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Vaderdag
Zondag 17 juni is het weer va-
derdag, net als moederdag een 
dag om eens extra stil te staan bij 
wat je vader cq moeder voor je 
doet en betekend en ze daarom 
eens extra in het zonnetje te zet-
ten. Ze eens extra te verwennen 
met een ontbijtje op bed, een 
dag waarop zíj een keer lekker 
kunnen relaxen. Daarbij de vers-
jes en wensen, die de kinderen 
nu ook steeds vaker voor va-
derdag leren, en natuurlijk een 
cadeautje. Uit historie blijkt dat 
niet de commercie aan de basis 
staat van moederdag en vader-
dag. Zij springen daar natuurlijk 
al wel jarenlang op in, maar ik 
heb wel de indruk dat de aan-
dacht voor moederdag nog vele 
malen groter is dan voor vader-
dag. Peilingen geven ook aan dat 
er minder waarde wordt gehecht 
aan vaderdag. Vooral de vaders 
hebben daar het minste moeite 
mee. De zorg voor de kinderen 
is door de jaren heen erg veran-
derd en de betrokkenheid van 
vaders daarin is vele malen gro-
ter. Zoals papadag, waarbij de 
vaders een dag voor de kinderen 
zorgen zodat ook de moeders 
met hun werk of carrière verder 
kunnen zonder het grut telkens 
naar de opvang te sturen. Ook 
opa en oma spelen in die opvang 
vaak een grote rol. Vooral de 
huidige generatie opa’s en oma’s 
zijn vaak nog heel vitaal en hel-
pen de ouders van nu vaak in 
hun drukke bestaan door regel-
matig op te passen. Zo hebben 
ze hun kleinkinderen heerlijk 
een dag per week (of soms wel 
meer) voor zichzelf. Gaan ze 
naar school? Dan krijgen ze ook 
direct alle verhalen en belevenis-
sen mee. Andere opa’s en oma’s 
springen in ’noodsituaties’ in 
en hebben ook hun speciale 
momenten van prachtige ontdek-
kingen, heerlijke onbevangen-
heid en puurheid van zo’n kleine 
hummel. 4 Juni was het weer 
opa en omadag, ontstaan in 
2004. Gewoon een dag om een 
keer per jaar stil te staan bij deze 
rol en alle opa’s en oma’s in het 
zonnetje te zetten. Het zal denk 
ik nog wel even duren voordat 
ook daarvoor versjes worden 
ingestudeerd.

Zijlijn

Voor fietsliefhebbers is het ook 
dit jaar weer de moeite waard 
om op verhaal te komen in onze 
mooie grensgemeente Oude 
IJsselstreek. Van woensdag 13 
tot en met zaterdag 16 juni vin-
den de Gendringse Fietsdagen 
plaats; vier prachtige routes, met 
op de zaterdag bovendien een 
wandeltocht.

Iedereen is van harte welkom om 
vier dagen lang sportief te genie-
ten van de fietstochten. Maar het 
is eveneens mogelijk om niet alle 
dagen, maar één, twee of drie 
keer deel te nemen. ”Je kunt dus 
per dag bepalen of je meefietst,” 
vertelt Gerard Hol van het orga-
nisatiecomité - een combinatie 
van de VVV Oude IJsselstreek 
en de Ondernemersvereniging 
Gendringen. Op zaterdag is er 
opnieuw een wandeltocht van 

ongeveer 12 kilometer. De fiet-
sers kunnen iedere dag (voor een 
gering bedrag) tussen 15.30 en 
19.00 uur starten bij café-restau-
rant Te Pas aan de Grotestraat 1 
in Gendringen, telkens voor een 
rit van rond de 35 kilometer. 
Deelnemers kunnen uiteraard 
hun eigen broodtrommel meene-
men, maar er zijn ook dagelijks 
pauzeplaatsen met een door bak-
kerij Heyerman aangeboden ver-
snapering. Tevens is er een stuk 
fruit dat komt van supermarkt 
Coop in Gendringen. Het is dus 
in alle opzichten een samen-
werking van de ondernemers. 
Bij het startbureau en tijdens het 
pauzeren kunnen loten worden 
gekocht.

