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Voorjaar
Het was een roerige week. 
Afgelopen dinsdag begon de 
lente. Na de Russische beer en 
het staartje daarvan met ijzig 
koude oosten wind, zijn we 
ondertussen wel toe aan lekker 
voorjaarsweer. Ik heb al enkele 
keren achter de wind die heer-
lijke warmte van de zon opge-
slorpt. Het geeft zo’n heerlijk 
gevoel, toch heel wat anders 
dan gewoon maar opwarmen 
bij de verwarming.
De gemeenteraadsverkiezingen 
vroeg ook onze aandacht. Hope-
lijk waait er met de komst van 
het voorjaar ook een warme 
wind door de politiek en gaan 
gekozen raadsleden weer met 
een frisse blik de toekomst in. 
Tot slot hebben we dit week-
end de klok weer een uur voor-
uit gezet, de zomertijd blijft 
een hele happening voor een 
groot deel van de bevolking. 
Alle biologisch klokken moe-
ten weer schuiven. De discus-
sie daarover blijft aanhouden. 
Aangezien wij maar 10 minu-
ten van de volgende tijdzone 
wonen zou mijn voorstel zijn 
om de klok maar op zomertijd 
te laten staan en de ’wintertijd’ 
af te schaffen. 
Alhoewel ik me in de zomer 
wel eens afvraag waarom het 
om half 11 s’avonds nog licht 
is als ik m’n bed opzoek. Ook 
niet echt stimulerend voor mijn      
biologische klok. De voorspel-
de energiebesparing die het op 
moest leveren is nooit gehaald, 
maar we zullen daarover toch 
Europees moeten beslissen. 
Wel is het na een volle werkdag 
alweer een uurtje langer licht, 
waardoor we na het eten niet 
altijd meteen op de bank plof-
fen, wat dan wel weer positief 
uitvalt voor de gezondheid. Het 
zal de gemoederen nog wel een 
poosje bezig houden.
Ik kijk uit naar het paasweek-
end met een extra dagje vrij, 
hopelijk is het weer ons goed 
gezind. Fijne paasdagen.

ulftsekrant@ijselstroom.nl

Zijlijn

Het is bijna Pasen en dat bete-
kent, zeker in de Achterhoek, 
weer veel gezellige paasvuren. 
Hier in de regio wordt altijd 
een paasvuur ontstoken in 
Megchelen en Etten, maar ook in 
veel andere plaatsen in met name 
Oost-Nederland gaat rond Pasen 
een hoop hout in vlammen op. 
Waar komt die traditie eigenlijk 
vandaan?

Het paasvuur is waarschijnlijk 
van voorchristelijke origine (mo-
gelijk uit de Oudsaksische gods-
dienst en de Germaanse mytho-
logie of overgenomen van andere 
Indo-Europeanen). 
Later kreeg het een christelijke 
invulling als het licht van Pasen 
en teken van de Verrijzenis van 
de Zoon van God, het licht der 
wereld. Oorspronkelijk was het 
een eerbetoon aan de godin 
Ostara op haar gewijde offer-

plaatsen, werd het vuur een sym-
bool van de overwinning op de 
dood door Christus’ Verrijzenis 
met Pasen. In Duitsland wordt 
op de paasvuren een pop van 
Judas symbolisch verbrand. Ook 
in Huissen is dit nog een goed 
gebruik. 

Paasvuren zijn in een specifiek 
deel van Europa een goed ge-
bruik. Dit gebied loopt door tot 
het noorden van Denemarken, 
in het zuiden stopt het bij 
Zwitserland en Oostenrijk. Grof-
weg het gebied ten oosten van 
de IJssel (Groningen, Drenthe, 
Overijssel en Gelderland) is de 
westgrens van deze traditie. 
Dit houdt in het oosten op ten 
oosten van de Harz, Duitsland. 
In de Achterhoek, Overijssel en 
het zuiden van Drenthe wordt 
het vuur aangestoken op eerste 
paasdag. 

In de rest van Nederland gebeurt 
dit vaak juist op tweede paasdag.  

Het wereldrecord van het groot-
ste geheel met de hand gebouwde 
paasvuur staat op naam van de 
Holtense buurtschap Espelo, met 
een hoogte van ruim 27 meter
kaphout van de Holterberg. Dit 
record stamt uit 1987. 
Espelo houdt ieder jaar samen 
met Dijkerhoek, Holterbroek, 
Ligtenberg en de Beuseberg een 
strijd om het grootste en mooiste 
paasvuur. 

Deze paasvuren worden helemaal 
met de hand gebouwd, waarbij 
het is toegestaan om maximaal 
4,5 meter met de kraan te bou-
wen. Hiervoor stond het record 
van het hoogste paasvuur ter 
wereld op naam van Lochuizen, 
waar in 1985 een paasvuur van 
ruim 16 meter werd gebouwd. 

Paasvuur Megchelen
Het paasvuur in Megchelen werd 
dit jaar precies 200 jaar geleden 
voor het eerst ontstoken. En 
deze traditie houdt men in ere. 
Zoals ieder jaar wordt het ge-
oganiseerd door schuttersgilde 
Sint Martinus. 
Het vuur wordt ontstoken op 
zondag 1 april, op de akker van 
de familie Middelbrink, aan de 
Heisestraat-Hogestraat. 
Om 20.30 uur is er een lichtroute 
naar de Sint Martinuskerk in 
Megchelen, waar de paaskaars 
wordt aangestoken. Vervolgens 
gaan de fakkels in een optocht en 
begeleid door het schuttersgilde 
en muziekvereniging Sint Cecilia 
naar de brandstapel. 

Paasvuur Etten
Schutterij ’De Eendracht’ or-
ganiseert ook dit jaar weer het 
paasvuur in Etten. Op zondag 
1 april (eerste paasdag) wordt het 
vuur om 20.00 uur ontstoken, op 
het terrein aan de Zeddamseweg 
en de Kampstraat. 
Om 19.00 uur is er een attractie 
voor de kinderen (samen met 
hun ouders), met medewerking 
van DJ Roel. De entree hiervoor
is gratis. Na de show is er een 
lampionnentocht, om 19.30 uur, 
vertrekkend vanaf het feest-
terrein richting het bevrijdings-
monument aan de Dorpsstraat. 
Iedereen kan voor een euro een 
lampion kopen bij de jassencon-
tainer op het feestterrein. Om 
20.00 uur wordt het paasvuur dan 
ontstoken. 

