassen van spijker-
stof en biologisch ijs gemaakt van 
bosbessen,” somt Fred Berns van 
de organisatie op. Het mag dui-
delijk zijn. Er is van alles te bele-
ven tijdens de tweede Molenfair 
in Etten. ”Bij de meeste markt-
kramen worden ook ter plekke 
demonstraties gehouden. En dat 
maakt het erg leuk. Zo doen we 
met de Molenfair iets extra’s     
tijdens de Nationale Molendag 

én Moederdag.” Maar het draait 
om molen De Witten. ”De 
molen is uiteraard geopend,” 
zegt Jasper Vriezen, ook van 
de organisatie. ”Mensen die het 
leuk vinden kunnen in groepjes 
mee met een molenaar voor een 
rondleiding. Als het weer meezit, 
draait de molen en kunnen we 
malen. Vorig jaar stonden men-
sen er voor in de rij.” De entree 
is gratis. 

De organisatie zorgt zelf voor 
eten en drinken. Berns: ”We bak-
ken bijvoorbeeld hamburgers, 
er is taart en bezoekers kunnen 
wat drinken. De opbrengst daar-
van gaat volledig naar de molen, 
want die moeten we goed onder-
houden.” De laatste grote reno-
vatie was in 1978 en momenteel 
staan al enkele dingen op de lijst 
die aangepakt moeten worden. 
De inkomsten uit de Molenfair 
kunnen daarvoor goed gebruikt 
worden. 

Molenfair Etten tijdens 
Nationale Molendag

De Groene Belevingsruimte in
Varsselder is er dit voorjaar 
alleen nog maar groener op 
geworden. De dierenweide en de 
dorpstuin zijn energieneutraal 
geworden, sinds de aanleg van 
zonnepanelen op het dak van 
het dierenverblijf. Met dank aan 
leverancier Durasolar, IBOIJ en 
de Rabobank. ”Zonder hun hulp 
hadden we dit niet voor elkaar 
gekregen.”

De Groene Belevingsruimte is 
toe aan het vijfde seizoen, nadat 
er begin 2014 op de plaats van 
het derde veld van voetbalclub 
GWVV een begin werd gemaakt 
met de dierenweide. Een dorps-
tuin, een moestuin voor basis-
school Pius X, een hoogstam-
boomgaard en een bijenstand 
volgden, waarmee ’de Groene 
Belevingsruimte’ geboren was. 
De ruimte is sinds vorige maand 
ook in figuurlijk opzicht weer een 
stukje groener geworden, door 
de aanleg van zonnepanelen. 

Volgens Jan Aalders, een van de 
initiatiefnemers en lid van het 
bestuur van de organiserende 
Stichting Dierenweide, was dat 
een langgekoesterde wens. ”De 
voornaamste reden is dat we 
alles zo duurzaam mogelijk wil-
len doen,” maakt hij duidelijk. 
”Toen hebben we bedacht wat 
we allemaal nog konden doen. 
We kwamen al snel op zonnepa-
nelen, dat is natuurlijk een hot 
item. En als je groen denkt, zoals 
we hier doen, dan moet je ook 
groene stroom hebben, vonden 

we. Als je die dan ook nog zelf 
kunt opwekken, past dat hele-
maal perfect in het plaatje,” ver-
telt Aalders.

Nadat het idee was ontstaan, 
werd voor de financiering geke-
ken naar mogelijkheden om sub-
sidie te verkrijgen. Met succes: 
de stichting kreeg een bijdrage 
van het coöperatief dividend 
van de Rabobank en ook de ver-
eniging Industrie Belang Oude 
IJssel (IBOIJ) deed een duit in 
het zakje. Bovendien leverde 
Durasolar uit Didam niet alleen 
de zonnepanelen, maar ook hun 
extra service en expertise. ”Die 
drie organisaties hebben dit alle-
maal mogelijk gemaakt,” bena-
drukt Aalders. 

Een maand geleden werden de 
zonnepanelen - onder de deskun-
dige begeleiding van Durasolar 
- door de vrijwilligers van de 
Groene Belevingsruimte zelf 
gelegd. ”We zijn nu zelfvoorzie-
nend op het gebied van energie,” 
zegt Aalders, die aangeeft dat dit 
al met al een flinke kostenbespa-
ring met zich meebrengt. ”Want 
je moet niet onderschatten wat 
een stroom je nodig hebt om alle 
dieren er warmpjes bij te laten 
staan. Denk alleen al aan de 
warmtelampen die we gebruiken 
voor pasgeboren kuikens. En er 
worden weer veel dieren geboren 
dit voorjaar. We verwachten een 
dezer dagen zelfs een nieuw veu-
len, dus er is genoeg te beleven 
hier.”

Groene Belevingsruimte dankzij 
zonnepanelen nóg groener

V.l.n.r.: Fred Brens, Gert Kaptein en Jasper Vriezen.