Een sterk punt van de Gendringse 
Fietsdagen: de dikwijls verras-
sende routes. Hol: ”Vaak horen 

we zelfs van fervente fietsers: 
’We dachten dat we alles hier in 
de buurt wel kenden, maar we 
hebben toch weer paadjes ont-
dekt die we nog niet kenden’.” 
Op woensdag en zaterdag voert 
de tocht door Duitsland. ”Al 
sinds jaar en dag worden de 
Duitse routes gemaakt door Nico 
Hendrixen,” zegt Hol. ”Hij vindt 
telkens weer nieuwe weggetjes. 
Klasse!”
Ook op donderdag en vrijdag 
valt er genoeg te genieten op 
de fiets. Hol: ”Donderdag ma-
ken we een hele ronde door de 
Achterhoek langs een heleboel 
molens. De molen in Etten is 
vanaf 18.00 uur zelfs open, dus 
die kunnen de deelnemers tij-
dens hun tocht bezichtigen. 
Harry Steenbreker heeft die 
route gemaakt en hij kent de 
Achterhoek als zijn broekzak, 

waardoor de fietsers op de mooi-
ste plekken komen.” Datzelfde 
voordeel is er op vrijdag, dank-
zij de fietstocht die is uitgestip-
peld door Johan Westerveld van 
kampeerboerderij de Küper in 
Breedenbroek. ”Die dag fiet-
sen we door de omgeving van 
Sinderen en Breedenbroek, dat 
gebied kent Johan natuurlijk op 
zijn duimpje.”

Op vrijdag is de finish niet zoals 
de andere dagen bij Te Pas, maar 
iets verderop in de Grotestraat bij 
hofleverancier Blumer Electro. 
Vorig jaar was dat, eigenlijk 
bij wijze van uitzondering, bij 
Mekers Fietsen, ter ere van hun 
100-jarig bestaan. 
”Maar het is zó goed bevallen, 
dat het voor herhaling vatbaar 
bleek. Deze keer heet de firma 
Blumer de fietsers welkom met 
een hapje en een drankje.”
Op de slotdag, als dus ook ge-
kozen kan worden voor een 
wandeltocht (start vanaf 11.30 
voor zowel fietsers als wande-
laars), worden om 16.00 uur de 
Gendringse Fietsdagen afgeslo-
ten. Het loont overigens de moei-
te om stevig door te trappen of 
de pas erin te houden, want vanaf 
15.00 uur is het happy hour bij 
Te Pas en er zijn accordeonisten 
om er een sfeervolle en muzikale 
middag van te maken. Na het 
happy hour, om 16.00 uur, is er 
de grote verloting; geheel toepas-
selijk is een fiets dan de hoofd-
prijs (de uitslag van de verloting 
verschijnt in de volgende Ulftse 
Krant). 
”Die middag heeft een feestelijk 
tintje. En wat we steeds meer 
zien: deelnemers die op zater-
dag met een mooie bos bloemen 
worden ingehaald door kinderen 
of kleinkinderen. Dat is een op-
komend fenomeen en dat vinden 
we als organisatie heel leuk.”

Meer informatie is te vinden op 
de Facebookpagina van VVV 
Oude IJsselstreek.

Fietsen en wandelen tijdens 
Gendringse Fietsdagen

Gerard Hol van het organisatiecomité Gendringse Fietsvierdaagse.
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Maria Postel
In het centrum van Gendringen 
wil Azora een nieuw woonzorg-
centrum Maria Magdalena Postel 
(MMP) bouwen. Gedurende de 
sloop van het huidige MMP en 
de nieuwbouw in Gendringen 
wil Azora graag tijdelijke huis-
vesting voor de bewoners re-
aliseren aan de Keurkamer in 
Ulft. Het gebouw, met daarin 
72 zorgeenheden, blijft voor een 
periode van maximaal 10 jaar 
staan.  Azora dient hiervoor een 
aanvraag in voor de benodigde 
omgevingsvergunning. De ge-
meente zal deze in behandeling 
nemen. Volgens planning moet 
de tijdelijke huisvesting eind 
van dit jaar gereed zijn. Daarna 
kan gestart worden met de sloop 
en nieuwbouw van het MMP in 
Gendringen.

Coalitieakkoord 
Lokaal Belang en het CDA heb-
ben half mei overeenstemming 
bereikt over een coalitieakkoord 
voor Oude IJsselstreek. Het 
document ”Met lef samen bou-
wen aan onze toekomst” is het 
uitgangspunt voor het coalitie-
akkoord van Lokaal Belang en 
het CDA. Maar bij de totstand-
koming ervan zijn ook gesprek-
ken gevoerd met de SP, PvdA, 
D’66 en VVD. Wat geleid heeft 
tot een ambitieus en modulair 
coalitie programma. Een pro-
gramma waarin iedere partij 
een rol en aandeel krijgt bij het 

oplossen van vraagstukken en 
aanpakken van uitdagingen. En 
waarbij in beginsel bij de besluit-
vorming geen scherpe scheidslijn 
ligt tussen coalitie en oppositie. 