Vanaf 20.30 uur is er een optre-
den van de band Cabrio in de 
grote feesttent. De toegang is tot 
21.00 uur gratis, daarna wordt 
er vijf euro gerekend. U kunt 
schoon snoeihout brengen op  
zaterdag 31 maart tussen 9.00 en 
15.00 uur. Boomstronken en be-
drijfsmatige containers kunnen 
niet worden gebruikt.

Waarom hebben we hier 
eigenlijk paasvuren?

Op Eerste Paasdag wordt o.a. in Etten ’s avonds het vuur ontstoken. (Archieffoto paasvuur Etten) 
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Bezwaar Gemeente Belasting.
In de Wet WOZ staat dat de ge-
meente jaarlijks nieuwe waarden 
moet vaststellen voor alle panden 
binnen de gemeente. De peil-
datum voor belastingjaar 2018 is 
1 januari 2017. De WOZ-waarde 
wordt gebruikt voor vaststelling 
van diverse belastingen, zoals bij-
voorbeeld de onroerende-zaak-
belastingen. Op de aanslag vindt 
u uw gemeentelijke belastingen 
en de WOZ-beschikking. 
Tegelijkertijd met de aanslag 
kreeg u ook een bijsluiter met 
extra informatie. De gemeente 
bepaalt de WOZ-waarde nauw-
keurig. Als u van mening bent 
dat deze niet klopt, kunt u dit 
via een bezwaarschrift kosteloos 
aan de gemeente kenbaar ma-
ken. Uiteraard kunt u ook eerst 
een afspraak maken met de ge-
meente om samen naar de WOZ-
waarde te kijken en te bezien of 
er een mogelijke oplossing is.

Jonge ondernemers
Zomer 2018 starten de ge-
meenten Oude IJsselstreek en 
Doetinchem met het project 
ZomerOndernemer. Het project 
helpt jongeren tussen de 15 en 22 
jaar met het opstarten van een 
eigen onderneming in de zomer-
vakantie. ZomerOndernemer is 
een inmiddels beproefd concept, 
dat al zeven jaar in verschillende 
regio’s in Nederland plaatsvindt. 
Professionele coaches begeleiden 
de deelnemers, die binnen enke-

le weken de basiselementen van 
het ondernemerschap leren door 
daadwerkelijk aan de slag te 
gaan. Daarna besluiten de deel-
nemers of ze doorgaan met hun 
onderneming. VVD Wethouder 
Sluiter (gemeente Oude 
IJsselstreek): ”Het vergroot de 
zelfredzaamheid van jongeren in 
een steeds flexibeler wordende 
arbeidsmarkt. Dit project geeft 
jongeren al op jonge leeftijd in-
zicht in het ondernemerschap en 
of dat bij hen past.”  Doetinchem 
en de Oude IJsselstreek willen 
hiervoor een bedrag beschikbaar 
stellen van € 9000,- per jaar.

Terborg 600 jaar
Het college wil het bijzondere     
gegeven dat de stad Terborg 600 
jaar stadsrechten heeft enthousi-
ast ondersteunen en daarbij ook
een financiële bijdrage geven 
aan de voorbereidingen die in 
2018 plaatshebben voor de festi-
viteiten in 2019. Het college wil 
een eenmalige waarderings-
subsidie toekennen van €10.000,- 
op basis van de Algemene 
Subsidieregeling 2008 gemeente 
Oude IJsselstreek.

Cultuurhistorisch erfgoed
Het college wil mevr. A. Daniëls 
en de heer J. Renskers per 1 
maart 2018 voor een periode van 
3 jaar als lid van de Commissie 
cultuurhistorisch erfgoed benoe-
men en Mevr. H. Teunter en de 
heren H. Hofs, A.Tangelder en 
J.Tinnevelt eervol ontslaan als 
lid van de Commissie. Zij hebben 
reeds enige tijd hun advieswerk-
zaamheden neergelegd. De ove-
rige zittende leden worden per 
1 maart 2018 voor een periode 
van 3 jaar herbenoemd.

Nieuw fietspad
Het college van burgemeester 
en wethouders besluit definitief 
in te zetten op aanleg van het
fietspad Over de IJssel - Laan van 
Schuylenburch conform de eerder 
vastgestelde voorkeursvariant.

Stichting Huiskamer
De stichting huiskamer project is 
een burgerinitiatief van vrijwilli-
gers voor de kwetsbare personen 
met een psychische en/of ver-
slavingsgevoelige achtergrond. 

Voor een bijdrage in de huisves-
tingskosten vraagt de stichting 
subsidie aan. Het college wil 
aan de stichting het huiskamer 
project een bedrag van € 1600,- 
toekennen als bijdrage in de 
huisvestingskosten.

Statiegeld alliantie
Zwerfafval zorgt voor veel er-
gernis en overlast voor onze in-
woners. Met name plastic flesjes 
en blikjes vinden we terug in 
bermen en watergangen. Om dit 

zwerfafval tegen te gaan is het 
heffen van statiegeld een goed 
middel. Door aan te sluiten bij 
de Statiegeldalliantie geeft de 
gemeente Oude IJsselstreek een 
signaal aan de Nederlandse rege-
ring om het statiegeldsysteem uit 
te breiden met blikjes en grote + 
kleine plastic flessen. 
In de Statiegeldalliantie zijn 
maatschappelijke organisaties, 
lokale overheden, burgerinitia-
tieven, bedrijven en milieuorga-
nisaties verenigd.