V.l.n.r.: Hans Reijntjes, Willie Schut, Erik Ketelaar en Jan Aalders.
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Besparen op de energie-       
rekening? Het kan steeds 
makkelijker en meer en 
meer mensen uit de omge-
ving maken daarom gebruik 
van bijvoorbeeld zonneboi-
lers, warmtepompen, zon-
nepanelen of warmteplaten. 
Van Haaster-Kuiper Instal-
latiebedrijf uit Ulft is er in 
gespecialiseerd. 

”Duurzame installaties wor-
den steeds populairder,” vertelt 
Pim Kuiper, eigenaar van Van 
Haaster-Kuiper. ”Dat is natuur-
lijk ook niet zo gek als je weet 
dat je gegarandeerd bespaart op 
je energiekosten. En het mooie 
is: er is altijd wel een oplossing 
te bedenken. Zowel voor nieuw-
bouw als bestaande bouw.” 
Helemaal met de hoge subsidie-
bedragen waar iedere huiseige-
naar in Nederland voor in aan-
merking komt. ”Daarmee kun je 
bij een uitgebreide installatie tot 
wel 2500 euro besparen.” En zo 
geniet je weer op een hele andere 
manier van de zon. 

Zonne-energie
Gebruikmaken van de kracht 
van de zon kan op verschillende 
manieren. Wil je het water in 
huis verwarmen? Dan kan dat 
bijvoorbeeld met een zonneboi-
ler of warmtepomp waarmee je 
gas bespaart. ”Wij hebben goede 
ervaringen met warmtebuizen. 
Die leveren een hoog rende-
ment waarmee je wel tot 70% 
kunt besparen op gas voor warm 
water,” weet Kuiper. 

”Daarnaast heb je voor het 
opwekken van stroom natuurlijk 

de bekende zonnepanelen. Die 
kun je bijvoorbeeld in combinatie 
met warmtepanelen gebruiken. 
Dit zijn panelen die elektriciteit 
omzetten in infraroodstraling en 
zo zorgen voor een aangename 
warmte. Het mooie aan de pane-
len is dat elk paneel een eigen 
thermostaat heeft, zodat je voor 

elke ruimte ook een andere tem-
peratuur kunt instellen.” En dat 
zijn nog maar twee voorbeelden 
van de vele mogelijkheden. 

Persoonlijk advies
Maar waar begin je en wat kies je 
precies? Dat is vaak niet eenvou-
dig. Een advies op maat is daar-

om onmisbaar. En daar zijn ze bij 
Van Haaster-Kuiper goed in. De 
bovenverdieping van het installa-
tiebedrijf aan de Debbeshoek 2a 
is ingericht als informatieruimte. 
”Hier kunnen we alles tot in detail 
uitleggen en ook even laten zien 
hoe dingen eruitzien,” vertelt 
Kuiper. ”Maar ik kom ook graag 
vrijblijvend bij klanten thuis om 
de situatie te bekijken. Eigenlijk 
vind ik dat nog het leukst. Samen 
wat bedenken en kijken waar de 
mogelijkheden liggen.”

Alles in eigen beheer
Ook de uitvoering gebeurt door 
de ervaren medewerkers van 
Van Haaster-Kuiper zelf. ”We 
houden het hele proces in eigen 
beheer,” vertelt Kuiper. ”Dat is 
ook onze kracht. Klanten komen 
rechtstreeks bij ons, zonder 
dat daar bijvoorbeeld nog een 
andere persoon tussen zit. Dat 
praat makkelijk. We maken na 
het advies een ontwerpinstallatie 
voor de klant en daar komt een 
offerte uit. Bij goedkeuring gaan 
we aan de slag.” 

Maar wie denkt dat het na de 
installatie ophoudt, heeft het mis. 
Kuiper: ”Als je een installatie 
goed inricht en afstelt, is het ren-
dement ook hoger. Na de instal-
latie leggen we daarom goed uit 

hoe de installatie werkt, lopen 
alle instellingen door proberen 
er zo veel mogelijk uit te halen.” 

Goed advies van vader Kuiper
”Hoe wij onze diensten uitge-
breid hebben met duurzame 
installaties? Dat was jaren gele-
den een tip van mijn vader, vóór 
mij de eigenaar van het bedrijf,” 
vertelt Kuiper. “”Hij had er toen 
al veel vertrouwen in en wij zijn 
ons er meer in gaan verdiepen. 
Uiteindelijk heeft dat tot iets 
moois geleid. Door zijn advies 
kunnen wij ons nu specialist 
noemen.” 
Om expert te worden op het 
gebied van zonnewarmte en 
duurzame toepassingen is nieuwe 
kennis nodig. Kuiper: ”Hiervoor 
zijn we allemaal bijgeschoold. 
Dat geeft weer een extra verdie-
ping aan het vak van installateur.” 

Meer informatie
Wat moet ik kiezen? Wat is het 
best geschikt voor mijn huis?  
Het zijn logische vragen en Van 
Haaster Kuiper geeft daar een 
passend antwoord op. 
Bel voor een vrijblijvende 
afspraak:  0315 - 68 14 05, of kijk 
op www.vanhaasterkuiper.nl. 
Op www.proluxzonneboilers.nl is 
meer informatie over het eigen 
merk zonneboilers te vinden. 