B. & W. Oude IJsselstreek
Het nieuwe college is; Burger-
meester Otwin van Dijk en Wet-
houders, Bert Kuster (LB), Ben 
Hiddinga (LB), Ria Ankersmit 
(LB) , Peter v.d.Wardt (CDA) 
en Janine Kock (CDA).

Koploper
Gemeente Oude IJsselstreek is 
geselecteerd als koploper voor 
VN-verdrag handicap. Net als in 
veel andere gemeenten, is ook in 
Oude IJsselstreek enthousiasme 
voor de inclusieve samenleving. 
Een samenleving waarbij in-
woners met een beperking vol-
waardig mee kunnen doen. In 
overleg met de mensen om wie 
het gaat werken we aan toegan-
kelijkheid en een lokale inclusie-
agenda. Toch valt op dit gebied 
nog veel (van elkaar) te leren. 
Daarom is de VNG (Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten) 
het Koplopersprogramma VN-
Verdrag Handicap gestart. 

Zomerschool in de bieb
Zomerschool Oude IJsselstreek 
zoekt enthousiaste vrijwilligers 
die deze zomer willen lesgeven 
aan kinderen. Dat kunnen bij-
voorbeeld Pabo-studenten zijn 
die graag wat ervaring willen 
opdoen met lesgeven. Voor hen 
is het een leerzame ervaring die 
mooi van pas komt op hun cv. 
Maar ook onderwijzers of oud-
onderwijzers zijn van harte wel-
kom. De Zomerschool is voor 
kinderen van statushouders in de 

leeftijd van 6 tot 18 jaar. Tijdens 
de lessen leren ze de Nederlandse 
taal en samenleving beter ken-
nen. Hier wordt op een speelse 
wijze aandacht aan besteed.  
Door bijvoorbeeld verschillende 
uitstapjes en leuke informatieve 
gastlessen. De lessen worden ge-
houden in de bibliotheek in Ulft, 
van 17 juli tot 23 augustus 2018.

Toezichthoudend ambtenaar
Uw college heeft W. van de Gevel 
aangesteld als toezichthouder 
voor calamiteiten op grond van 
de Wmo. Daarnaast is de GGD 
aangesteld als toezichthouder 

voor de kwaliteitsbewaking van 
de geleverde zorg op grond van 
de Wmo. Mevrouw Boin is aan-
gesteld als toezichthouder voor 
kwaliteitsbewaking voor de gele-
verde zorg op grond van de Wmo 
en Jeugdwet.

Netterden
Burgemeester en wethouders 
verlenen planologische mede-
werking aan vormwijziging van 
het bouwvlak van het agrarische
bouwperceel aan de Papenkamp-
seweg 4, Netterden en wordt met
initiatiefnemer een planschade-
overeenkomst gesloten.

Drugsbeleid
Al sinds de invoering van het 
coffeeshopbeleid in 2006 spant 
de gemeente Oude IJsselstreek 
zich in om de negatieve effecten 
van de handel en het gebruik van 
drugs tegen te gaan. Nieuwe ont-
wikkelingen en gewijzigde inzich-
ten maken het noodzakelijk het 
coffeeshopbeleid te actualiseren. 
Daarvoor is de Uitvoeringsnota 
Drugsbeleid opgesteld en vast-
gesteld. Het geeft een meer inte-
graal en breder inzetbaar beleid 
in de aanpak van druggerelateer-
de problematiek.

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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Aan de Oude IJssel ”Villa Zeno”

Vorig jaar juni is men begonnen met het 12 appartementencomplex aan de DRU-laan in Ulft. Een ont-
werp van Pallazz0 Architectuur uit Duiven.  Het is nu zo goed als klaar, bewoners krijgen een prachtig 
uitzicht over het uitgestrekte  landschap en de Oude IJssel en het industrieel erfgoed van het DRU terrein.

Harmonie Ulft geeft al een paar 
jaar bijzondere concerten, vaak 
gerelateerd aan een thema. Dit 
jaar is dat niet anders. Op zater-
dag 23 juni, in het theater van de 
DRU Cultuurfabriek, neemt de 
harmonie het publiek mee door 
de geschiedenis van Ulft: ’Van 
DRU tot NU’.

Met oude en en meer recente
foto’s en video’s van het dorp,
samengesteld door de Oudheid-
kundige Vereniging Gemeente 
Gendringen, is een film gemaakt. 
Door die beelden te presente-
ren met verhalen en muzikaal te 
begeleiden door de Harmonie 

en lokale artiesten als Luc ten 
Brinck en Chris Teunissen, komt 
de ontstaansgeschiedenis van 
Ulft tot leven.

