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Sinterklaastijd
Jeetje wat slaat het weer in 
een keer om. Niet zo lang ge-
leden zitten we nog met een 
graadje of 25 in het zonnetje 
heerlijk te genieten. Nu ik dit 
twee weken later zit te schrij-
ven waaien we bijna weg, staat 
er een ijzige oosten wind en 
halen we net de 6 of 7 graden. 
Zelfs de verwarming lijkt er-
aan te moeten wennen om het 
huis weer warm te stoken en 
moet de winterjas met spoed 
weer uit de kast. In enkele lan-
den van Europa spoelen men-
sen zo ongeveer weg of zoals 
in Italië zitten ze vastgevroren 
in de sneeuw. Ook valt er (ein-
delijk) bij ons wat regen van 
betekenis. Nog lang niet ge-
noeg om de droogte van de 
zomer op te vangen, maar    
hopelijk genoeg om te zorgen 
dat het gras en de planten nog 
een beetje in de grond blijven 
zitten en nu met de komende 
herfststormen niet uit de 
grond waaien. Nog even een 
nachtvorstje en met het blad 
aan de bomen is het ook ge-
beurd. En dan zien we de 
maan weer door de bomen 
schijnen en brengt de herfst 
ons weer richting het sinter-
klaasfeest met zijn vele tradi-
ties. Volgende week de aan-
komst op het Zwarte Plein, 
de intocht naar de DRU, de 
gezellig middag waarbij Sint 
de kleurplaten van de kinde-
ren in ontvangst neemt. Ver-
volgens de schoen zetten en 
sinterklaasliedjes zingen, een 
spannende tijd voor de klein-
tjes tot 5 december. Voor de 
meeste volwassenen een tijd 
van surprises verzinnen en 
zoveel mogelijk anekdotes 
proberen te verwerken in de 
begeleidende gedichten. Een 
fijne tijd, wie had daar twee 
weken geleden in dat zonnetje 
al aan gedacht, hoor de wind 
waait door de bomen, hier in 
huis zelfs waait de wind, en wij 
zitten binnen lekker knus te 
genieten van de gezelligheid 
die het herfstweer en de        
sinterklaastijd ons brengt.

Zijlijn

Er breken spannende tijden aan 
voor de kinderen in Ulft en om-
streken. Op zaterdag 17 novem-
ber komen Sinterklaas en zijn 
helpers aan in Nederland en 
zetten ze voet aan wal in de 
gemeente Zaanstad, waar ze 
worden ontvangen op en rond de 
beroemde Zaanse Schans. Een 
dag later, op zondagmiddag 18 
november, wordt de goedheilig-
man door ondernemersvereni-
ging De Hanze welkom geheten 
in Ulft. Op het Zwarte Plein 
en bij de DRU zorgt ’mevrouw 
Maria’ er voor dat alles op rol-
letjes loopt. Vanaf 26 november 
wordt ook de decemberactie 
weer georganiseerd door de 
Ulftse ondernemers van De 
Hanze.

De Sint is inmiddels al met 
Pakjesboot 12 en zijn Pieten    
onderweg vanuit Spanje en ook 

de ondernemersvereniging is al-
weer een tijdje bezig met de 
voorbereidingen om hem goed  
te ontvangen in Ulft. 
Op zondag 18 november wordt 
de boot met Sinterklaas om 
14.00 uur op het Zwarte Plein 
verwacht. Mevrouw Maria heeft 
al contact gehad met Sinterklaas 
en op zijn verzoek verzorgt zij de 
presentatie van de intocht weer, 
net zoals ze dat de afgelopen      
jaren deed. 
Het wordt nog wel spannend of 
de goedheiligman met zijn pak-
jesboot helemaal tot in Ulft kan 
komen, laat mevrouw Maria we-
ten. ”Er is de laatste tijd zó wei-
nig regen gevallen, dat we een 
beetje bezorgd zijn over de lage 
waterstand in de Oude IJssel. 
Maar de Pieten weten daar vast 
wel een oplossing voor. Dus we 
gaan ervan uit dat de Sint gewoon 
op het Zwarte Plein zal aanko-

men!” Ondertussen gaat om half 
drie de deur van de Popzaal open 
bij de DRU Cultuurfabriek. 
Sinterklaas wordt in een speciale 
koets die kant op gereden, via 
de Dr. Ariënsstraat, de Frank 
Daamenstraat en de DRU-laan.
Het muziekkorps van Sint 
Hubertus begeleidt de stoet en 
loopt voorop. 
Om 15.00 uur arriveert de Sint 
bij de Popzaal. De Pieten komen 
met lege zakken aan in Ulft. ”De 
Sint wil dat ze die gaan vullen 
bij de winkels in Ulft. Hij heeft 
gehoord dat ze daar heel mooie 
cadeautjes hebben voor de kin-
deren,” weet mevrouw Maria.

Kleurplaat
Namens de goedheiligman heeft 
mevrouw Maria alvast een ver-
zoek voor alle kinderen die hun 
best gaan doen op de kleurplaat 
die verderop in deze krant staat. 

”Sinterklaas wordt al wat ouder, 
dus soms heeft hij moeite om al 
die namen uit elkaar te halen. 
Daarom heeft hij gevraagd of 
alle kinderen op de kleurplaat 
willen zetten of ze een jongen of 
een meisje zijn, hoe oud ze zijn 
en hoe ze heten!” 

Stempelactie
Vanaf maandag 26 november 
maken consumenten in Ulft weer 
vier weken lang kans op geld-
prijzen tijdens de stempelactie 
van De Hanze; iedere besteding 
van vijf euro bij de deelnemende 
ondernemers (of tien euro bij de 
supermarkt) levert een stempel 
op. De spaarkaart is vol bij tien 
stempels en kan dan worden in-
geleverd bij de supermarkt en bij 
de overige deelnemers. 
Tijdens de trekkingen (op woens-
dag 5, 12, 19 en 26 december) 
worden waardebonnen van tus-
sen de 15 en 100 euro verloot. 
Tijdens de laatste trekking wordt 
bovendien de hoofdprijs van 450 
euro uitgedeeld. 
”Onderhand weten de mensen 
wat ze van deze actie kunnen 
verwachten. Het is echt een tra-
ditie aan het worden,” vertelt
Erna Mecking namens De 
Hanze. ”Het is bovendien weer 
een mooie gelegenheid om Ulft 
op de kaart te zetten als een 
prachtige plek om te winkelen. 
Mensen kunnen er terecht voor 
hun sinterklaasinkopen en dan 
hebben ze ook nog eens kans dat 
ze er wat aan overhouden, als ze 
in de prijzen vallen. Het is een 
leuke actie, die er inmiddels bij 
hoort in Ulft.”