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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Zwerfafval ophaaldag

Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

’n minuutje

Paerelskruutje

Zwerfvuil staat bij inwoners, na hondenpoep, op nummer twee in de ergernissen top 10. Gelukkig is er 
veel animo in de gemeente om daar zelf wat aan te doen. Vorig jaar werden op de Zwerfafvaldag door 
ruim 300 vrijwilligers 11 aanhangwagens vol met grof vuil uit het buitengebied en 900 zakken zwerfafval 
uit de kernen opgehaald. Afgelopen zaterdag 17 maart gingen de vrijwilligers weer op stap.

Ze hadden het graag anders ge-
zien, maar Theo Hendriks en zijn 
echtgenote Miranda sluiten hun 
bakkerij aan de Dr. Ariënsstraat 
in Ulft. Op Paaszaterdag, 31 
maart, is de zaak voor het laatst 
open. Theo en Miranda zetten 
noodgedwongen een punt achter
het familiebedrijf, dat 93 jaar 
heeft bestaan.

”Het geeft een dubbel gevoel,” 
vertelt Hendriks over de nade-
rende sluiting. ”Miranda en ik 
zijn blij dat we samen met onze 
medewerkers kunnen afsluiten. 

Maar we hadden nog wel een 
paar jaar door willen gaan. Het is 
echter wel zes dagen in de week 
vroeg uit bed en hard werken.” 
Dat hindert niet als je gezond 
bent, zegt de bakker. Maar dat 
is nu net het probleem: na een 
longontsteking, enkele jaren ge-
leden, werd hij in fysiek opzicht 
nooit meer helemaal de oude. 

”Ik denk dat ik sindsdien toch wat 
aan kracht heb ingeboet. Dat is 
de oorzaak,” verklaart Hendriks. 
”En opvolging hebben we niet. 
Onze dochters hebben werk ge-

vonden dat zij leuk vinden, dat is 
toch het belangrijkste.” Zo komt 
het einde in zicht voor het fami-
liebedrijf, dat in 1925 werd opge-
richt door opa Hendriks.

Komende zaterdag hebben Theo 
en Miranda hun laatste werkdag. 
”Ik praat er nu redeijk nuchter 
over. Maar het afscheid zal nog 
best moeilijk worden, denk ik. Ik 
heb dit vanaf 1980 gedaan, 38 jaar 
dus. De afgelopen 33 jaar samen 
met Miranda. Zij stond in de win-
kel en voor haar geldt nog meer 
dat ze het contact met de klan-

ten gaat missen. De nieuwtjes, 
de contacten, je ziet die mensen 
straks niet dagelijks meer.”

Wat overheerst, is niettemin 
dankbaarheid voor de mooie ja-
ren. ”Fijne klanten, fijne buurt,” 
zo vat Hendriks kernachtig sa-
men. ”In 93 jaar hebben we hier 
hele generaties over de vloer 
gehad. Het is mooi dat we al die 
trouwe klanten hebben gehad in 
de loop der jaren, je bouwt een 
band op. En met de buurt hebben 
we gelukkig nooit problemen ge-
had. Terwijl er toch altijd in alle 
vroegte auto’s kwamen aanrijden 
bij ons.”

Als de bakkerij na Pasen écht 
dicht is, nemen Theo en Miranda 
de tijd om te bepalen hoe ze hun 
tijd zullen gaan vullen. ”We kij-
ken rustig aan wat de toekomst 
brengt. We gaan zeker niet niks 
doen, maar zullen wel zien wat er 
op ons pad komt. Al wordt het in 
ieder geval niet meer zes dagen 
en nachten per week werken. 
Maar eerst dit afsluiten. We had-
den liever gehad dat er een op-
volger was, maar die zijn lastig te 
vinden. Op een gegeven moment 
moet je dan een keus maken. Dit 
is misschien niet de leukste, maar 
wel de beste keus. Het is heel 
jammer dat het zo gaat, maar we 
hebben er vrede mee. En we zijn 
dankbaar voor alle mensen die al 
die jaren zijn gekomen.”

Bakker Hendriks is na 93 jaar uitgebakken

Theo en Miranda Hendriks.



Oud-ijzer-actie Fanfare
St. Gregorius, hele jaar door!
Nu de subsidies drastisch ver-
laagd zijn heeft fanfare St. Grego-
rius uit Varsselder-Veldhunten 
de oud-ijzer-actie aangepast. De 
actie is nu het hele jaar door en is 
nodig voor de aanschaf en onder-
houd van muziekinstrumenten.  
Daarnaast wordt de opbrengst 
van de actie gebruikt voor het 
opleiden van de jeugdleden.
Het oud ijzer of metaal kan wor-
den ingeleverd op ”Het Leem-
land” bij Rik Fisser, Berghseweg 
12 in Varsselder Veldhunten. 
Iedereen heeft wel eens een oude 
fiets, wasmachine, kruiwagen, 
oude accu’s of iets dergelijks in 
de weg staan. Denk ook aan de 
spullen achter of in de schuur of 
op zolder. Bij u thuis ophalen van 
het oud ijzer behoort ook tot de 
mogelijkheden. Bel dan met Rik, 
06-22470288. Onder het motto 
”Van uw oud ijzer en metaal, 
gaan wij muzikaal aan de haal” 
hopen we dat de actie een groot 
succes gaat worden.

Toneelvoorstelling van
’Kom es kieken’
Op 24 en 25 maart wordt door to-
neelvereniging ’Kom es kieken’ 
de komedie ”Mag het een beetje 
meer zijn?” in ’t  Dorpshuus in
Varsselder-Veldhunten gespeeld .
Er zijn drie voorstellingen:
zaterdag 24 maart om 19.30 uur 
zondag 25 maart om 14.00 uur 
en om 19.30 uur. Kaarten zijn 
verkrijgbaar in ’t Dorpshuus of 
telefonisch te bestellen bij Ino 
Zweers tussen 18.00 en 19.00 uur, 
tel. 0629440380 of via mail:
info.zweers71@gmail.com. 
Kaarten kosten €7,50 per stuk.