”Dit idee is ontstaan bij onze
ouddirigent, Henk-Jan Heijnen,”
vertelt voorzitter Marloes Leijzer.
”Aan de hand van diverse 
onderwerpen vertellen we het 
verhaal van het ontstaan van 
Ulft. Daarbij spelen wij allerlei 
soorten muziek. Klassiek en typi-
sche blaasmuziek, maar ook rock, 
pop en filmmuziek. We proberen 
ieder jaar één uniek concert te 
geven,” vervolgt Leijzer. ”Hierbij 
zoeken we vaak de samenwer-

king met anderen. Zo leren de 
mensen ons toch op een andere 
manier kennen dan de traditio-
nele manier, zoals met de jaar-
lijkse kermis. Dat maakt ons 
veelzijdiger en we bereiken ook 
meer mensen. Vorig jaar hebben 
we veel mensen verbaasd met 
een Top 2000-concert. Na af-
loop hoorde je veel mensen ver-
rast zeggen dat ze dit nooit van 
een harmonie verwacht hadden. 
Over dat soort optredens denken 
we de laatste jaren meer na.”

Positief
Leijzer begon in 1988 al bij de ver-
eniging, maar ging er tussen 2010 

en 2014 even tussenuit. ”Ik vond 
dat de sfeer in die tijd veel is ver-
anderd. ’Een aantal beeldbepa-
lende mensen is ons in een korte 
periode ontvallen en dat had een 
behoorlijke impact. Daarnaast is, 
zoals voor iedere vereniging, het 
opdrogen van subsidiegelden een 
blijvende zorg. Toen de voorzit-
ter ermee stopte, besloot ik mijn 
verantwoordelijkheid nemen. Ik 
wil de nadruk leggen op de po-
sitieve kanten. Deze vereniging 
voelt echt als mijn thuis. Jong 
en oud speelt met elkaar, dat 
maakt het zo leuk. Je geeft zo’n 
concert echt met z’n allen, ieder-
een is even belangrijk. Die band 
is behoorlijk sterk. Er zijn zelfs 
jongeren die in de periode dat ze 
gaan studeren, proberen op dins-
dagavond terug naar Ulft komen 
om te oefenen.”

Dit concert staat onder leiding 
van dirigent Gido van Schijndel. 
Het concert begint om 20.00 uur 
in de Rabobankzaal van de DRU 
Cultuurfabriek in Ulft. De deu-
ren zijn om 19.00 uur geopend 
om de fototentoonstelling van 
de Oudheidkundige Vereniging 
in de foyer te bekijken. Kaarten 
kosten in de voorverkoop tien 
euro (12,50 euro aan de deur) en 
zijn te reserveren via: 
kaarten@harmonieulft.nl
Gereserveerde kaarten kunnen 
op 19 juni tussen 18.30 en 19.30 
uur worden opgehaald in de foy-
er van de DRU Cultuurfabriek. 
Tickets zijn ook online te koop
via de site www.harmonieulft.nl
De laatste updates en oude foto’s
zijn te vinden op de Face-
bookpagina van de Harmonie 
Ulft.

Harmonie Ulft geeft concert over geschiedenis Ulft

Voorzitter Marloes Leijzer bekijkt de foto’s die tijdens het concert muzikaal worden begeleid.

Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

’n minuutje

Paerelskruutje



Excursie Kasteel de Kemnade 
vanuit Doetinchem
De Iesselganger voert u vanaf de 
Bleek in Doetinchem op 9 juni
langs de oevers van de Oude 
IJssel naar het schilderachtige
kasteel De Kemnade. Online 
reserveren via www.ijsselvaart.nl
of via VVV Oude IJsselstreek of
VVV Doetinchem. Vertrek om 
8.30 uur vanaf de Bleek in 
Doetinchem(Wijnbergseweg).
Volwassen €15,-; Kinderen tot 
12 jaar €12,- (incl. consumptie).
De reguliere rondvaarten met 
de fluisterboot zijn op zaterdag 
9 juni om 13.00 uur en om 14.30 
uur en zondag 10 juni om 13.00 
uur en 14.30 uur. Vertrek vanaf 
de Bleek in Doetinchem. 