Ondernemersvereniging De Hanze 
heet Sinterklaas welkom in Ulft

Op 18 november wordt de boot met Sinterklaas om 14.00 uur op het Zwarte Plein verwacht.
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Met lef
Het college van B&W presen-
teert haar eerste begroting ’Met 
lef’. In deze eerste begroting 
krijgen de plannen uit het coali-
tieprogramma handen en voeten 
en zijn ze financieel doorver-
taald. Zo wil het college volop 
inzetten op het stimuleren van 
de economie, onderwijs, duur-
zaamheid, plattelandsontwikke-
ling en in maatregelen om het 
woningaanbod beter aan te laten 
sluiten op de vraag. Wethouder 
van Financiën, Ben Hiddinga: 
”Deze eerste van dit college is 
realistisch. Met voldoende moge-
lijkheden om te investeren in de 
samenleving. We komen alleen 
verder als we met lef denken in 
mogelijkheden, samenwerken en 
werken in samenhang. Samen, 
slagvaardig en middenin de sa-
menleving. Het college wil, in 
2019 het negatief resultaat (door 
het resterende tekort op het soci-
aal domein) dekken uit de alge-
mene reserve. Hiermee onttrek-
ken ze uit de algemene reserve 
1,9 mln.

Nederland - Duitsland
Ben je er klaar voor om je ideeën 
voor Nederlands-Duitse (jeugd)
samenwerking voor een binati-
onale jury te pitchen en vervol-
gens uit te voeren met €5000,-? 
Doe dan mee aan de EUREGIO 
Youth Battle op 8 november 2018 
bij Tobit in Ahaus! Dit event 
geeft jongeren (de focus ligt op 

jongeren tussen de 16 en 25 jaar) 
uit de EUREGIO, de mogelijk-
heid om hun eigen ideeën, wen-
sen en visies over ons grensge-
bied met elkaar uit te wisselen en 
een eigen projectidee te ontwik-
kelen, dat ook echt uitgevoerd 
kan worden. Een unieke kans 
om jongeren uit de grensregio 
te leren kennen en samen over 
de Duits-Nederlandse samen-
werking na te denken. 
De Youth Battle vindt plaats 
op donderdag, 8 november van 
17.00 uur tot circa 21.00 uur bij 
Tobit in Ahaus. Daarna sluiten 
we de avond met hapjes, drank-
jes en gezelligheid af. Ahaus is 
met de trein goed bereikbaar. 
Aanmelding is verplicht.

Rookwolk
Jonge ouders hebben een grotere 
kans op een woningbrand dan ge-
middeld. Tegelijkertijd lijkt deze 
groep zich minder bewust van dit 
risico. ”Jonge ouders gebruiken 
bijvoorbeeld vaker elektrische 
apparaten met een hoog brandri-
sico, zoals een wasdroger”, zegt 
René Hagen - voorzitter van de 
Nationale Brandpreventieweken. 
”Daarnaast is er in een druk gezin 
vaak minder tijd om na te denken 
over de risico’s op brand.’’ Van-
af 1 oktober staan de landelijke 
Brandpreventieweken dan ook 
in het teken van de oproep ’Maak 
van je roze wolk geen rookwolk’.

Evenement 2019 in uw plaats
In de gemeente Oude IJssel-
streek vinden jaarlijks veel eve-
nementen plaats. Denk daar-
bij aan carnavalsoptochten, 
muziekevenementen, kermissen 
en straatfeesten. Evenementen 
vragen veel personele inzet van 

hulpverleningsdiensten. Daarom 
is het nodig dat data tijdig aan 
ons worden doorgegeven. 
De meeste evenementen vragen 
om inzet van politie, brandweer, 
beveiliging en/of EHBO.
De gemeente maakt een over-
zicht met de evenementen die 
in 2019 georganiseerd worden 
en geeft die door aan de hulp-
diensten in verband met hun 
planningen.

Varsseveld
Het college besluit middelen, 
(15.000 Euro uit het budget on-
voorzien), vrij te maken om een 
gebiedsvisie te laten opstellen 
voor het centrum van Varsseveld. 

Formulierenhulp
Het college besluit in te stem-
men met de afronding van het 
succesvolle experiment formu-
lierenhulp en deze te integre-

ren in de reguliere aanpak door 
Coöperatie Sociaal Werk Oude 
IJsselstreek. 

Silvolde
Burgermeester en Wethouders 
willen instemmen met de ver-
koop van een perceel gemeente-
grond gelegen aan de Berkenlaan 
in Silvolde, onder de voorwaar-
den als genoemd in de concept 
koopovereenkomst.

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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Hutten Zuid, deelplan 2 vormt het middengebied van het project Hutten Zuid en ligt ten oosten van de 
Bongersstraat in Ulft en ten zuiden van het in 2011 gerealiseerde ”kop van Zuid” appartementencomplex. 
Hier worden momenteel twee woningblokken gebouwd met in het totaal 12 woningen en 6 apparte-
menten. Het ene gedeelte heeft 4 woningen en 3 appartementen en het andere gedeelte 8 woningen en 3 
appartementen.

Ondernemers vinden plek in 
Frank Daamengebouw

Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

’n minuutje

Paerelskruutje

In augustus hoorden de 17 onder-
nemers die een werkplek of 
kantoor huurden in het Rabo-
bankgebouw in Gendringen dat 
het pand verkocht was. Zij moes-
ten weg. Amper drie maanden 
later hebben ze allemaal een 
nieuwe plek gevonden in het 
Frank Daamengebouw in Ulft. 
En daar hebben ze zelf mede 
voor gezorgd. 

Er wordt momenteel door het 
hele pand nog flink geklust door 
verschillende ondernemers. 
Maar de meesten hebben hun 
kantoor of werkplek al in ge-
bruik. Er gebeurt weer wat in het 

’Hilton van Ulft,’ zoals het Frank 
Daamengebouw werd genoemd 
toen er nog extra verdiepingen 
op het gebouw zaten. 

Handen uit de mouwen
Jeroen Wopereis van stichting 
IJzersterk Ondernemen, de stich-
ting die het pand nu huurt van de 
gemeente, is blij met het nieuwe 
onderkomen. ”Alle ondernemers 
zijn meegegaan en er zijn zelfs al 
extra ondernemers die een ruim-
te huren,” vertelt hij. ”Er gebeurt 
van alles en het gaat veel sneller 
dan we verwachtten. Het mooie 
is dat de ondernemers zelf de 
handen uit de mouwen staken.  

Ze hebben bijvoorbeeld de ruim-
te voor flexplekken direct samen 
aangepakt om er zo snel mogelijk 
gebruik van te kunnen maken.”

Dat beaamt Jan Huijink, een van 
de huurders van een werkplek. 
”Toen we hoorden dat we uit 
Gendringen weg zouden gaan, 
hebben we een overleg gepland 
met z’n allen,” zegt hij. ”Nog de-
zelfde avond keken we rond in 
het nieuwe gebouw en besloten 
samen wat de nieuwe indeling 
moest worden. Toen hebben we 
enkele zaterdagen samen ge-
schilderd, gestofzuigd en schoon-
gemaakt. Veel vrijwilligerswerk, 

maar daardoor hadden we alle-
maal snel weer een nieuwe plek.” 