Palmpaasoptocht Ulft
Op zondag 25 maart is het weer 
Palmpasen. Om 11.15 uur ver-
trekt het Schuttersgilde Sint 
Hubertus uit Ulft voor de jaarlijk-
se Palmpaasoptocht. Om 10.00 
uur begint de Gezinsviering in de 
Petrus en Pauluskerk, kinderen 
die niet bij de viering aanwezig 
zijn, worden om 11.15 uur ver-
wacht op het JF Kennedyplein, 
waar de rondgang door het 
Centrum van Ulft zal beginnen. 

Na afloop is er voor kinderen 
met een versierde Palmpaasstok 
een attentie in ons verenigingsge-
bouw aan de FB Deurvorststraat 
45 te Ulft. 

Voorjaarsbingo OLV Gilde
Op donderdag 29 maart is er 
een grote voorjaarsbingo om 
20.00 uur in het Dorpshuus van 
Varsselder Veldhunten. De orga-
nisatie is in handen van het Onze 
Lieve Vrouwe Schuttersgilde, 
Vendeliers en Tamboers. Uw 
bingo-master is André Bussink 
met zijn assistenten Henk 
Peppelman, Ap Timmers en Gert 
Vonk. Ruime parkeerplaats aan
de Berghseweg 7n nabij het 
Dorpshuus. Iedereen is welkom.

Paaseierenrally Gendringen
Tweede Paasdag, 2 april, is het 
weer tijd voor de Paaseierenrally. 
Er wordt met een gemiddelde 
snelheid van 20 km een route 
van ongeveer 40 km gereden. Er
moeten aanwijzingen worden ge-
vonden of puzzels worden opge-
lost. Inschrijven (€10,-) kan via 
www.paaseierenrally.nl tot zater-
dagavond 31 maart of, als er nog
plaats is, bij het startkantoor 
in Café te Pas in Gendringen. 
Inschrijven kan ook 2e Paasdag 
vanaf 11.00 uur. Maar vol is vol! 
Scouting Gendringen zal weer 
de controleposten leveren en de 
pauzeplaats verzorgen. Uitleg en 
prijsuitreiking is vanaf 19.30 uur 
in de zaal van Café te Pas. De 
opbrengst wordt gedoneerd aan 
de Seniorenbond Gendringen 
e.o. Zij gaan de oude jeu de bou-
les baan opknappen en in stand 
houden.

Fiësta Con Brio
Al meer dan 40 jaar onder-
houdt Con Brio contact met 
het Frauenchor Niedererbach. 
Iedere 5 jaar vindt er een uit-
wisseling plaats. Op zaterdag 7 
april geven de twee koren samen 
een concert waar ook de band 
Restart aan meewerkt in zaal 
Köster. Entree bedraagt 10 euro, 
inclusief een kopje koffie of thee. 
Verder kunt u zich tegoed doen 
aan een taartenbuffet. Tevens 
zal er een verloting plaatsvinden. 
Het programma is zeer divers-
Aanvang 19.30 uur. Kaarten bij 
drogisterij Westerhof; Etten en 
zaal Köster of via: 
info@conbrio-etten.nl

Rijbewijskeuring
Senioren, chauffeurs met rijbe-
wijs C/D/E en overige automo-
bilisten die voor verlenging van 
hun rijbewijs moeten worden 
gekeurd, kunnen hiervoor 4 april 

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.

Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 9 april 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.

Jaarvergadering en bingo 
Damesgilde Ulft
Woensdag 18 april houdt Dames-
gilde Ulft om 19.30 uur  haar jaar-
vergadering in de Theaterzaal 
van de DRU Cultuurfabriek. Uw 
inbreng wordt zeer op prijs ge-
steld. Na de pauze is er de tradi-
tionele bingo met mooie prijzen. 

Instuifmiddag KBO/SBU
KBO/SBU organiseert op maan-
dag 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 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!

Sparen voor je buurt
Jumbo Ulft is gestart met een 
nieuwe spaaractie en geeft maar 
liefst €6.500,-  weg aan de deel-
nemende buurten tijdens de actie 
Sparen voor je buurt. 
Van 28 februari t/m 24 april ont-
vangt 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 buurt-
verenigingen.

De DRU Cultuurfabriek:
Kameleon
De voorstelling Kameleon door 
Leon van der Zanden vindt plaats 
op vrijdag 30 maart om 20.00 uur 
in de Rabobankzaal van de DRU 
Cultuurfabriek. Kaarten à € 18,- 
(incl. consumptie en garderobe) 

Grootste CD/platenbeurs van 
de Achterhoek 
Op zondag 1 april transformeert 
de DRU Cultuurfabriek in de 
grootste platen- en cd markt van 
de Achterhoek. Popzaal €4,-,  
11.00-17.00 uur

The Family Fang
In dit komische drama hebben 
Annie (Nicole Kidman) en Buster 
Fang (Jason Bateman) het groot-
ste deel van hun volwassen leven 
geprobeerd om afstand te nemen 
van hun ouders, beide beroemde 
kunstenaars. Na tien jaar keren 
broer en zus gedwongen terug 
om op zoek te gaan naar hun 
verdwenen ouders en raken ze 
verstrikt in een duister mysterie. 
4 april: Rabobankzaal, €6,-, Aan-
vang 20.00 uur. Vanaf 12 jaar.

JW ROY
De Brabantse singer-songwriter 
JW Roy speelt met zijn band The 
Royal Family en vertelt verha-
len zoals alleen hij dat kan: met 
passie, innemend maar overtui-
gend en vol humor. Americana, 
country en roots-muziek. In 2015 
scoorde hij samen met Diggy 
Dex een hit met het nummer 
Treur Niet (Ode aan het leven).
Theaterconcert 6 april, Rabo-
bankzaal € 21,50 / 20.00 uur.

Sven Ratzke
For one night only Showvedette, 
extravagante entertainer, hom-
me fatale en sympathieke diva... 
Sven Ratzke. In For One Night 
Only opent Ratzke de prachtige 
catalogus van muziek die hij met 
de jaren heeft verzameld. Rabo-
bankzaal €21,-. 7 april, 20.00 uur.

Achterhoekse Band Competitie
De achtste editie van de 
Achterhoekse Band Competitie 
(ABC) vindt plaats op zaterdag 
7 april.  Popzaal, toegang gratis. 
Zaal open 20.00 uur. 