Tractor Pulling Anholt
Op zaterdag 9 en zondag 10 juni 
vindt Tractor Pulling Anholt 
weer plaats, direct over de grens 
bij Voorst. Het programma vindt 
u op: tractor-pulling-anholt.de

Landfort ziet uit naar 
enthousiaste vrijwilligers 
met groene vingers
Historische buitenplaats Land-
fort in Megchelen organiseert 
op dinsdag 12 juni om 20.00 uur 
een informatieavond bij Café 
Jan ter Voert in Megchelen. Op 
deze voorlichtingsavond kunnen 
belangstellenden meer te weten 
komen over werken op Landfort 
als vrijwilliger in een zogenaam-
de buitenplaatswerkgroep. Doel 

is het herstel en onderhoud van 
het historische park en moestuin. 
Het is nuttig, praktisch en leuk 
werk waarbij gewerkt wordt met 
handgereedschappen. Al doende 
kan men veel leren over buiten-
plaatsen, borders, moestuinieren, 
historische parkaanleg of gewoon 
tijdens het werk genieten van 
deze prachtige historische plek.
Vanaf 19.30 uur staat de koffie 
klaar!

Blaudzun warmt zich in Ulft 
op voor optreden Pinkpop 
Indierockzanger Blaudzun staat 
dit jaar op het bekende drie-
daagse festival Pinkpop dat van 
vrijdag 15 t/m zondag 17 juni 
losbarst in Landgraaf. Een dag 
voordat hij naar het zuiden af-
reist voor een optreden op het 
grote Pinkpop-podium, geeft 
Blaudzun een intieme clubshow 
in de Achterhoek. Het concert 
van Blaudzun vindt plaats op 
donderdag 14 juni om 20.00 
uur in de Popzaal van de DRU 
Cultuurfabriek. Kaarten zijn 
in de voorverkoop voor €22,- 
(deurverkoop €25,-) verkrijgbaar 
aan de receptie van de DRU 
Cultuurfabriek of via telefoon-
nummer 0315 - 714358. Tevens 
zijn ze te bestellen via de website 
www.drucultuurfabriek.nl.

Anschoev’n Varsselder
Op vrijdag 15 juni tussen 11.00 en 
15.00 uur is het weer anschoev’n 
in het Dorpshuus van Varsselder-
Veldhunten. De organisatie is
in handen van Vereniging Dorps-
belangen Varsselder-Veldhunten 
(VDVV). Voor meer info of aan-
melden, mailen naar:
vdvvonline@gmail.com

Loterij Oude IJsselstreek 
Muziekevenement 65+
Op zaterdag 16 juni wordt bij de 
Jumbo en Albert Heijn in Ulft 
een loterij gehouden om geld 

in te zamelen voor het Oude 
IJsselstreek Muziekevenement 
65+. Van 10.00 tot 15.00 uur staat
voor de deur van Jumbo èn 
Albert Heijn een kraam. Voor 
€ 1,- zijn hier loten te koop waar-
mee prachtige prijzen te winnen 
zijn. Tijdens het muziekevene-
ment op zondagmiddag 1 juli 
zullen de prijzen bekend worden 
gemaakt. De opbrengst van de 
verloting wordt gebruikt om 65 
plussers uit de gemeente Oude 
IJsselstreek een gezellige, muzi-
kale middag te bezorgen. Dat zal 
gebeuren op zondag 2 juli in de 
feesttent op het Zwarte Plein.

”Rimpelingen” in Sinderen
Dit jaar bestaat ’t Buurtschap 
35 jaar. Dit wordt gevierd met het 
openluchtspel ”Rimpelingen” op
28 juni, 30 juni, 6 en 7 juli in 
het Michelts bos in Sinderen. 
Kaarten kosten €15,-; kinderen 
€7,50. Reserveren kan via 
www.tbuurtschap.nl en 
telefonisch: 0315-617282.

Ook de costumbike is welkom 
op de Motoravondvierdaagse!
Op dinsdag 12 juni start de motor-
avond-vierdaagse in Wijnbergen, 
bij Doetinchem. Tijdens de jaar-
lijkse motoravondvierdaagse van 
de motorclub Montferland, is er 
op de woensdag 13 juni een spe-
ciale gelegenheid om een route 
te rijden voor Costumbikes.
De Oldtimerrit op de donderdag-
avond is al ruim bekend en mag 
zich verheugen op een groeiend 
aantal deelnemers die hun oldti-
mer van voor 1980 uit de schuur 
halen om ermee te pronken en 
natuurlijk mee te rijden. 
Voor de costums en de oldtimers 
is er een aangepaste rit uitgezet 
van circa 70 km door de nabije 
omgeving. De ritten wordt gere-
den onder leiding van een voor-
rijder en ook de pechdienst is 
paraat. Vanaf 18.30 uur zijn de 

deelnemers welkom, in de club-
tent, op De Kemp in Wijnbergen 
waar dan, na de 1e koffie, er om 
19.00 vertrokken wordt. Meer 
info op www.MCMontferland.

Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 2 juli 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. 

Spectaculaire leegverkoop bij 
MSM Woonboulevard
Al meer dan 40 jaar is MSM altijd 
een vertrouwd adres waar menig 
Ulftenaaar een bed, matras, bed-

bodem of volledige slaapkamer 
aanschafte. Maar aan alles komt 
een eind; zo sluit MSM na ruim 
40 jaar zijn deuren met de slaap-
afdeling. MSM is momenteel 
bezig om de magazijnen leeg te 
maken. Daarnaast is er de afge-
lopen tijd ook veel nieuwe voor-
raad aangevoerd om u een mooie 
selectie te kunnen bieden. Naast 
volledige bedsystemen treft u 
ook onder meer slaapkamermeu-
bels, relaxfauteuils, vloerkleden 
en veel meer aan. Allemaal tegen 
hoge kortingen die beginnen bij 
50 procent en op kunnen lopen 
tot wel 75 procent. Het team 
van MSM ontvangt u graag in de 
showroom, Ambachtstraat 3 in 
Ulft. Kijk ook op: 
www.msmwoonboulevard.nl
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Kinderboerderij Engbergen profiteert 
van statiegeldactie COOP Gendringen

Voor het 1e kwartaal 2018 was Kinderboerderij Engbergen door de 
COOP Gendringen gekozen als het goede doel  waaraan de klan-
ten hun lege flessengeld konden doneren. Omdat kinderboerderij 
Engbergen bestaat van giften en donaties, was dit een mooie kans 
om de inkomsten te verhogen. De opbrengst van deze actie is door 
COOP Gendringen verdubbeld en dat heeft het mooie bedrag van 
€572,20 opgeleverd. Het geld zal ten goede komen aan de verzor-
ging van de dieren. Kinderboerderij Engbergen is blij verrast met 
het resultaat en zeer dankbaar voor deze mooie donatie.

Als het al niet van de inspanning is, 
dan krijgen de hardlopers tijdens de 
Zommerrun in Silvolde wel op een 
andere manier kleur op de wangen. Op 
zaterdag 16 juni wordt het sportieve 
evenement, start & finish van het 2,5 km 
lange parcours is bij Café ’t Centrum, 
georganiseerd aan de vooravond van 
de Zillewoldse Zommermarkt. Hulp is 
er van én voor de stichting Streetball 
Lichtenberg.

De stichting van Benny Vonk maakt het 
mogelijk dat er iedere vrijdagavond flink 
gebasketbald kan worden in de gymzaal 
van Wijkcentrum de Lichtenberg in 
Silvolde en zorgt ervoor dat er nog veel 
meer activiteiten zijn voor Silvoldse jon-
geren. Hulp voor Streetball Lichtenberg 
is er, omdat de stichting ditmaal het 
goede doel is dat de Zommerrun heeft 
uitgekozen. Maar hulp ván Streetball 
Lichtenberg is er ook; na het afscheid 

van de vriendengroep die kwam met het 
initiatief voor de Zommerrun, kwam 
de organisatie handen tekort. Vonk en 
’zijn’ jongeren brachten uitkomst: ”Wij 
kunnen met z’n allen genoeg vrijwil-
ligers op de been brengen. Ik ben juist 
altijd op zoek naar activiteiten,” vertelt 
Silvoldenaar Vonk. ”Dus we staan daar 
straks met een mannetje of 25, bijvoor-
beeld om dat kleurpoeder te spuiten.” 

De Zommerrun, gecoördineerd door 
Café ’t Molentje-uitbater Ed Eickhof,
is immers een colorrun’; deelnemers 
komen onderweg vier kleurpunten tegen 
waar het kleurpoeder de lucht in wordt 
gespoten. De jeugd (vanaf 10 jaar) kan 
meelopen voor slechts €2,50 volwasse-
nen betalen een tientje en mogen zelf 
bepalen of ze het rondje door het ver-
nieuwde centrum van Silvolde één, twee 
of drie keer rennen. Info en inschrijven: 
www.zommerrun.nl

Silvolde krijgt weer kleur 
tijdens de Zommerrun

Bij Shoeby in Ulft is Marlies Weijers 
sinds kort het nieuwe gezicht. De kers-
verse 34-jarige shopmanager uit Tol-
kamer voelt zich al helemaal thuis in de 
Achterhoek. 