Van Haaster - Kuiper: Expert in duurzame installaties

Maak gebruik van de zon

Pim en Karin bij de warmtebuizen

Van Haaster-Kuiper Installatiebedrijf
Van Haaster-Kuiper Installatiebedrijf

Van Haaster-Kuiper Installatiebedrijf

Debbeshoek 2A  I  7071 XK Ulft  I  Tel. 0315 - 681405  I  info@vanhaasterkuiper.nl  I  www.vanhaasterkuiper.nl

Maak gebruik van de zon met zonnepanelen met het indak-systeem
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De organisatie van openluchtthe-
ater Engbergen biedt graag voor 
ieder wat wils en is daar ook dit 
jaar weer in geslaagd. Dat blijkt 
al wel uit de optredens die tijdens 
deze eerste maand van het nieu-
we theaterseizoen op het pro-
gramma staan: regionaal talent 
krijgt de kans tijdens Amfipop 
op 19 mei, de klassiekers van 
Creedence Clearwater Revival 
komen voorbij op 25 mei.

Ondertussen fungeert openlucht-
theater Engbergen ook regelma-
tig als podium voor nog meer 
activiteiten. Zo vond op zaterdag 
21 april het optreden van jeugd-
orkest Artiance en balletschool 
Attitude uit Alkmaar plaats en 
is op donderdag 24 mei om 10.30 
uur de schooljeugd welkom op 
Engbergen: in het kader van 60 
jaar OLT Engbergen biedt het 
openluchttheater dan de voor-
stelling Colour Beats van De 
Klankenkaravaan aan - een spet-
terend muzikaal feest. 

De echte opening van het seizoen 
is op zaterdag 19 mei, met de vijf-
de editie van Amfipop. Iedereen 
is tussen 15.00 en 23.00 uur wel-
kom op dit gratis toegankelijke 
en ongedwongen popfestival, 
met acht lokale artiesten die zich 
ieder een klein uur van hun beste 
kant kunnen laten zien: Banned 
Heroes, Joint Adventure, Luna 
and the Sun, The Blacktop 
Symphony, Lobke Arentz, The 
BBR band, The Foo en The Grit.

Op vrijdag 25 mei wordt een van 
de grote publiekstrekkers van 
het nieuwe theaterseizoen ver-
wacht op Engbergen. 
Tributeband Callahan Clearwater 
Revival brengt de bezoekers vijf-
tig jaar terug in de tijd: naar de 
succesperiode van Creedence 
Clearwater Revival, met hits als 
Bad Moon Rising, Hey Tonight 
en Down On The Corner. 
Informatie (ook over de kaart-
verkoop) is te vinden op www.
openluchttheater-engbergen.nl.

Engbergen geeft podium aan 
lokaal talent en CCR-klassiekers

De grens is (letterlijk) bereikt 
door TenneT. De netbeheerder 
begon in het najaar van 2016 met 
de plaatsing van nieuwe hoog-
spanningsmasten in het kader van 
het project Doetinchem-Wesel 
380 kV, dat eraan bijdraagt het 
Nederlandse en Duitse elektri-
citeitsnet aan elkaar te koppe-
len. Afgelopen maand werden 
de Nederlandse masten aan de 
grens verbonden met de Duitse 
’zustermasten’.

De ’kerstbomen’ die na de zomer 
van 2016 bij Etten uit de grond 
werden gestampt, waren het 
eerste (zichtbare) teken van het 
grensoverschrijdende project. 
De komende maanden zal de 
laatste hand worden gelegd aan 
de nieuwe hoogspanningsver-
binding Doetinchem-Wesel. Die 
verbinding is er inmiddels echt; 
op de foto is de grensoverspan-
ning tussen de Nederlandse en 
Duitse mast te zien.

De verwachting is dat in het 
najaar van 2018, twee jaar na de 
start van het project, alles defi-
nitief afgerond kan worden. Tot 
die tijd zijn er voor netbeheerder 
TenneT ook aan deze kant van 
de grens nog wat klussen af te 
ronden voor de gecombineerde 
nieuwe 380 kV/150 kV-verbin-
ding (de 150 kV-verbinding 
zorgt voor het stroomtransport 
in en voor de regio). ”Zoals bij 
Silvolde het inhangen van de 
stroomgeleiders,” meldt TenneT-
woordvoerder Matthijs Coops.

”De geleidermontage bij de 
Nederlands-Duitse grens is al
klaar. De bouw van het Neder-

landse deel van Doetinchem-
Wesel 380 kV is hiermee zo goed 
als afgerond. Een belangrijke 
stap naar de ingebruikname van 
de belangrijke internationale 
verbinding later dit jaar. 

Ook de regionale 150 kV-ver-
binding, die vanaf verdeelstation 
Ulft tot aan Kroezenhoek combi-
neert met de internationale 380 
kV-verbinding, nadert de vol-
tooiing,” laat Coops weten. Na 
voltooiing gaat dit deel van de 
150 kV-verbinding in gebruik en 
verwijdert TenneT vijftien ’paal-
masten’ ten oosten van het ver-
deelstation Ulft; deze masten (uit 
1980) staan vanaf het verdeelsta-
tion Ulft richting Sinderen en 
Winterswijk.