Weg uit Gendringen
Stichting IJzersterk Ondernemen 
had met de Rabobank een over-
eenkomst voor het gebruik van 
het gebouw in Gendringen. Zo 
werd ervoor gezorgd dat niet 
wéér een pand in het centrum van 
Gendringen leeg kwam te staan. 
”Ik vind het jammer dat we niet 
in Gendringen konden blijven,” 
zegt Wopereis. ”Vervelend voor 
de ondernemers ook, maar dat 
was de afspraak die we hadden 
als het pand verkocht zou wor-
den. We hebben gekeken naar 
een andere geschikte locatie in 
Gendringen, maar die was er 
niet. Achteraf kunnen we alleen
maar blij zijn dat we in het 
Frank Daamengebouw terecht 
konden.”  

Werkplekken voor startups
”Samen met onze locatie in Het 
Klooster in Ulft bieden we nu 
onderdak aan meer dan 40 on-
dernemers,” somt Wopereis op. 
”Toen we 8 jaar geleden startten 
op de Middelgraaf in Ulft waren 
de tien werkplekken zo verhuurd. 
Met Het Klooster en nu ook      
het Frank Daamengebouw kun-
nen we ook afgesloten kantoor-
ruimtes in alle soorten en maten 
aanbieden voor een schappelijke 
prijs. Want daar is steeds meer 
vraag naar. Ik merk echt dat het 
bruist. En dat is goed voor de on-
dernemers én de leefbaarheid in 
onze gemeente.”

Jeroen Wopereis, staand links, van stichting IJzersterk Ondernemen.

Hutten Zuid fase 2



Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 5 november 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. 

Babyartikelen/Speelgoedbeurs
Dinsdag 6 en woensdag 7 novem-
ber is er in het Kulturhus in Dinx-
perlo een Babyartikelen en Speel-
goedbeurs. Inleveren van speel-
goed en babyartikelen maandag 
5 november van 19.00-20.30 uur 
en dinsdag 6 november van 13.30-
15.30 uur. De verkoop is dinsdag
6 november van 19.00-20.30 uur 
en op woensdag 7 november van 
8.30-9.30 uur. Het geld en de 
niet verkochte artikelen kunnen 
woensdag tussen 19.00 en 19.30 
uur weer opgehaald worden, 
of laten staan voor het goede 
doel. Voor meer info bel Monica 
Jansen 06-44806240. 

Drie dagen paardensport in 
Kalkar
In het weekend van 9 t/m 11 no-
vember vindt voor de 5e keer
de paardensportbeurs plaats in
de beurshallen van Wunderland 
Kalkar, Duitsland. Gedurende 
drie dagen veranderen de beurs-
hallen van Kalkar in de wereld 
van paardensport. Kaarten in de 
voorverkoop voor volwassenen 
€8,- en kinderen van 4-12 jaar 
€6,-. Aan de dagkassa kosten de 
kaarten voor volwassenen €10,- 
en voor kinderen van 4-12 jaar 
€8,-. Kinderen tot 4 jaar hebben 
gratis entree.

Workshop ’Bereik meer met 
je geld’ in Doetinchem
Heb je geen zin om door te wer-
ken tot je 71e? Wil je je studeren-
de kinderen financieel ondersteu-
nen? Of je hypotheek aflossen? 
Dan heb je straks veel geld no-
dig. Hoe krijg je dat bij elkaar? 

Op maandag 12 november or-
ganiseert Rabobank Graafschap 
de workshop ’Bereik meer met 
je geld’, in Doetinchem. In één 
avond krijg je uitleg over de mo-
gelijkheden om je toekomstige 
keuzes waar te maken. Je hoort 
hoe je een groot bedrag kunt op-
bouwen en wordt geholpen om 
een goede keuze te maken. Zo 
kun je meer bereiken met je geld. 
Programma
18.30-19.00 uur: Ontvangst met 
hapje en drankje
19.00-20.30 uur: Workshop 
’Bereik meer met je geld’
20.30 - 21.30 uur: Borrel en gele-
genheid tot stellen van vragen
De bijeenkomst vindt plaats in 
het pand van de Rabobank aan de 
Ambachtstraat 4 in Doetinchem.
Meer informatie of aanmelden? 
Kijk op Rabo.nl/graafschap/
bereikmeermetjegeld

Hardloop Talentendag: 
Laat jij je uitdagen?
Altijd al gedroomd van die snelle 
tijden? Maak dan een  vliegende 
start bij Atletico’73! Kom naar  
onze hardloop talentendag op 
zondag 18 novenber van 09.30-
13.00 uur en maak kennis met de 
veelzijdige hardloopsport, met 
enthousiaste leeftijdgenoten en 
bevlogen trainers. Wacht niet 
langer en meld je snel aan via 
e.weikamp@atletico73.net.  
Na aanmelding krijg je een be-
vestiging van je deelname met 
daarin het programma. We zullen 
aan de hand van een aantal trai-
ningen ontdekken of jij over het 
talent beschikt dat wij zoeken. 
Een tipje van het programma 
kunnen we alvast oplichten... 
Thijmen Kupers, winnaar van 
12 nationale titels en oud atleet 
van Atletico’73, zal deze dag aan-
wezig zijn om clinics te geven en 
daarnaast samen met ons te zoe-
ken naar jou!
Wie zoeken we? Wij zijn op zoek 
naar jongens of meisjes in de 
leeftijd vanaf 9 jaar met aanleg/
talent voor hardlopen. 
Daarnaast zijn wij ook op zoek 
naar dames en heren die heel 
graag prestatiegericht willen 
hardlopen en hun talent willen 
ontdekken of uit willen bouwen 
onder onze bevlogen trainers.  
Dus ben jij tussen de 20 en 35 
jaar en weet je inmiddels dat de 
Olympische Spelen geen haalba-
re kaart meer is, maar wil je toch 
mee kunnen doen in de top van 
jouw leeftijdscategorie en denk 

je dat dat erin zit, wacht dan ook 
zeker niet langer.

Instuifmiddag KBO/SBU
KBO/SBU organiseert op maan-
dag 19 november een instuifmid-
dag 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; ook 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 deel-
nemers, dus breng partner, buren 
en vrienden mee. 

Damesgilde Ulft
Op woensdag 21 november  om
19.30 uur is er een bijeenkomst
van Damesgilde Ulft in de 
Theaterzaal van de DRU Cul-
tuurfabriek in Ulft. Dit wordt 
een ”Doe Avond”, de exacte
invulling van de avond blijft nog 
even een verrassing.  