”Het is echt leuk hier te werken,” vertelt
Marlies. ”Ik merk dat het hier allemaal
een stuk gemoedelijker is dan in Arnhem, 
waar ik bijna 9 jaar in een warenhuis 
werkte. En daarbij spreekt mij ook de 
manier van werken bij Shoeby heel erg 
aan. We krijgen heel veel vrijheid.  Als ik 
iemand een kopje koffie of thee aan wil 
bieden dan kan dat. En als we een kwar-
tier met iemand bezig zijn, dan is dat ook 
geen probleem. Ik merk dat dat gewaar-
deerd wordt en het contact is daardoor 
veel leuker.” 

Leuke acties
Bij Shoeby zijn regelmatig leuke acties. 
”We hebben bijvoorbeeld VIP-avonden,”
legt Marlies uit. ”Dan kun je met een 

groepje na sluitingstijd shoppen en krijg 
je van ons alle aandacht en persoonlijk 
advies. Een hapje en een drankje staan 
dan klaar en iedereen krijgt 20% kor-
ting op het hele assortiment.” Daarnaast 
worden er zelfs kinderfeestjes gegeven. 
Marlies: ”Met een kapper en visagist 
worden kinderen met kleding uit de   
winkel helemaal klaargemaakt voor een 
modeshow. Je ziet ze dan echt stralen. 
Mooi om te zien.” 

Begrip
Shoeby is inmiddels een begrip in Ulft. 
Na meer dan 15 jaar is de zaak waar kle-
ding voor vrouwen, mannen en kinderen 
verkocht wordt niet meer weg te denken 
uit het centrum. Marlies: ”Het team is de 
laatste tijd wat veranderd, maar wat blijft 
is de gastvrijheid en de leuke collectie. 
Samen met Karin en Isolde kijk ik dan 
ook uit naar een mooie tijd hier.”
Marlies en haar team zoeken nog een 
medewerker voor 20 uur per week.

Marlies Weijers

Nieuwe shopmanager Shoeby
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PRIJSPUZZEL

Stuur vóór 22 juni 2018 

uw oplossing  op een kaart naar:

De Ulftse Krant, ’t Goor 55A, 7071 PC Ulft
Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.

In deze editie weer een prijspuzzel waarvoor de Ulftse Krant mooie prijzen beschikbaar stelt.
 Onder de goede oplossingen verloten we namelijk van iedere adverteerder op de restaurantpagina wederom een 

Dinerbon ter waarde van € 25,- 
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Openluchttheater Engbergen bestaat 60 
jaar. Te midden van het toch al volle zomer-
programma heeft de organisatie een apart 
weekend genomen om bij het jubileum stil 
te staan. Voor jong en oud is er wat te 
doen: Symfonisch Blaasorkest Gaanderen 
geeft een avondvullend concert op vrij-
dag 29 juni (mede georganiseerd door 
het Oude IJsselstreek Muziekfestival), 
een dag later is Engbergen in Hollandse 
sferen. Ten slotte op zondag 1 juli organi-
seert het Oude IJsselstreek Muziekfestival 
’s morgens een oecumenische dienst, ’s 
middags vermaakt Warboel de kleintjes.

Het Symfonisch Blaasorkest Gaanderen 
verzorgt op vrijdagavond 29 juni een geva-
rieerd programma, samen met vier solis-
ten uit de regio: Valentine Reijers, Luc ten 
Brinck, Emma Lukassen en Robin Slutter.

Op zaterdagavond 30 juni wordt het 
openluchttheater op zijn kop gezet met 
Hollandse hits, vertolkt door landelijk 

en regionaal bekende artiesten als Stef 
Ekkel, Belinda Kinnaer, Dani Raben en 
Djaimy Veugelink. 

Zondagmorgen 1 juli is de oecumenische 
dienst, bekend van en georganiseerd door 
het Oude IJsselstreek Muziekfestival en 
zondagmiddag zijn de mannen van War-
boel er weer, om liedjes voor en ook 
vooral mét kinderen te zingen. Een bom-
vol weekend dus met voor ieder wat wils. 

Precies zoals de organisatie voor ogen 
heeft: ”We willen vieren dat openluchtthe-
ater Engbergen al 60 jaar van ons allemaal 
is,” vertelt Gerard Klaassen. 
”Het hele seizoen staat bij ons in het teken 
van dit jubileum en tijdens dit weekend 
besteden we er speciaal aandacht aan. 
Engbergen is immers cultureel erfgoed in 
onze regio en het is geweldig dat het Oude 
IJsselstreek Muziekfestival meedoet.” 
Informatie (ook over de kaartverkoop) op 
www.openluchttheater-engbergen.nl

Openluchttheater Engbergen

Jubileum met bomvol weekend

Op zaterdagavond 23 juni ver-
zorgt Excelsior in kader van haar 
80 jarig jubileum een zeer bij-
zonder concert.