Filmlezing: Eye in the Sky
Aan de hand van de film Eye in 
the Sky gaat psycholoog Joop
Roelofs in op het thema
’Duivelse dilemma’s.’ 

Deze film kan ook zonder inlei-
ding en nabeschouwing bezocht
worden (8 april, aanvang 14.00 
uur, entree € 8,50 inclusief pauze-
consumptie). In de Rabobankzaal 
€ 12,50 incl. pauzeconsumptie, 
van 13.15 tot 16.20 uur.

Kaarten voor deze voorstellingen 
zijn verkrijgbaar aan de recep-
tie van de DRU Cultuurfabriek 
(Hutteweg 24, Ulft) of via tel. 
0315 -714358. Tevens zijn ze te 
bestellen via: 
www.drucultuurfabriek.nl
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De ontwikkeling van het bidprentje
Ben jij benieuwd naar jouw familiegeschiedenis? 
Op zaterdag 7 april 2018 is er weer een genealogie-
dag. U kunt op deze dag bij de Oudheidkundige 
Vereniging terecht voor vragen op het gebied van 
genealogisch onderzoek. Er zijn leden van de 
werkgroep aanwezig om uitleg te geven en vragen 
te beantwoorden. Het thema van die dag is ’bid-
prentjes’. Bidprentjes zijn een belangrijke bron 
van informatie en geven inzicht in een persoon 
van de wieg tot het graf. Het bidprentje is in de 
loop der jaren duidelijk veranderd. Van religieus 
exemplaar naar een uitgebreide persoonlijke be-
schrijving met foto. Ze vertellen hoe de persoon 
in kwestie in het leven stond en hobby’s worden 
genoemd. De OVGG beschikt momenteel over 
ruim 20.000 bid- en gedachtenisprentjes, waarvan 
circa 9000 gedigitaliseerd. Tevens, dankzij het 
contact met de Heimatverein Anholt, prentjes uit 
het Duitse grensgebied. Daarin zijn ook namen 
van Nederlanders te vinden. Deze verzameling 
dient als databank voor de werkgroep en is tevens 
een vraagbaak voor onze leden die hun familie-
geschiedenis willen completeren. Op de genealo-
giedag laat de OVGG een mooi overzicht zien 
van de ontwikkeling van het bidprentje in de loop 
der jaren. Heb je bidprentjes in je bezit? Neem 
ze die dag mee, wij kunnen ze direct inscannen. 
De genealogiedag is van 11.00 tot 16.00 uur bij de 
OVGG, DRU Cultuurfabriek in Ulft. Toegang is 
gratis, een vrije gift wordt op prijs gesteld.

Wedstrijden van de 
komende weken

25 maart 2018
Zelhem - Ajax B
Babberich - Etten
Gendringen - OBW
Erix - GWVV
NVC - Westendorp
Orion - SDOUC
Achilles 1894 - Silvolde
VIOS B - SVGG
RKPSC - Terborg
Ulftse Boys - Dinxperlo

1 april 2018
Ajax B - NVC
Etten - Den Dam
Pax - Gendringen
GWVV - KSH
SDOUC - SML
Silvolde - VV SJC
SVGG - Spcl. Rekken
Terborg - GSV’38
Vragender - Ulftse Boys

8 april 2018
Ajax B - Gelders Eiland
Westendorp - Etten
Gendringen - Rheden
Ulftse Boys - GWVV
NVC - Den Dam
Varsseveld - SDOUC
De Bataven - Silvolde
Reünie - SVGG
Loil - Terborg

15 april 2018
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

KNA Ulft is stage-orkest voor 
conservatoriumstudenten

Fanfare KNA Ulft heeft opleiding altijd al hoog in het vaandel 
staan. Met het Muzikidz programma maken basisschoolkinderen 
op een speelse wijze kennis met het muziekmaken in een orkest. 
Eigen leerlingen krijgen in samenwerking met de muziekschool van 
KNA een gedegen muziekopleiding. Ook volwassen aspirant- en 
terugkerende muzikanten kunnen bij KNA een goede plek vinden. 
Op die manier ontstaat er een muziekvereniging die veel plezier 
geeft aan eigen mensen bij het spelen en aan het het publiek bij het 
luisteren.
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Zo’n anderhalf jaar heeft de 
Mariaschool (figuurlijk) in de 
steigers gestaan. Maar na de 
grondige opknapbeurt die de 
Ulftse basisschool heeft onder-
gaan, is het oude gebouw in 
een nieuw jasje weer klaar voor 
de komende jaren. Op vrijdag 
30 maart kan iedereen komen 
kijken wat het fraaie eindresul-
taat is van alle inspanningen.

”We willen de school op Goede 
Vrijdag feestelijk heropenen, na 
anderhalf jaar opknappen,” ver-
telt Michel Ros, directeur van de 
Mariaschool. ”We geven de men-
sen dan de kans om het gebouw 
te komen bekijken.” 

Wat de geïnteresseerden dan te 
zien krijgen? De reeks aanpas-
singen die de directeur opsomt, is
lang: ”We hebben nieuwe pla-
fonds, met duurzame ledverlich-
ting, we hebben enkele muren 
uitgebroken om ruimte te creë-
ren voor leerpleinen, de gardero-
bes zijn uitgebreid, overal liggen 
nieuwe vloeren en in alle klas-
lokalen hebben we nieuwe kas-
tenwanden. Eigenlijk is de boel 
nu echt klaar,” zegt Ros.