’Ulfter wandeling door heden 
en verleden’
Zondag 25 november 11.30 uur. 
Start vanaf DRU Cultuurfabriek
Aanmelden aan de balie of via:
www.drucultuurfabriek.nl.
Gidsen van de OVGG vertellen 
langs de 4 kilometer lange rol-
stoelvriendelijke route.

Ondernemende vrouwen
Op maandag 26 november or-
ganiseert Rabobank Graafschap 

weer de jaarlijkse netwerkbij-
eenkomst voor Ondernemende 
Vrouwen in samenwerking met 
de netwerken Grootse Vrouwen 
en Supervrouwen. 
Dit jaar zal Vreneli Stadelmaier 
het Theater-College F*uk die 
onzekerheid verzorgen in het 
Amphion. Aanvang 19.00 uur.
 Het Theater-College is een eer-
ste aanzet om het thema onze-
kerheid met luchtigheid, humor, 
maar ook met power aan te pak-
ken! Want wereldwijd hebben 
miljoenen vrouwen hier last van. 
In Nederland kampt zo’n 65% 
van de vrouwen met onzeker-
heid over hun eigen kunnen. Het 
Theater-College is afwisselend 
met muziek en video, soms inter-
actief, informatief en op momen-
ten uitermate humoristisch. 
Wil je een uitnodiging ontvan-
gen? Meld je dan snel aan. Ben 
jij een Ondernemende vrouw, 
maar heb je geen uitnodiging 
ontvangen en wil je er wel graag 
bij zijn, neem dan contact op met 
communicatie.graafschap@
rabobank.nl 

Vlooienmarkt in Terborg
Zondag 25 november is er weer 
een leuke grote vlooienmarkt 
in de Laco Sportcentrum De 
Paasberg vol kramen en grond-
plaatsen met zolder- en garage-
opruimingen, nostalgische spul-
letjes, meubeltjes, lampen, twee-
dehands kleding, boeken, speel-
goed en nog veel meer. Er is voor 

iedereen wat wils! Dus leuk om 
te komen snuffelen! U bent wel-
kom van 9.00-16.00 uur, entree 
volwassenen 3 euro, 65+ 2,50 
euro en kinderen tot 12 jaar gra-
tis. Als u nog heel veel 2de hands 
spullen heeft kunt u een kraam 
huren! De kraam is 4 meter met 
hoge staanders en een balk erop 
en kost 23,50 Euro Grondplaats 
is 6 meter en kost 15 euro. 
U kunt deze reserveren bij:
www.animo-vlooienmarkten.nl 
of tel. 0639108152 bij Monique. 
Laco Sportcentrum De paas-
berg, Het Veld 30, Terborg.
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Flamenco-avond in DRU Cultuurfabriek
Op vrijdag 9 november om 
20.00 uur kunnen bezoekers 
genieten van een prachtige 
flamenco-avond in de DRU 
Cultuurfabriek. Een interna-
tionaal flamencogezelschap on-
der aanvoering van María ’La 
Serrana’, bestaande uit zangers 
Juan José Amador en Pepe de
Pura, gitarist Luis Amador  en
zigeunerdanser Antonio Moreno
’Polito’ brengt een ode aan de 
meesters die María inspireerden.
Kaarten à € 21,- (incl. consump-
tie en garderobe) verkrijgbaar 
aan de receptie van de DRU 
Cultuurfabriek (Hutteweg 24,
Ulft) of via 0315-714358. 
Entree kinderen tot 14 jaar € 12,-.
Kaarten zijn ook te bestellen 
via: www.drucultuurfabriek.nl.
Danser Polito verzorgt vooraf 
(18.30 tot 19.30 uur) een work-
shop flamenco-dans in de Con-
ferentiezaal. Aanmelden voor 
de workshop kan via:
marialaserrana75@gmail.com 
(niveau: minimaal 2 jaar flamen-
co). De kosten bedragen €  25,-
zonder voorstelling of €  20,- op
vertoon van het ticket voor de 
voorstelling.

Tijdens de jaarlijkse feestmiddag van het Ulfts Mannenkoor 28 okto-
ber werd een groot aantal jubilarissen gehuldigd. 25 jaar lid: Albert 
de Vries uit Dinxperlo en Martin Franken uit Tolkamer. Bennie 
Kuiper uit Ulft, Fred Löwenthal uit Gendringen en Gerrie Tempels 
uit Varsselder zijn 50 jaar lid. Voorts waren er 2 leden maar liefst 60 
jaar lid: Herman Mulder uit Terborg en Theo Reijntjes uit Terborg. 
De jubilarissen werden toegesproken door voorzitter Ton Menke 
die de gebruikelijke cadeaus overhandigde. Vanuit het Koninklijk 
Nederlands Zangers Verbond waren er oorkonden en speldjes. 
Ook Marlies van Hal werd in het zonnetje gezet vanwege 25 jaar 
erelidmaatschap van het koor. Tenslotte werden erelid-oorkonden 
uitgereikt aan Theo Overgoor en Willy Menke. Zij zijn eerder dit 
jaar benoemd tot erelid in verband met hun grote verdiensten voor 
het Ulfts Mannenkoor. Op de foto van links naar rechts: Albert de 
Vries, Martin Franken, Herman Mulder, Fred Löwenthal, Theo 
Reijntjes, Bennie Kuiper, Gerrie Tempels.

Huldiging jubilarissen UMK

Wedstrijden van de 
komende weken
4 november
VV Vorden - SDOUC
Ulftse Boys - VV MEC 
Keijenburgse Boys - GWVV  
Gendringen - VDZ 
KSH - VV Terborg 
Silvolde - SDO
Ajax B - NVC Netterden 
SV Dinxperlo - SVGG 
Ajax B - NVC Netterden 
VV Etten - SV Halle

18 november
SDOUC - Concordia W 
GWVV - Ulftse Boys 
OBW - Gendringen 
VV Terborg - SV Dinxperlo 
De Bataven - Silvolde 
NVC Netterden - Westendorp 
SVGG -SV Loil 
VV Vosseveld - Ajax B 
VVL - VV Etten 

25 november
VV Etten - Westendorp
SV Kilder - Ajax B 
SVGG - VVG ’25 
SC Meddo - NVC Netterden 
Silvolde - VV Hoogland
VV Terborg - VV MEC 
Gendringen -VIOS B 
RKSV ’t Peeske - GWVV 
AZC - SDOUC
Keijenburgse Boys - Ulftse 
Boys

Sportverenigingen, geef
uw wedstrijden door, 
dan weten uw supporteers
wanneer ze u kunnen
komen aanmoedigen!
ulftsekrant@ijselstroom.nl

Restaurant Il Caminetto Anholt
Erik Smits, Heggenseveld 30    
in Ulft.

Restaurtant van Hal in Voorst
Fam. van de Ploeg, 
Acaciastraat 28, 1971 ZZ 
IJmuiden.