Voordat de elektriciteitsnet-
ten van Nederland en Duitsland 
ook daadwerkelijk aan elkaar 
gekoppeld kunnen worden, is 

het wachten nog even op de oos-
terburen. Coops: “Het testen van 
de internationale 380 kV-verbin-
ding start als de Duitse netbe-
heerder Amprion de verbinding 
van de grens tot aan Wesel af 
heeft, dat is rond de zomer. De 
officiële ingebruikname van de 
verbinding is in de tweede helft 
van 2018.”

In de tussenliggende tijd hoeven 
de medewerkers van TenneT 
en hun aannemers zich overi-
gens niet te vervelen. ”Medio 
april zijn de oude masten langs 
de Energieweg in Doetinchem 
afgebroken. We zijn nu nog druk 
met weghalen van werkterreinen 
en werkwegen, afwerken en met 
onderhoud.”

Meer informatie is te vinden op 
doetinchem-wesel380kv.nl.

TenneT heeft de grens bereikt

Gezien het feit dat anno 2018 
gemeentes noodgedwongen 
steeds meer korten op subsidies 
en het bedrijfsleven minder 
scheutig is met sponsoring heb-
ben verenigingen het financieel 
steeds lastiger. Daarom heeft 
Autobedrijf Frazer uit Ulft een 
unieke actie bedacht om ver-
enigingen met, mogelijk, flinke 
bedragen te ondersteunen.

Frazer: ”Nu betalen wij bijvoor-
beeld zonder tegenprestatie 
voor een reclamebord, maar we 
willen de vereniging meer bij de 
PR betrekken. Het is dan ook 
een inter-actieve actie, waarbij 
de vereniging door een tegen-
prestatie zijn eigen opbrengst 
bepaald.” 
Autobedrijf Frazer stelt daar-
voor op 26 mei zijn wasstraat, 

met een capaciteit van ca.150 
wasbeurten per dag, beschik-
baar aan elftallen van SDOUC 
en betaalt alle kosten van de 
wasdag. 
De vereniging gaat 150 was-
tickets à €5,- verkopen en wast 
vervolgens uw auto. De totale 
opbrengst komt geheel ten goe-
de aan de alle elftallen van de 
vereniging. Autobedrijf Frazer 
geniet door de actie van de ont-
stane reclame en zo snijdt het 
mes aan meerdere kanten. De 
wastickets zijn te koop in de 
kantine van SDOUC en bij H. 
Landman, mob. 06-53268599.
Met het verdiende geld wil 
SDOUC mobiele ballenkooien 
financieren.

Wilt u meer weten kijk dan op:
www.autobedrijffrazer.nl

Grote autowasdag voor 
voetbalclub SDOUC

In de vorige Ulftse Krant 
stond de tuinpuzzel. Een af-
streeppuzzel met veel goede 
inzendingen. Uit de inzenders 
zijn onderstaande winnaars 
geloot, zij winnen een waarde-
bon t.w.v. €12,50 te besteden 
bij onderstaande tuincentra’s.

Formido Ulft: 
Bernadette Kok, Van Nagell-
straat 21 in Terborg en Lien 
Berendsen, Ulftseweg 52 in 
Silvolde

Louis Venhorst,
Megchelen
Y. te Pas, Bongersstraat 243 in 
Ulft en G. Alofs, Eekhoornhof 
55 in Silvolde

Studio Marneth, Ulft
J. Keuper, Woldenburgse-
weg 10a in Netterden en Joke
Wilting, Geerdink Johannink-
weg 19 in Megchelen

Tuincentrum Steentjes, 
Silvolde: 
A. Kempers, Biezenakker 
21 in Ulft en Gerda Smits, 
Kievitstraat 14 in Ulft.

Lukassen Diervoeders, 
Ulft: 
A. Slutter, Beatrixstraat 18 in 
Etten en L. Visser, Gentiaan 4 
in Gendringen

Alle prijswinnaars krijgen hun 
prijzen thuisgestuurd.

Oplossingen 
Tuinpuzzel

Op zaterdag 19 mei is de opening van het seizoen, de vijfde editie van 
Amfipop.

De eerste editie was vorig jaar 
een overweldigend succes. Op
zaterdag 26 mei is het in Gend-
ringen tijd voor het tweede 
Preuvement, met meer eettenten 
en foodtrucks, sfeervolle terras-
sen en een Via Italia. Naast al het 
smakelijks afkomstig uit Gend-
ringen en omstreken zijn er daar-
om ook Italiaanse lekkernijen.