Een kleine anderhalf jaar gele-
den begon het project, dat na een 
vliegende start stapsgewijs kon 
worden afgerond. ”Eind 2016 zijn 
in de kerstvakantie meteen vrij-
wel alle grote werkzaamheden 
uitgevoerd. Vervolgens was het 
een kwestie van weer opbouwen, 
dat kon lokaal voor lokaal. Het 
was al met al een grote volksver-
huizing, maar gelukkig hebben 

de kinderen daar niet veel weet 
van gehad.” 
De kinderen hebben zelf hun 
stem gehad in de benaming van 
enkele nieuwe onderdelen. Zo 
heeft de Mariaschool geen bibli-
otheek maar een ‘boekiehoekie’ 
en heeft het leerplein ernaast de 
naam ’studiehoekie’ gekregen 
van de leerlingen. 
”Daar kunnen ze terecht om 
zelfstandig te werken met onder 
andere chromebooks en tablets. 
We maken zo gebruik van allerlei 
soorten werkplekken,” vervolgt 
de directeur. ”Daar kunnen we 
weer een langere periode mee 
vooruit. We hebben het geluk 
dat we dit gebouw hebben kun-
nen behouden, waar we de ruim-
te hebben in een vertrouwde 
omgeving.”

De Mariaschool liet zich bij de 
opfrisbeurt adviseren door inter-
bouwer Weja uit Wehl. Ros: 
”Zo hebben we nu geen gangen 
meer vol haakjes om jassen aan 
te hangen, maar bergen de kin-
deren hun spullen op in gardero-
bekasten. Dat oogt een stuk rus-
tiger en opgeruimder. Bovendien 
levert het praktische ruimte op; 
kinderen kunnen nu bijvoor-
beeld weer makkelijker met een 
trein spelen op de gang.” Dat is 
immers waar een schoolgebouw 
uiteindelijk voor bedoeld is: om 
de kinderen de ruimte te geven. 
Helemaal netjes en schoon blijft 
het overigens niet, weet Ros. ”Er 
wordt hier natuurlijk wel geleefd 
met 280 man. Maar het is heel 
overzichtelijk en we zijn er erg 
blij mee.” 

Mariaschool dolbij met oud gebouw 
in nieuw jasje

Er was er al een pick-up-point, 
waar klanten hun boodschappen 
zelf kunnen ophalen. Vanaf dins-
dag 3 april bezorgt Jumbo Ulft 
de online bestelde boodschappen 
thuis. Dit kan van maandag tot 
en met zaterdag. Een nieuwe stap 
van de keten om het de klant nóg 
makkelijker te maken. 

”Mensen worden steeds drukker 
en hebben dan geen tijd of zin 
meer om boodschappen te doen,” 
zegt Dave van de Schuur. Hij is 
filiaalmanager van Jumbo Ulft. 
”Deze consumenten komen wij 
zo tegemoet. Je kunt nu online
of via de app, heel eenvoudig 
boodschappen bestellen en laten 
bezorgen op een moment dat 
het jou uitkomt.” Er kan worden 

gekozen tussen twee tijdssloten: 
overdag tussen 10.00 en 13.00 uur 
en ’s avonds tussen 18.00 en 21.00 
uur. Bestel-en kan vanaf 50 euro, 
de bezorgkosten zijn 6 euro. Bij 
besteding vanaf 70 euro kost het 
bezorgen nog maar 5 euro.
”Daarnaast is het mogelijk om 
gratis te laten bezorgen,” vertelt 
Van de Schuur. ”Bij bestelling 
van bepaalde producten, zo wordt 
ook op de site aangegeven, is de 
bezorging gratis. Deze artikelen 
kunnen per keer verschillen.”

Marktleider
Er kan uit het gehele assortiment 
worden gekozen. Ook verse, 
gekoelde en diepvriesproducten. 
”Er zijn speciale koelboxen waar-
in alles minimaal 24 uur gekoeld 

of bevroren blijft. En we 
bezorgen tot in de keu-
ken en op een rijafstand 
van 12 minuten. Maar 
mocht je nou net buiten 
dat gebied wonen, dan 
zoekt de site automa-
tisch naar de dichtsbij-
zijnde Jumbo-winkel die 
ook bezorgingen doet. 
Zo kan bijna ieder-
een worden voorzien. 
Online bestellen kan al 
bij steeds meer Jumbo 
supermarkten. We willen 
in no-time marktleider 
worden in online bood-
schappen bestellen en 
we zijn zo op de goede 
weg. Betalingen worden
bij aflevering gedaan 
en uitsluitend met de 
pin. Maar ook zakelijk 
is online bestellen heel 

interessant. Denk hierbij aan 
kantinevoorraden of recepties. 
Een zakelijk account is makke-
lijk aangemaakt op Jumbo.com. 
De factuur wordt via de mail ver-
stuurd en kan achteraf betaald 
worden. Wij doen er alles aan om 
u 100 procent tevreden te maken 
door uw ideale supermarkt te 
zijn, ook online. Door te zor-
gen dat u alles kunt vinden wat 
u nodig heeft, tegen de laagste 
prijs, het grootste assortiment, 
de beste service en met onze 
unieke zeven zekerheden. Daar 
draait het bij Jumbo allemaal om, 
iedere dag weer!” 
Kijk voor meer informatie op 
www.jumbo.com of download de
beste-app van Jumbo in de app-
store.

Jumbo Ulft brengt boodschappen 
in de keuken

Er staan weer verschillende 
veelbelovende optredens op de 
agenda van openluchttheater 
Engbergen, van tributes aan 
Creedence Clearwater Revival, 
ABBA, David Bowie en de 
Eagles tot een tweede edi-
tie van de succesvol verlopen 
Schlagernacht. Maar ook staat 
het komende theaterseizoen 
in het teken van het 60-jarig 
bestaan.

In het laatste weekend van juni 
wordt daarbij stilgestaan, laten 
voorzitter Gerard Klaassen en 
penningmeester Ron Berentsen 
weten. Wat er dan precies 
gebeurt, blijft nog even een 
verrassing, maar in ieder geval 
is er een bijzondere samen-
werking tussen het Symfonisch 
Blaasorkest Gaanderen met 
vier regionale zangers op vrij-
dag 29 juni en komt op zondag 
1 juli Warboel langs om ook de 
jongste bezoekers een prachtige 
middag voor te schotelen.

”We hebben daar bewust een 
apart weekend voor genomen,” 

leggen de heren uit. ”Ook om 
60 jaar vrijwilligerswerk te vie-
ren. We willen ermee duidelijk 
maken dat het openluchttheater 
al 60 jaar lang van ons allemaal 
is. Engbergen heeft geschie-
denis en een goede naam. En 
nadat het openluchttheater een 
tijdje is weggeweest, begint het 
weer helemaal te leven.”