Restaurant Koenders in 
Breedenbroek
B. Bourgondiën, Bontebrug 98 
in Silvolde.

Restaurant de Roode Leeuw in 
Terborg
Fam. G. Uenk, Munsterweg 7 in 
Gendringen.

Restaurant Engbergen in 
Gendringen
Ineke Aalders, Valkenhof 27 in 
Ulft.

Restaurant De Buurman in 
Silvolde
Fam. F. Koster, Rekenkamer 8 
in Megchelen.

De Ulftse Krant feliciteert 
alle prijswinnaars met hun 
gewonnen prijzen. Zij krijgen 
hun prijs binnenkort thuis 
gestuurd.

In de najaarskrant stond weer een restaurantpuzzel. Uit de 
vele inzenders zijn onderstaande winnaars geloot, zij winnen 
een waardebon t.w.v. 25 euro te besteden bij onderstaande   
restaurants.

Oplossingen Restaurantpuzzel
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Naam: ........................................................................ Leeftijd: .................................... jongen/meisje

Straat: ........................................................................ Postcode/Woonplaats: ....................................

Deze kleurplaat kan op 18 november worden ingeleverd bij Sinterklaas in de Dru Cultuurfabriek, 
tijdens de intocht of vooraf t/m 17 november bij Peters Interieur. 
Vul je naam in en lever de kleurplaat in, Sint bekijkt ze allemaal. Er zijn leuke prijzen te winnen.

Op 17 en 18 november organi-
seert Vogelvereniging de Vogel-
vreugde Ulft en omstreken 
een vogeltentoonstelling in het 
Dorpshuus in Varsselder. Maar 
liefst 328 vogels zijn er ingezon-
den door 21 seniorenleden en       
2 jeugdleden. 

De tentoonstelling is vrij toe-
gankelijk. Op zaterdag is het 
geopend van 10.00 tot 18.00 uur, 
op zondag 18 november zijn de 
vogels te zien van 10.00 tot 16.00 
uur. Er zijn diverse vogels, zoals 
zangkanaries, kleurkanaries, tro-
pische vogels, duifjes, kwartels 
en nog meer. Ze worden beoor-
deeld op kleur, houding en con-
ditie, afhankelijk van de soort. 
Tijdens de tentoonstelling is een 
catalogus te koop, met alle soor-
ten deelnemende vogels en de 
uitslagen. 
Zangkanaries worden louter op 
hun zingen beoordeeld. ”Dat is 
echt een vak apart,” vertelt Hans 
Sluiter. Hij is secretaris bij de 
vereniging. 

”De zangkanariekweker is echt 
een uitstervend ras. Op de ten-
toonstelling zonderen de zang-
kanaries zich af, om zich hele-
maal op het zingen te kunnen 
focussen.”

Sluiter kweekt al meer dan 
45 jaar vogels en heeft ook altijd 
fanatiek aan tentoonstellingen 
meegedaan. Dit jaar heeft hij 
minder hoge verwachtingen. ”Ik 
heb door diverse omstandig-
heden niet zo’n goed jaar gehad. 
Eerder deed ik met wel 20 tot 
25 vogels mee, nu ben ik al blij 
als ik er met 10 mee kan doen. 
Vogelkweken is voor mij heel 
ontspannend. Na een lange werk-
dag duik ik graag even het hok 
in, dan kan ik alles sores van die 
dag van me afzetten. Daarnaast 
is de vereniging ook heel gezellig. 
We proberen de leden meer bij 
de vereniging te betrekken, door 
meer contactavonden te organi-
seren. Dat is dan zonder de 
vogels, dat is niet te doen, maar 
praten we gezellig wat bij.”

Nieuwe vogeltentoonstelling 
in Varsselder

Theo Wensing gaat zijn laatste 
week in als voorzitter van de 
Stichting Iseldonk, die het carna-
val in Ulft organiseert. Meer dan 
twintig jaar bekleedde Wensing, 
van oorsprong afkomstig uit 
’s-Heerenberg, die functie. ’Völs 
te lang’, vindt hij zelf. ”Maar ze 
zijn nog niet van me af.”

De viering van de 11e van de 
11e bij de Stichting Iseldonk, 
komende zondag op, uiteraard, 
11 november zal net als altijd in 
het teken staan van het afscheid 
van de Stadsprins (Edwin den 
Eerste) en de Jeugdprins (Jens 
den Eerste). Maar voor deze 
keer gaat de aandacht in de 
DRU Cultuurfabriek ook voor 
een belangrijk deel uit naar de 
voorzitter van Iseldonk.

Theo Wensing houdt het name-
lijk voor gezien, na ruim twee 
decennia. ”Dan heb ik het 22 
jaar gedaan. Völs te lang, uitein-
delijk,” vertelt hij lachend. 
”Maar het is een prachtige peri-
ode geweest.” En dat hij na zijn 
aantreden in 1996 (het jaar dat 
Wensing tevens Stadsprins van 
Iseldonk was) dit jaar afscheid 
neemt, is met in het achterhoofd 
het carnavalsgetal 11 natuurlijk 
geen toeval. ”Ik heb het twee 
keer elf jaar volgehouden, nu is 
het mooi geweest.”

Evenmin toeval was het dat 
Wensing carnavalsvierder werd. 
”Ik kom uit ’s-Heerenberg, dus

ik heb het met de paplepel inge-
goten gekregen. Mijn vader was 
zelfs een van de oprichters van 
d’Olde Waskupen.” Hoe hij dan
in Ulft belandde? ”Tja, hoe 
kwam je in die tijd in Ulft 
terecht? Dansen bij Witjes!” Zijn 
danspartner werd later mevrouw 
Wensing en schoonvader Leo 
Miltenburg zorgde ervoor dat 
Wensing in 1986 werd ingelijfd 
door de Stichting Iseldonk, die 
in 1978 de eerste Stadsprins had 
geleverd. 

Naast (aftredend) voorzitter is 
Wensing als president ook de 
gastheer tijdens iedere pronkzit-
ting van Iseldonk. Die rol blijft 
hij voorlopig vervullen. 

”Dus ze zijn nog niet helemaal 
van me af.” Een hoogtepunt 
benoemen uit ’zijn’ tijdperk 
vindt hij lastig. ”Eigenlijk is ieder 
jaar een hoogtepunt. Al was ons 
33-jarig jubileum in 2011 wel heel 
speciaal.”

De volgende mijlpaal, die van het 
44-jarig bestaan, wordt bereikt in 
2022. Wensing laat in het midden 
of hij tegen die tijd nog altijd in 
functie zal zijn. ”Of ik dan nog 
president ben? Dat weet ik niet. 
Als we een goede vervanger kun-
nen vinden, zal ik het misschien 
voor gezien houden. Maar vol-
gend jaar wordt mijn 33e jaar bij 
het Ulftse carnaval, dat jubileum 
ga ik sowieso volmaken.”