De organisatie van het evene-
ment - van 17.00 tot 22.00 uur 
rond de protestantse kerk in het 
centrum van Gendringen - werd 
vorig jaar enigszins overval-
len door het succes. ”Alle ver-
wachtingen werden overtroffen. 
Rond acht uur waren sommige 
ondernemers al bijna door hun 
voorraad heen. Daar zijn we nu 
beter op voorbereid,” zegt Ruud 
Eijmans. 
Nieuw is ook dat de aangren-
zende Raadhuisstraat bij het 
Preuvement wordt betrokken; 
daar komt de Via Italia. Tine 
Visser-Roes verzorgt Gendringse 
koekjes met een Italiaans tintje 

(limoncellokoekjes) die worden 
uitgedeeld en ook zullen de mini-
atuur-Vespa’s en een Fiat 500 
niet ontbreken. De toevoeging 
van een extra straat zorgt er 
bovendien voor dat de drukte 
beter verspreid kan worden. 
”Daarmee wordt het overzichte-
lijker en dat komt ten goede 
aan de gezelligheid,” vertelt Bas 
Visser.
Amusement wordt onder meer 
verzorgd door ’tante Peet en 
Bjorn’ met hun entertainment 
voor jong & oud, Harry en de 
Kadavers treden op en ook Me 
and a Halfman zorgt voor een 
muzikale noot. Prins Jorik en zijn 
gevolg van carnavalsvereniging 
de Dakhazen worden ingescha-
keld als begeleiding bij de unieke 
draaimolen die speciaal voor het 
Preuvement ontworpen wordt 
door Ben Jonkers en Mekers 
fietsen. ”De ouders moeten die 
carrousel op de fiets aantrappen. 
Wat is er voor de kinderen nou 
leuker dan dat papa of mama 
zich in het zweet werkt?”

Gendringen met Preuvement 
in Italiaanse sferen

Enkele leden van de organisatie: v.l.n.r.: staand Tom Robben, Tine 
Visser, Bas Visser, Robbin Schreur en TheomDerksen, zittend Sabine 
Mekers en Ruud Eijmans. Afw. Bart Bresser, Leon Masselink en Bram 
Straub.
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Tijdens de E-bike Opstapdag 
van Rijwielhandel Frazer kunt u 
op zaterdag 19 mei gratis en vrij-
blijvend elektrische fietsen uit-
proberen. Het perfecte moment 
als u wilt weten hoe een fiets van 
een bepaald merk fietst en of 
deze bij u past. 

Met onder andere fietsen van 
Gazelle, Batavus, Sparta, Koga, 
Giant, Vogue en Popal heeft 
u bij Frazer enorm veel keuze. 
Elektrische fietsen zijn de afgelo-
pen jaren enorm populair gewor-
den en daar is op ingespeeld.  
Niet alleen met het uitgebreide 
assortiment, maar ook met uit-
breiding van de winkel en het 
team. 

Zo kan iedereen snel en vakkun-
dig geholpen worden.   

Specialist elektrische fietsen 
Met de jarenlange ervaring en
het grote aanbod is Rijwiel-
handel Frazer een specialist in 
elektrische fietsen. Een deskun-
dig advies op maat is daarbij 
vanzelfsprekend. Mede door 
de kennis van de medewerkers 
vindt u de fiets die perfect bij u 
past. Uiteraard kunt u de fietsen 
altijd uitproberen, maar tijdens 
de Opstapdag zijn er nog meer 
redenen om even naar F.B. 
Deurvorststraat, Ulft te komen.  

”De fietsen zijn natuurlijk het
belangrijkst, maar we maken er 

een mooie dag van met onder
andere broodjes hamburger en
heerlijk ijs van Het Boeren-
ijsje uit Doetinchem,” vertelt 
Marieke Bulten van Rijwiel-
handel Frazer. 
”Daarnaast hebben we een 
stand van Dubbel Dingen met 
woonaccessoires gemaakt van 
gebruikte fietsonderdelen en 
krukjes van Kekkedinge ge-
maakt van fietsbanden. 
Uiteraard zijn er in de winkel 
verschillende acties en aanbie-
dingen. We kijken ernaar uit.”

E-Bike Opstapdag Rijwielhan-
del Frazer: zaterdag 19 mei van 
8.30 - 16.00 uur, F.B. Deurvorst-
straat 18, Ulft. 

E-bikes uitproberen bij 
Rijwielhandel Frazer

Veel bedrijven in de Achter-
hoek maken inmiddels werk 
van hun sociale betrokkenheid. 
Ze geven werkzoekenden met 
een afstand tot de arbeidsmarkt 
een kans. Iedere maand zet 
Laborijn een geslaagde ’match’ 
in de schijnwerpers. 

Deze maand is het de match 
tussen Ahmad Alrayes en 
Heutinck Juwelier & Optiek. 
Ahmad Alrayes komt uit Syrië 
en woont sinds drie jaar in 
Nederland met zijn gezin. Sinds 
januari werkt hij bij Heutinck 
Juwelier & Optiek in Ulft. In 
zijn eigen land had Ahmed een 
brillenzaak. Ervaring heeft hij 
dus al. De techniek en midde-
len waren daar echter wel iets 
anders dan hier. In Nederland 
heeft hij, naast spoedig de in-
burgering te hebben doorlopen, 
met hulp van Laborijn de kans 

gekregen om de opticiensoplei-
ding te volgen in Zwolle. Daar 
is hij nu, naast zijn baan bij 
Heutinck, volop mee bezig. Per 
1 maart heeft Ahmad een
regulier dienstverband bij 
Heutinck Juwelier & Optiek in 
Ulft. Eigenaar Alex Mentink 
vindt het niet meer dan nor-
maal dat Ahmad een kans krijgt 
in zijn zaak. ”Waarom niet? Ik 
vind als ondernemer dat ieder-
een een eerlijke kans moet krij-
gen op een baan.” Het helpen 
van statushouders is de familie 
Heutinck echter niet vreemd.
Als taalmaatjes zetten zij zich 
in om mensen van buitenlandse 
komaf extra te ondersteunen 
met de Nederlandse taal.
Laborijn wenst Ahmad en 
Heutinck een duurzame samen-
werking toe waarbij Ahmad 
zijn droom in Nederland kan 
voortzetten.