Verder wordt het vooral weer 
een muzikale jaargang op 
Engbergen. Amfipop - waar 
beginnende regionale bands 
de kans krijgen zich te presen-
teren - krijgt om te beginnen 
een vijfde editie. ”Dat heeft 
vorig jaar echt goed gelopen. 
Dus daar trappen we ook het 
komende seizoen weer offi-
cieel mee af, op zaterdag 19 
mei,” vertelt Klaassen. Daarna 
mag veel worden verwacht van 
de Schlagernacht op zaterdag 
14 juli en van de tributebands 
met de muziek van Creedence 
Clearwater Revival (25 mei), 
ABBA (2 juni), David Bowie 
(8 september) en de Eagles (15 
september).

Nieuw seizoen Engbergen
in teken 60-jarig bestaan

De directie van de Mariaschool, Jessica Lamers en Michel Ros.

Losse vlaaipunten, luxe gebak-
jes, hazelnootgebak, Bossche 
bollen, kleine verwenvlaaitjes of 
slagroomtaarten. Bij Limburgia 
in Ulft is dit en nog veel meer 
allemaal verkrijgbaar. Het assor-
timent wordt hiermee flink uitge-
breid. Om dit te vieren, geldt de 
komende maand een leuke actie!

De winkel van Jan en Anita Kok 
wordt omgetoverd tot dé taar-
ten- en gebakswinkel van Oer en 
omstreken. Uiteraard blijven de 
vertrouwde vlaaien ook gewoon 
verkrijgbaar. Wat goed is moet je 
niet willen veranderen. ”We heb-
ben nu veel meer keuze,” vertelt 
Anita Kok. ”En elke dag wordt 
het gebak ook nog eens vers 
geleverd. Als iets er even niet is,
hebben het de volgende dag vers 
in huis.” Daarom wordt ook 
aangeraden om grotere hoeveel-
heden even te bestellen. Dat 
kan in de winkel zelf aan de Dr. 
Ariënsstraat 40 in Ulft, maar bel-
len mag ook (0315-684354). Ook 
op www.limburgiavlaai.nl kunt u 

makkelijk bestellen.
Door de uitbreiding van het 
assortiment taarten en gebak, 
stopt de verkoop van ijs. ”Het 
gebak, de taarten en de vlaaien 
hebben nu onze prioriteit,” 
vertelt Kok. ”We willen wel 
graag alle mensen die ijs bij ons 
gekocht hebben bedanken en ze 
zijn natuurlijk van harte welkom 
voor de andere producten.”  

Actie
Om het nieuwe assortiment te 
introduceren geldt in maart en 
april 2018 ’zes losse gebakjes 
halen, vijf betalen’. Gebruik 
hiervoor de bon onder de adver-
tentie van Limburgia Ulft elders 
in deze krant. Limburgia Ulft is 
elke maandag tot en met vrijdag 
geopend van 8.00 tot 12.30 uur 
en op zaterdag van 9.00 tot 14.00 
uur. Bestellen voor de volgende 
dag graag voor 12.00 uur per tele-
foon of in de winkel. Het hele 
assortiment is te vinden op onze 
website.

Limburgia: de enige taarten- 
en gebakswinkel van Oer
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Het is al weer 50 jaar geleden. In 1968 werd in 
Megchelen de sporthal feestelijk geopend. De 
sporthal is geheel door de Megchelse bevolking 
gebouwd. Dit onder leiding van pastoor Beekman. 
Als je je had opgegeven om hand en spandiensten 
te verrichten, kwam hij je zaterdagsmorgens uit 
het bed gooien. In november 1968 kwam de grote 
dag, de opening. Op deze dag werden er spelen 
georganiseerd en demonstraties gegeven. Zoals    
op de foto de gymnastiekvereniging. Als iemand 
op de foto namen weet houden wij ons aanbevolen.

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 6 april. 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)

23 maart: Rowen Hèze, DRU Cultuurfabriek, Ulft
23-24 maart: Gendrings Toneel Bij restaurant Van Hal, Voorst
24-25 maart: Vlooienmarkt, SSP-Hal, Ulft
24-25 maart: Toneelvoorstelling ’Kom es Kieken’, Dorpshuus  
 Varsselder-Veldhunten
25 maart: Paaswedstrijd jeugd en senioren, ’t Baarsje,   
 Oude IJssel Van Dam, Terborg
25 maart: Palmpaasoptocht door centrum Ulft, St. Hubertus
30 maart: Leon van der Zanden, DRU Cultuurfabriek, Ulft
30 maart: Voorstelling Kameleon, DRU Cultuurfabriek, Ulft
1 april: 1e Paasdag; Paasvuur in Megchelen en Etten
1 april: CD/Platenbeurs, DRU Cultuurfabriek, Ulft
4 april: Rijbewijskeuring, Mulderije Ulft
4 april: Film The Familiy Fang, DRU Cultuurfabriek, Ulft
6 april: JW Roy in DRU Cultuurfabriek, Ulft
7 april: Sven Ratzke in DRU Cultuurfabriek, Ulft 
7 april: Achterhoekse Band Competitie in DRU Cultuur-  
 fabriek, Ulft
8 april: Film en Lezing: Eye in the Sky in DRU Cultuurfabriek, 
 Ulft
9 april: Bingo KBU/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
14 april: JAFA-filmfestival, DRU Cultuurfabriek, Ulft
15 april:  Voorjaarswandeling VVV, Start Roode Leeuw,   
 Terborg
18 april: Jaarvergadering en bingo, Damesgilde Ulft
23 april: Instuifmiddag KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft

MAX maakt winterhulp mede 
mogelijk
(door Remko Alberink)

Was het een beetje fris de laatste 
maand? Af en toe een extra trui-
tje aangetrokken of misschien 
wel de verwarming een graadje 
warmer gezet. Dat is heel begrij-
pelijk hoor en wees niet bang; Ik 
ga u niet veroordelen, dat met 
die trui en de verwarming heb 
ik zelf ook gedaan. Het behoeft 
geen betoog dat de kansarmen 
in Roemenië het veel en veel 
slechter hebben deze winter. Als 
je geen verwarming hebt, kun je 
niets ophogen. 