Theo Wensing

’Na twee keer elf jaar vond ik 
het mooi geweest’
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Jan Kempers schildert al bijna zestig jaar. 
Het begon met landschappen, later heeft 
hij zich meer toegelegd op het schilderen 
van stillevens. Maar de laatste twee jaar is 
hij bezig met iets nieuws: portretten. 

”Ik vind het belangrijk om mezelf ’wakker’ 
te houden,” vertelt Kempers. ”Ik probeer
 daarbij zo dicht mogelijk bij de werkelijk-
heid te blijven. Dat is een groot verschil 
met stillevens, daar kun je iets meer bij 
’liegen’. Als ik bij een stilleven van een 
appel een peer maak, dan moet ik dat zelf 
weten. Bij een portret kan dat natuurlijk 
niet.”

Kempers heeft inmiddels een aantal por-
tretten af, die in zijn eigen huis hangen. 
”Ik zoek dan een grote foto op internet 
die ik mooi vind en dat schilder ik dan. 
Het zijn vaak mooie, Zuid-Afrikaanse 
vrouwen. En binnenkort wil ik met één 

van mijn kleinkinderen beginnen.” Het 
gehele huis van Kempers hangt vol met 
schilderijen. De meesten zijn van hemzelf, 
maar er is ook een aantal van zijn vrouw. 
”Schilderen zit bij ons in de familie,” zegt 
Kempers. ”Mijn schoonvader schilderde 
al, die had de kunstacademie gedaan. Van 
hem heb ik de fijne kneepjes van het vak 
geleerd. Ook mijn kinderen schilderen. 
Mijn kleindochter is net begonnen, maar 
ook zij maakt al dingen waarvan ik zeg: 
’daar zit wel wat in’.”
Kempers schildert niet alleen maar om zijn 
eigen huis vol mee te hangen. Het liefst 
schildert hij in opdracht van een ander. 
”Dan weet ik zeker dat ik er iemand 
anders blij mee maak.”
Geïnteresseerden die een keer een kijkje 
willen nemen naar het werk van Kempers, 
kunnen een afspraak maken met hem via 
(06) - 2730 4684. Het adres is Hogeweg 1a 
in Ulft, boven Meubel Outlet Kempers.

Jan Kempers richt zich nu 
op portretten

Op zondag 11 november organiseert 
Ulftenaar Dorus van Londen de eerste 
klassieke motoren- en brommerbeurs in 
de SSP-Hal te Ulft. Dorus heeft als 
hobby het restaureren van klassieke en 
oldtimer motoren en het viel hem op dat 
er in de Achterhoek wel veel animo en 
interesse is maar nog geen beurs. 

Er is 5.500 m² expositieruimte met een 
zeer gevarieerd aanbod van oldtimer 
motoren en brommers van voor 1980 
met daarnaast ook onderdelen en 
gereedschappen. Er zijn exposanten 
met onderdelen en showmodellen van-
uit Nederland, België en Duitsland 
aanwezig.
Thema van deze beurs: back to the 50’s, 
60’s en 70’s met motoren, brommers, 

food en muziek. Te zien zijn o.a klassie-
ke racemotoren, klassieke crossmotoren 
en oldtimer toermotoren en brommers 
vanaf de jaren 1920 tot 1980. Nostalgie in 
een industriële evenementenhal.

Ook aan de kleintjes is gedacht d.m.v. 
een springkussen. Voor de lekkere trek 
staat er buiten een foodtruck en een     
friteskraam en ook binnen in de SSP-hal 
is de nodige horeca aanwezig met een 
gezellig verwarmd terras.
 
Datum beurs: zondag 11 november.
Locatie SSP-Hal Ulft.
Openingstijden: 10.00 - 18.00 uur.
Entree: 5 euro en kinderen tot 12 jaar 
gratis toegang.

1e Klassieke motoren- en 
brommerbeurs in SSP-hal

Dorus van Londen (links) samen met John Robben die ook een motor showt op de 
beurs.

Sinterklaas 
naar Gendringen 
over water
Voor het eerst gaat de Sint 
dit jaar Gendringen aandoen 
over het water. Nadat de Sint 
en zijn Pieten in het verle-
den na hun boottocht vanuit 
Spanje altijd over de weg naar 
het centrum van het dorp wer-
den vervoerd, heeft Onder-
nemersvereniging Gendringen 
(OVG) er nu met hulp van 
Scouting Gendringen voor 
gezorgd dat Pakjesboot 12 na 
de lange reis rechtstreeks naar 
Gendringen kan varen.

Sinterklaas komt op zondag 
18 november om 14.30 uur 
in Gendringen aan nabij 
Paardensportcentrum Dieks-
huus en zal aan wal gaan bij 
de houten brug ter hoogte 
van het dokter Van Bon-pad, 
in de richting van Engbergen. 
Daarbij is er naast de andere 
locatie ook een geheel nieu-
we aanpak. ”Na jaren in het 
centrum van Gendringen 
vonden we het tijd om de 
Sinterklaasintocht nieuw elan 
te geven” meldt de OVG. ”We 
gaan de Sint en zijn Pieten 
vanaf 14.30 uur verwelkomen 
bij de houten brug, tussen kin-
derboerderij/manege en het 
bos. Van daaruit zal de rest 
van de middag zich afspelen bij 
het Diekshuus. Daar hebben 
we een heel mooi program-
ma rond de kinderboerderij, 
waar de kinderen middels een 
speurtocht letters gaan verza-
melen en daar een woord mee 
gaan vormen.”
Gendringen, wel zo gezellig!

Pronkzitting 
Dakhazen weer 
onmundig feest
Het carnavalsseizoen wordt op 
de 11e van de 11e geopend en 
ook in Gendringen - Ganzen-
darp - barst het feest binnen-
kort weer los. De pronkzitting 
van carnavalsvereniging De 
Dakhazen begint op vrijdag  
23 november om 19.41 uur.

De avond vindt plaats in zaal 
Te Pas. ”Tenminste, als Te Pas 
dan nog niet verkocht is,” zegt 
voorzitter Michiel Fransiscus 
Haverdil van De Dakhazen 
lachend. Gevraagd naar ’twee 
zinnen om de pronkzitting 
kort en bondig te omschrijven’ 
heeft de voorzitter slechts één 
zin nodig om de avond kern-
achtig samen te vatten: ”Een 
onmundig feest waar menig 
Dakhaas van zal smullen.”
Concreet houdt dit in dat er,
naast optredens van de Raad 
van 11 en verschillende buut-
reedners, afscheid wordt ge-
nomen van Prins Jorik I en 
dat de Dakhaas van het Jaar 
wordt benoemd; een persoon 
of organisatie die zich verdien-
stelijk heeft gemaakt voor het
dorp Gendringen. Ook wordt 
de nieuwe prins gepresenteerd.