Match van de maand: Ahmad 
en Heutinck Juwelier & Optiek

Op donderdag 10 mei tussen 
11.00 en 17.00 uur vindt weer 
de jaarlijkse gezellige sfeervolle 
Hemelvaartsmarkt in het cen-
trum van Terborg plaats. De eve-
nementencommissie van Terborg 
Centraal, de ondernemersvereni-
ging, heeft alles in het werk 
gesteld om er weer een gezellige 
feestelijke markt van te maken. 

Ook dit jaar heeft de onder-
nemersvereniging veel geld 
gestoken in entertainment voor 
jong en oud. De zomermarkt is 
zoals altijd in de hele Hoofd-
straat te bezoeken. Er is een 
breed scala aan diversiteit van 
kraamhouders. Ondanks dat 
Hemelvaartsdag wat vroeg valt 
dit jaar hoopt de evenementen 
commissie van Terborg Centraal 
natuurlijk weer, voor vijfde jaar 

op een rij, op een zonovergo-
ten Hemelvaartsdag in gezellige 
sfeer.

Terborg heeft weer een behoor-
lijk positieve ontwikkeling door-
gemaakt als het gaat om het 
winkeliers bestand. Zo is er een 
grote modezaak bijgekomen, 
een fotostudio, een schoon-
heidsspecialiste en binnenkort 
een gespecialiseerde Italiaanse 
damesmodezaak. 
Het Sint Jorisplein, met haar 
twee restaurants en een gezellig 
bar met terrassen, straalt dage-
lijks een bijzonder sfeer van 
gezelligheid uit. 

Op het St. Jorisplein is dit jaar 
ook voor een deel de rommel-
markt te vinden. Dit zal naar 
verwachting doorlopen tot in de 

Walstraat. Met bescherming van 
een grote parachute wordt of 
de regen of te felle zon een 
beetje buiten de deur gehouden. 
Aanmelden van jong en oud voor 
de rommelmarkt kan nog. 

Troubadour Casper Bekken zal 
voor een gezellige muzikale noot 
zorgen op het plein. Casper zingt 
een breed repertoire oude en 
hedendaagse songs. En, speciale 
verzoeken aan Casper, kom er 
vooral mee. Meezingen mag!

Voor de kinderen is er ook 
veel vermaak. Natuurlijk is Els 
Gervers weer aanwezig om de 
meest waanzinnig mooie snuitjes 
te grimeren en zal het niet ont-
breken aan kinderentertainment. 
Ook kan er een ritje gemaakt 
worden op pony’s. De gigantische 
limousine van Bram Veneman 
van Five Star Limo staat voor u 
klaar op de parkeerplaats naast 
De Roode Leeuw. Stap gerust in 
een maak een gratis ritje in deze 
prachtige auto.
Natuurlijk zijn alle winkels open 
en klinken overal de vrolijke 
muzieknoten van DJ Roel en DJ 
Paul.

Voor de gratis kinder- en rom-
melvrijmarkt kan nog aangemeld 
worden. Wil je deelnemen? Stuur 
dan even een mail naar
info@terborgcentraal.nl of naar 
info@bohmerschoenen.nl
of even binnen lopen bij Böhmer 
Schoenen en Reparaties,
Hoofd-straat 33a.
Graag tot ziens in TUURLIJK 
TERBORG.

Hemelvaartsmarkt in Terborg, 
een waar feest voor jong en oud

V.l.n.r. Peter van de Wardt Ahmad Alrayes, Alex Heutinck en Ineke 
Heutinck.

Voetballiefhebbers kunnen op 
25, 26 en 27 mei hun ogen 
weer uitkijken tijdens het 39ste 
Terborgtoernooi. Met onder
andere Tottenham Hotspur uit 
Engeland, Palmeiras uit Brazilië, 
Club Brugge uit België en natuur-
lijk onze eigen Superboeren 
staan drie dagen lang de grootste 
talenten op het veld.  