Voor de Moeder Teresa Stichting 
Ulft is de winter mede daarom 
een extra drukke periode. Naast 
de reguliere hulp in de vorm van 
voedsel- en kledingpakketten, 
het bouwen van huisjes en het 
houden van acties om geld voor 
hulp te genereren, hielden we 
deze winter ook ons jaarlijkse 
winterhulp-project.
Net als voorgaande jaren ver-
strekken we aan hen die dat no-
dig hebben winterhulp, bijvoor-
beeld in de vorm brandstof voor 
de kachel. In december werd 
ook al een grote partij brand-
hout naar Roemenië gebracht. 
Via onze huisaannemer in het 
Roemeense Salard is het hout 
over de verschillende dorpen 

verdeeld. Winterhulp kost veel 
geld. Wij zijn dan ook blij dat 
ook deze winter door Max Maakt 
Mogelijk een bijdrage van 10.000 
euro heeft geleverd voor de ge-
maakte kosten. De winterhulp 
wordt aan enkele honderden 
mensen verleend.
Nu krijgen we bij de stichting 
regelmatig de vraag hoe mensen 
kunnen helpen, net zoals MAX 
ooit deed. Dit kan bijvoorbeeld 
door het inleveren van goede 
tweedehandskleding die in Oost-
Europa een tweede leven krijgt 
of door het kopen van kleding 
in onze winkel, waarvan de winst 
wordt gebruikt voor hulp.
Verder wordt de stichting af en 
toe opgenomen in testamenten 
en ontvangen we zo nu en dan 
een mooie gift/donatie. 
Als het koud is, klagen we hier 
in Nederland al snel. We hebben 
het over gevoelstemperaturen die 
met -10 à -15 graden celsius on-
gebruikelijk zijn. Onze economie 
wordt er bijna door ontwricht. 
Wie ooit ook maar een nacht in 
een hutje in een Roma-kamp in 
de heuvels rond Oradea heeft ge-
bivakkeerd weet wel beter. 
Zullen we de volgende keer dat 
Gerrit Vossers een winterse pe-
riode aankondigt, ook even aan 
hen in Roemenië denken? Dat 
we dan iets van onze warmte 
door mogen geven?

Moeder Teresa Stichting

Per 1 januari 2018 heeft het     
vertrouwde kantoor aan het 
J.F. Kennedyplein een naamswij-
ziging ondergaan. Nadat de toen-
malige compagnons hun vertrek 
aankondigden, hebben Ronald 
en Wendy Evers besloten het 
bedrijf voort te zetten en voor 
de klanten het aanspreekpunt te 
blijven. Ze worden daarbij ge-
holpen door hun nieuwe collega’s 
Wilfried Koerselman en Mirjam
Mulders-Pol. Samen vormen zij
Evers Financiële Dienstverle-
ning. 

Over de mogelijkheid om het be-
drijf met z’n tweeën voort te zet-
ten, hoefden Ronald en Wendy 
Evers niet lang na te denken: de 
passie voor het vak en het fijne 

klantcontact was voldoende re-
den. ”We wilden heel graag dat 
het vertrouwde karakter behou-
den zou blijven. Dat was onze 
eigen wens en dat was ook in het 
belang van onze klanten,” vertelt 
Wendy. 
”We hebben hier de afgelopen 
dertien jaar, samen met onze 
voormalige compagnons, een 
prachtig mooi bedrijf opgebouwd. 
Een full service kantoor, waar we 
de klant ontzorgen en begeleiden 
van A tot Z. En nog verder, als 
dat nodig is,” vult Ronald aan. 
”Daar zijn we groot mee gewor-
den en daar willen we ook mee 
door.” 
Waar Ronald zich als vanouds 
ontfermt over de verzekeringen, 
kwam Doetinchemmer Wilfried 

Koerselman het bedrijf begin dit 
jaar versterken voor onder an-
dere de hypotheken en financiële 
planning. 
Sinds maart kwam bovendien
Mirjam-Mulders Pol - een echte
Ulftse - erbij. Geen overbodige
luxe gezien de drukte die onver-
minderd groot is gebleven bij 
Evers Financiële Dienstverle-
ning. Met beide aanwinsten op 
het kantoor aan het J.F. Ken-
nedyplein 8 is de financiële 
dienstverlening van Evers op 
peil gebleven. Of misschien zelfs 
nog wel uitgebreid: ”Wilfried en 
Mirjam zijn allebei financieel 
planner. Dat betekent dat ze sa-
men de hypotheken verzorgen, 
maar ze zijn ook gespecialiseerd 
in pensioenen, financiële en 
estate planning, alsmede belas-
tingaangifte. Dus onze dienstver-
lening is er alleen maar breder 
op geworden,” legt Ronald uit. 
”En misschien kunnen we onze 
diensten in de toekomst wel 
verder uitbreiden. Een diensten-
service in de breedste zin van 
het woord voor particulieren en 
MKB. Denk bijvoorbeeld aan 
bedrijfsadministratie of iets der-
gelijks. Vooralsnog toekomst-
muziek, maar de ruimte hebben 
we er voor.” 

Het totaalconcept dat Evers aan-
biedt, is dus gebleven. ”Klanten 
weten: er is één loket, één adres 
waar ze voor nagenoeg alle fi-
nanciële zaken terechtkunnen. 
Eigenlijk is er dus niet zo veel 
veranderd. Wij nodigen u graag 
uit om eens kennis te maken met 
onze nieuw collega’s.”

”Evers Financiële 
Dienstverlening: 

Alles onder één dak.”

Evers Financiële Dienstverlening 
verder met een nieuw team

V.l.n.r.: Wilfried Koerselman, Mirjam Mulders-Pol, Wendy Evers en 
Ronald Evers.