Zaal Te Pas was de afgelopen
edities zeer goed gevuld, maar
bezoekers kunnen zich ver-
zekeren van een zitplaats. 
Haverdil: ”En omdat Jesper 
Brom de knapste van het 
bestuur is, kunnen er tafels 
bij hem gereserveerd worden. 
We verwachten dan ook veel 
dames in de zaal!”

Wie de winkel van Freriks Wonen 
en Slapen binnenstapt, ziet het 
direct: de slaapafdeling heeft een 
flinke metamorfose ondergaan.
Met deze restyling is het Ulftse 
familiebedrijf weer helemaal 
klaar voor de komende jaren. 

Maar liefst 102 jaar bestaat de 
winkel al. Met de broers Jaap en 
Daan heeft nu de vierde genera-
tie Freriks de touwtjes in handen. 
Een mooie geschiedenis en daar 
is bij het opnieuw inrichten van 
de winkel ook stilgestaan. ”Dit is 
het eerste pand,” vertelt Jaap ter-
wijl hij wijst naar het nieuwe foto-
behang aan de muur. ”Hier is het 
in 1916 allemaal mee begonnen.” 

Specialist in slapen
De eerste meubels en bedden 
werden destijds nog door tim-
merlieden gemaakt. 

Dat is nu wel veranderd, maar 
exact dát leveren wat bij een klant 
past, is nog steeds hét specialisme 
van Freriks Wonen en Slapen. 
Vooral op het gebied van slapen 
is het bedrijf toonaangevend in 
de regio en ze gaan ver voor het 
beste advies voor bijvoorbeeld 
matrassen. ”Wij kijken echt heel 
persoonlijk hoe iemand wil gaan 
slapen,” legt Daan uit. ”We gaan 
met onze klanten in gesprek, 
noteren eventuele slaapklach-
ten en aan de hand van het hele 
verhaal weten wij wat bij iemand 
past. Doordat er veel verschillen-
de soorten matrassen met uiteen-
lopende eigenschappen zijn, vin-
den we altijd wel een oplossing.” 

Service en proefslapen
De persoonlijke service van 
Freriks Wonen en Slapen gaat 
zelfs zo ver dat bij aanschaf van 

een nieuw bed of matras het 
oude in overleg kan worden inge-
nomen. Jaap: ”Daarnaast komen 
we ook bij mensen thuis om de 
situatie terplekke te bekijken en 
aan de hand daarvan advies te 
geven. Klanten kunnen daarnaast 
tot wel 125 dagen proefslapen.”

Bedden en hoofdkussens
Naast matrassen vind je bij 
Freriks complete boxspringsets, 
comfortbedden en bedden met 
een zogeheten zorgstand, die je 
eenvoudig hoger en lager kunt 
zetten. Wat echter vaak vergeten 
wordt is een goed hoofdkussen. 
Heel erg belangrijk voor een 
goede nachtrust. 
”Wij hebben meer dan 50 ver-
schillende soorten hoofdkussens 
met verschillende eigenschap-
pen op voorraad,” legt Jaap uit. 
”Van drukverlagende kussens 
tot  technogel kussens met een 
verkoelende toplaag.”

Door het uitgebreide assorti-
ment is er voor elke slaper wel 
een unieke combinatie van bed, 
matras, hoofdkussen en dekbed 
te maken. Freriks is sinds kort 
dealer van M-line en Hypnos 
(100% natuurlijke materialen). 
Daarnaast vind je er A-merken 
als Avek, Norma, Velda, en 
Ubica. 

Freriks Wonen en Slapen, Frank 
Daamenstraat 23 in Ulft is ge-
opend dinsdag tot en met vrijdag: 
9.00 tot 17.30 uur. Zaterdagen: 
10.00 tot 16.00 uur. Buiten ope-
ningstijden op afspraak. 
Telefoon: 0315-681355.

Vernieuwde winkel

Freriks Wonen en Slapen

Jaap (links) en Daan Freriks.
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In Etten hebben de gezamenlijke besturen van de 
verenigingen (ABTB, KAB en middenstand) een 
vergadering gehad in de oude pastorie. In de tuin 
werd een foto gemaakt. Wij zoeken de namen van 
de personen op de foto. Van de bovenste rij ken-
nen we geheel links Pruis van de Klompendiek, 
daarnaast Beernt Kolenbrander. Van de beneden-
ste rij kennen vanaf links Aleven, Hendrik Pierik, 
Herman Giezen, Deken van de Loo, kapelaan 
Bos, en Hent Jansen. De laatste twee kennen 
we niet. Wie kan ons helpen. Bij voorbaat dank.

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

Olde Dorpskiek’n
De volgende Ulftse Krant verschijnt 26 november. Voor sugges-
ties en/of opgaves van evenementen kunt u terecht bij Drukkerij 
IJselstroom aan ’t Goor 55A te Ulft, ulftsekrant@ijselstroom.nl 
Bellen mag ook: 0315 - 681373, (vragen naar Patricia)

3 november: Oktoberfest in Varsselder
3, 4 november: Vlooienmarkt in de SSP hal, Drucomplex, Ulft
4 november: Concert Inspiration & St. Joris, bij St. Joris, Ulft
5 november: Bingo KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
6,7 november: Babyartikelen/speelgoedbeurs, Kulturhus,   
 Dinxperlo
8 nov.-12 dec.: Expositie Parels van de Achterhoek, DRU   
 Cultuurfabriek, Ulft
9 november: Concert Dana Fuchs, DRU Cultuurfabriek, Ulft
9-11 november: Paardsensportbeurs, Kalkar, Duitsland
11 november: Klassieke motoren en Brommerbeurs, SSP-Hal,  
 Ulft
11 november: 11e van de 11e, Stichting Iseldonk, DRU   
 Cultuurfabriek, Ulft
12 november: Workshop ’Bereik meer met je geld’, Rabobank  
 Doetinchem
tot 17 november: Expositie Theo Janssen en Arie Grevers,   
 ’De Afbramerij’, Dru Industriecomplex, Ulft
17 november: Dag van Achterhoekse Popmuziek, DRU   
 Cultuurfabriek
18 november: Intocht Sinterklaas, Zwarte Plein, Ulft
18 november: Intocht Sinterklaas, nabij manege Diekshuus,  
 Gendringen
18 november: Hardloop Talentendag, Atletico73, Ulft
19 november: Instuifmiddag KBO/SBU, ’t Hemeltje Ulft
19 november: Helden om de hoek, Graafschapcollege,   
 Doetinchem
21 november: Bijeenkomst Damesgilde Ulft, DRU Cultuur- 
 fabriek, Ulft
23 november: Pronkzitting Dakhazen, Gendringen
25 november: ’Ulfter wandeling door heden en verleden’,   
 DRU Cultuurfabriek, Ulft
26 november: Netwerkbijeenkomst Ondernemende Vrouwen,  
 Rabobank Graafschap, Amphion Doetinchem
tot 30 december: Hannah Blom in Galderie bij de Boeken, DRU  
 Cultuurfabriek, Ulft

Jubileumeditie Recht uit 
het hart-keetje
 
Wie had ooit kunnen vermoeden 
dat het RTV-keetje in 2018 het 
tienjarig jubileum zou vieren? 
Sinds 2009 is er jaarlijks een 
actie-weekend van de Moeder 
Teresa Stichting Ulft. Op het 
Simonsplein in Doetinchem 
wordt dit jaar van 23 november 
tot en met 25 november aandacht 
gevraagd en geld ingezameld 
voor het werk van de stichting in 
Oost-Europa.
 