Zoals elk jaar is de organisatie 
er weer in geslaagd om acht top-
teams voor spelers tot en met 19 
jaar uit de hele wereld naar de 
Achterhoek te halen. 
”Het was dit jaar wel wat las-
tiger vanwege het WK en de 
Nederlandse competitie die 
wat later eindigt,” vertelt Peter 
Berendhaus van de organisatie. 
”Maar het is weer gelukt en wij 
kijken uit naar een mooi en spor-
tief toernooi waarbij het publiek
volop kan genieten van topvoet-
bal in de regio.” Het Terborg-
toernooi is het langstlopende 

sportevenement in de regio. ”Wij 
hebben een fantastisch team van 
medewerkers en wel 250 vrijwil-
ligers,” vertelt Berendhaus met 
trots. ”Daar zijn we heel blij mee 
en daarom houden we het ook al 
zo lang vol.” 
Sterker nog: volgend jaar is de 
40ste editie van het prestigi-
euze toernooi. Bovendien heeft 
Terborg dan 600 jaar stadsrech-
ten. Dat wordt dus een dubbel 
jubileum dat uitgebreid gevierd 
wordt. Maar dat is in 2019. Nu 
eerst nog genieten van weer een 
mooie en succesvolle editie van 
25 tot en met 27 mei 2018. 

De voorverkoop via de website 
is al gestart. Berendhaus: “Maar 
natuurlijk kunnen mensen ook 
op vrijdag, zaterdag of zondag 
aan de kassa hun kaartje kopen, 
als ze op het laatste moment 
besluiten om te gaan.”
Meer informatie en kaarten:
www.terborgtoernooi.nl

Terborgtoernooi: drie dagen 
lang genieten van topvoetbal

Peter Berendhaus (links) en Rob Gudden.

Hetty Weijkamp (links) en Berna van Campen.
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We schrijven het jaar 1957. Tien tot dertien mei 
werd in Breedenbroek het 100-jarig bestaan van 
de parochie geviert. Aan de foto is te zien dat 
het toen nog een levende parochie was met vele 
leden. Let wel Dinxperlo had toen nog geen      
eigen parochie dat kregen ze pas in 1964 en zelfs 
de protestanten gingen kijken. De vele mensen 
staan tegen het hek gedrukt voor de pastorie waar 
de toespraken werden gehouden, de muziek langs 
trok en de vendelhulde werd gebracht. Op de   
achtergrond zien we het huis van Gert Belterman.

Oude foto’s en reactie’s zijn van harte welkom 
bij de fotowerkgroep van de oudheidkundige 
vereniging. 
Neem contact op met Jan Tinnevelt, Valken-
hof 4 te Ulft, tel. 686966 of Stef Hermsen, 
IJsselweg 29 te Gendringen, tel. 686250.

Olde Dorpskiek’n
De volgende Ulftse Krant verschijnt 28 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)

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
9 mei: Mariahulde, Silvolde
10-13 mei: Achterhoeks Fietsweekend, Varsseveld
11 mei: Open Boerderijdag, Laan van Wisch 5, Terborg
10, 11, 12 mei: Hemelvaartsfeesten, DRU Park in Ulft
10 mei: Hemelvaartsmarkt, Terborg
13 mei: Molenfair, Etten
14 mei: Instuifmiddag KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
15 mei: Inloopavond tijdelijke huisvesting MMP,   
 Debbeshoek, Ulft
17, 18 mei: Foto-presentatie De Pol bij St. Joris, Ulft
19 mei: New Cool Experience, Popzaal DRU Cultuur-  
 fabriek, Ulft
19 mei: E-bike opstapdagen, Rijwielhandel Frazer, Ulft
19 mei: CCR tributeband Openluchtheater Engbergen
21 mei: Pareldag Oude IJsselstreek, Openluchttheater  
 Engbergen
21 mei: Pinkstermeeting, De Rieze, Ulft
21 mei: Rommelmarkt Wals Wieken Milt
25-27 mei: Kermis Breedenbroek
25-27 mei: Terborgtoernooi
25-27 mei: Huntenkunst, DRU SSP-hal, Ulft
26 mei: Autowasdag SDOUC, Autobedrijf Frazer, Ulft
26 mei: Preuvement Gendringen
27 mei: KeyboardXperience, DRU Cultuurfabriek, Ulft
4 juni: Bingo KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
6 juni: Rijbewijskeuring, Mulderije, Ulft
9, 10 juni: Special Olympics, LTC IJsselweide, Ulft

’Lintjes’ verrassen 
vrijwilligers Moeder Teresa
De verrassing was groot bij de zes 
decorandi van de Moeder Teresa 
Stichting Ulft die de dag voor
Koningsdag een Koninklijke 
Onderscheiding kregen opge-
speld. Na een jaar van voorberei-
ding, het inleveren van stukken, 
legio ondersteuningsbrieven en 
uiterste geheimhouding, was het 
donderdag 26 april eindelijk zo-
ver. Met verschillende smoezen 
waren de ’slachtoffers’ naar de 
locaties gelokt waar zij in aanwe-
zigheid van familie door burge-
meesters werden verrast.
Burgemeesters? Jazeker, want de 
woonplaats van de vrijwilliger is 
bepalend via welke gemeente de 
onderscheiding moeten worden 
aangevraagd. Zo kwam het voor 
dat de Dinxperlose vrijwilliger 
Theo Düking in het Kulturhus 
in Lintelo zijn lintje kreeg opge-
speld door burgemeester Anton 
Stapelkamp van Aalten  
In de DRU Cultuurfabriek reikte 
burgemeester Otwin van Dijk 
acht onderscheidingen uit, waar-
van vijf van de Moeder Teresa 