De TV is verdwenen, maar de 
R van radio is nimmer verloren 
gegaan. Ook deze jubileumeditie 
verleent streekzender Optimaal 
FM weer het nodige support 
voor de stichting, die al jaren de 
naam Recht uit het hart-keetje 
gebruikt. De start vindt vrijdag 
23 november om 11.00 uur plaats, 
de afsluiting met tevens de be-
kendmaking van de opbrengst is 
zondags om 16.30 uur.
 
Met veel muziek, di-
verse optredens van 
koren, een springkus-
sen voor de jeugd en 
tal van andere activi-
teiten wordt de aan-
dacht van de bezoe-
kers in het centrum 
getrokken. 
De mobiele radio-
studio wordt bemand 
door leden van Get 
a Grip, radiomakers 
die worden begeleid 
door professionals. 
Onderwijl collecte-
ren vrijwilligers van 
de stichting, om zo-
veel mogelijk geld in 
te zamelen. Om hulp 
in Oost-Europa te 
kunnen bieden. Dat 
is immers nog hard 

nodig. Met het ingezamelde geld 
worden in Roemenië sociale    
woningen gebouwd, levensmid-
delenpakketten samengesteld en
uitgedeeld, kleding gekocht, me-
dicijnen verspreid en met een 
deel wordt de jaarlijkse hout-
actie in de winter gefinancierd. 
Met temperaturen van -20 is het 
’wonen’ in een plaggenhut in de 
heuvels rond het Roemeense 
Oradea immers zeker geen 
pretje. 
 
De geschiedenis van het keetje 
is geschreven, jaarlijks werd er 
wel iets veranderd aan de actie 
in Doetinchem. Van 100 uur 
live-radio in het eerste jaar werd 
er overgestapt naar radio en tv-
uitzendingen, vervolgens inter-
netradio en later steeds meer  
muziek op het plein. 
Dit jaar treden onder meer smart-
lappenkoor Janboel (Gaanderen) 
en het koor Inspiration (Ulft) 
op tijdens het Recht uit het 
hart-keetje.

Moeder Teresa Stichting

Galerie bij de Boeken sluit haar 
jaar af met een zeer voor de 
DRU Cultuurfabriek toepasse-
lijke expositie. Tot 30 december 
is het werk van Hannah Blom 
te zien. Zij heeft een uitgespro-
ken voorliefde voor metaal. Dat   
materiaal speelt in haar werk een 
grote rol. 

De galerie is gevestigd in de 
voormalige Drufabriek. Juist in 
dit gebouw was eens het hart van    
de Acherhoekse ijzerindustrie 
gevestigd. Door haar ijzeren 
sculpturen krijgt de expositie 
voor velen een emotionele lading. 
Blom combineert in haar werk 
vele materialen, maar toch blijft 
het gebruik van ijzer een wezen-
lijk onderdeel. Zij last, voegt sa-
men, knoopt en combineert haar 
werk en soms wordt ook textiel 
als materiaal toegevoegd. In prin-
cipe is alles voor haar bruikbaar. 
Wel moet het inpasbaar zijn. Zij 
verzamelt afgedankte spullen, ze 
duidt ze als restmateriaal aan. Zij 

laat ons de schoonheid van het 
materiaal ontdekken, zoals dat 
bij vervormde en verroeste spij-
kers het geval is. Het gevonden 
materiaal vernietigt zij niet, maar 
door haar ingrijpen wordt er een 
nieuwe functie toegevoegd.

Als dochter van een architect er-
voer zij al vroeg wat het betekent 
om in te grijpen, om te verande-
ren en ruimtes te beïnvloeden. 
Ook hoort daarbij het construe-
ren. Als kind werd ze ingescha-
keld voor de bouw van maquet-
tes. Het spelen met materiaal 
blijft bij haar het uitgangspunt. 

Het onaffe boeit haar. Je moet 
niet alles al willen invullen, maar 
juist veel overlaten aan de fan-
tasie. Ze geeft de toeschouwer 
daartoe alle ruimte en wil de 
fantasie prikkelen. Het ontstaan 
van haar sculpturen is één grote 
ontdekkingstocht. Ze wordt vaak 
geïnspireerd door toevallige ont-
dekkingen, die zij buiten opdoet. 

Een aangename verrassing vormt 
voor haar een afgebrand gebouw, 
waarvan nog de door roest aan-
getaste verwrongen ijzeren span-
ten overgebleven zijn. Voor haar 
vormt een dergelijke ontdekking 
een cadeautje. Er valt een boei-
end lijnenspel en de niet vooraf te 
bedenken vormen te ontdekken. 
Juist bij zo iets is niets meer af. 
Alles moet nog ingevuld worden. 

Ook het grafische aspect boeit 
haar daarbij. Grafische elemen-
ten komen in haar werk vaak 
voor. Lijnen verbinden metalen 
vlakken, die weer als accenten 
functioneren. Het is een voort-
durend spel tussen de beide 
elementen. 
Soms wordt haar beeld onder-
steund door teksten. Vanuit 
haar atelier kijkt zij op een bos 
uit. Daar kan zij haar grafische 
beelden zoals grassprieten, bra-
menstruiken als onderbegroei-
ing, de omhoog torende bomen 
ontdekken. Met name bomen in 
een winterlandschap verstrekken 
de grafische inspiratie. 
Tegelijkertijd komen chaos en 
harmonie bij een dergelijke bos-
schage samen. De uitwaaierende, 
chaotisch groeiende bramen-
struiken worden in het gareel 
gehouden door de recht omhoog 
rijzende bomen. 

Ook in haar werk spelen chaos en 
orde een rol. Die weet zij in haar 
sculptuur in evenwicht te bren-
gen. Het metaal waardeert zij des 
te meer, als de roest toegeslagen  
en het ijzer in een prachtig ver-
weerd bruin veranderd heeft. Om 
dat te bereiken legt zij ijzer een 
tijdje buiten. Van haar voltooide 
sculpturen behandelt zij de huid 
niet om juist te voorkomen, dat  
het effect van de door de natuur 
aangetaste oppervlakte teniet ge-
daan wordt. 

Hannah Blom in Galerie bij de Boeken 

Foto Henk den Brok/achterhoekfoto.