Stichting. Zo kreeg de 81-jarige 
Bennie Schepers een lintje, waar-
door zijn brede glimlach de rest 
van de dag niet meer verdween.  
Toon Keurntjes zet zich ook al 
meer dan zeventien jaar in voor 
de minderbedeelden in Oost-
Europa, ook hij was verrast.
Opmerkelijk was ook de onder-
scheiding voor de Duitse Martina 
Tammen, de Emmerichse waar-
voor de aanvraag voor het lintje 
zelfs via het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken liep. Henk 
en Giena Memelink wisten niet 
wat hen overkwam. De een is 
een ’allround’-vrijwilliger, Giena 
Memelink is met name belast 
met werkzaamheden in de win-
kel, nooit wordt er vergeefs een 
beroep op haar gedaan. 
De bijeenkomst twee jaar gele-
den was exclusief voor de deco-
randi van de stichting, in de nieu-
we opzet verzamelt de gemeente  
gedecoreerden in de DRU. Hier 
werden ook de andere gedeco-
reerden in Oude IJsselstreek 
(Diny Caspers-Uwland, Lineke 
Mulder en Bertha Kleinnibbelink-
Diepenbroek) gefeliciteerd.

Moeder Teresa Stichting

Na mijn opleiding Recreatie en 
Toerisme aan de Hogeschool 
Nijmegen (tegenwoordig heet 
dat HAN), als zelfstandig onder-
nemer gestart met het ontwikke-
len van spook- en smokkeltoch-
ten. Destijds organiseerden wij 
de griezeltocht ’het mysterie van 
de Deurvorsteboer’ in en rond-
om het bosgebied van Engbergen 
oftewel ’Scary Mountains’. Een 
groot succes. Op een gegeven 
moment hadden we elk week-
end dat al op donderdag begon 
groepen ronddwalen door het 
bos. Soms twee groepen op een 
avond. De grootste groep be-
stond destijds uit 250 personen. 
Het was een gekkenhuis in het 
bos, aldus Tom.
 
Naar aanleiding van dit succes
is na 10 jaar Esvera reizen en eve-
nementen ontstaan. Esvera ont-
wikkelt en organiseert inmiddels 

al meer    dan 20 jaar unieke reizen 
en evenementen voor de zakelijke
markt. Bedrijfsuitjes, teambuil-
ding, teamtrainingen, groepsrei-
zen (All over the World),  ’business 
to business evenementen’, ope-
ningen, jubilea-bijeenkomsten, 
enz.

Van een middag teambuilding tot 
en met een personeelsreis naar 
Valencia. Business to business 
events is upcoming. Een klant 
uitnodigen voor een dagje zeilen 
op een Catamaran compleet ver-
zorgd met een hapje en een 
drankje geeft vaak net dat extra 
duwtje in de rug om de deal te 
sluiten.
Esvera zorgt voor een compleet 
nieuw en uniek programma, 
altijd op maat gemaakt! Met 
vooraf aangegeven doelstellin-
gen vanuit de klant gaan wij aan 
de slag. Van a tot z bedenken en 

ontwikkelen wij een programma 
dat bij het bedrijf past.
 
Wat opvalt, steeds vaker wor-
den we benaderd voor advies 
en bemiddeling. Ondernemers 
bezitten uiteraard voldoende 
vakkennis en hebben vaak alle 
eigenschappen die nodig zijn bij 
het succesvol runnen van zijn/
haar onderneming. Maar hebben 
zij ook kennis van het opzetten 
van een zakelijk evenement en 
personeelsreis? 
Wat zijn de plannen voor de 
viering van het 25-jarig bestaan 
van de zaak? Wat doen we dit 
jaar weer met het jaarlijkse per-
soneelsuitje? Wat kan men doen 
aan eventmarketing?
 
Waarschijnlijk kosten deze ge-
dachten veel tijd, energie en 
moeite waarbij ook de kosten 
intern nog eens hoog oplopen. 
’Esvera’ kan deze zorgen uit han-
den nemen. 
Op freelancerbasis kan men 
profiteren van onze vakkennis, 
enthousiasme, creativiteit en 
contacten met leveranciers. Uit 
ervaring blijkt dat veel onderne-
mers deze ondersteuning steeds 
meer waarderen.
We werken samen met gereno-
meerde partners en hebben we 
over de hele wereld onze speci-
alisten zitten. Op zoek naar een 
spetterend en verfrissend uitje 
voor uw bedrijf? Bel of mail ons.
T: 06-53881975
W: www.esvera.nl
E: info@esvera.nl

Tom de Leeuw stelt zijn bedrijf voor:

Esvera groeit door!

In Oude IJsselstreek werden tijdens de Lintjesregen in totaal acht perso-
nen gedecoreerd door burgemeester Otwin van Dijk (midden).

Tom de Leeuw tijdens een bedrijfsreis naar Schotland met 30 deelne-
mers; golf op het heilige gras van St. Andrews in Schotland.