Mensen met een lichte of matige 
beperking  maar wel over een 
muzikaal talent beschikken zul-
len deze avond centraal staan. 
Zij zullen hun muzikaal talent 
tonen en daarbij begeleid worden 
door het orkest van Excelsior. 
Dat kan het hele orkest zijn, 
maar ook wel door slechts 
1 muzikant of een aantal. Naast 
een 82 jarige accordeonist  zal er 

een zangeres zijn, een hoorn en 
tuba  solist, een djembee en grote 
trom bespelers en een solist op 
keyboard. Heel divers dus van 
samenstelling en aanbod. 

Het concert-idee is afgeleid van 
het jaarlijkse Knoop Gala op 
NPO 1 dat gepresenteerd wordt 
door Paul de Leeuw.

Het concert speelt zich af in       
Ons Pakhuus te Silvolde en 
begint om 20.00 uur. Toegang is 
gratis en iedereen is van harte 
welkom.

Excelsior Silvolde 
’Knoopt’

De 31ste editie van de DKL-party staat 
weer voor de deur. Op vrijdag 29 juni en 
zondag 1 juli is het weer feest aan de Oude 
Dinxperloseweg in Silvolde.  De organisa-
tie heeft er, net als de bezoekers, al zin in. 

De DKL-party (voorheen beter bekend 
als ’Daklozenparty’) is al jaren een begrip 
in de regio. En dat is te zien aan de dui-
zenden bezoekers die elk jaar weer op 
het weidefeest afkomen. De organisatie 
is alweer weken druk in de weer met de 
voorbereidingen. 
En de bezoekers? Die kunnen niet wach-
ten. ”We krijgen nu al heel veel enthou-
siaste reacties,” vertelt Cas Bongers, een 
van de organisatoren. ”En dat zien we ook 
terug in de voorverkoop.” 

Vernieuwen
We proberen steeds te blijven vernieu-
wen,” vult Nick Gries, ook lid van de 
organisatie, aan. ”Dit jaar besteden we 
nog meer aandacht aan de aankleding van 

het terrein. Als je binnenkomt, zie je het 
direct. Het gaat mooi worden met onder 
andere een grote pick-up truck van waar-
uit speciaalbier getapt wordt. Bovenop 
staat zondag een dj te draaien. En door 
samenwerking met Grolsch kunnen we 
beschikken over hele mooie barren.” 

Vrijdag en zondag
Waar vrijdag de kinderen logischerwijs 
thuisblijven, is de zondag traditiegetrouw 
een echte familiedag. ”Voor kinderen is er 
van alles te doen,” vertelt Gries. 
”Voorstellingen, schminken, schilderen en 
nog veel meer. Het is dan echt een mix van 
jong en oud en dat is mooi om te zien.” 
En de zaterdag? Dan hebben de ruim 100 
vrijwilligers hun eigen feest. Een bedankje 
voor hun enorme inzet om er weer een 
geweldig feest van te maken. En dat gaat 
weer lukken. Silvolde kijkt er, net als de 
rest van de regio, naar uit. 
Voor kaarten en meer informatie: 
www.dklparty.nl

DKL party barst weer los

Charles Holkenborg slaat de grote trom.

Gerard Agelink kreeg in 2010 
een herseninfarct. Na een jaren-
lange weg vol hobbels, probeert 
hij nu te laten zien dat er met de 
juiste hulp hoop is na zo’n ingrij-
pende gebeurtenis. Hij verzorgt 
samen met zijn begeleiders van 
Helpgewoon NAH informatie-
avonden over niet aangeboren 
hersenletsel. ”Er is veel emotie, 
frustratie en schaamte. Daar wil-
len we wat aan doen.” 

Een niet aangeboren hersenletsel 
heeft een enorme impact. Niet
alleen op het leven van degene 
die het treft, maar ook op de 
naaste omgeving. ”Als het je 
overkomt, weet je niet wat je er 

mee aan moet,” vertelt de kwiek 
ogende Agelink vanuit zijn appar-
tement in woonzorgcentrum 
De Schuylenburgh in Silvolde. 
”Je wilt het niet accepteren en je 
kúnt het niet accepteren. Je bent 
boos en gefrustreerd dat dingen 
je niet meer lukken en in veel 
gevallen reageer je dat af. In mijn 
geval kreeg mijn echtgenote Deli 
vaak de volle laag. Dat brengt 
een enorme stress met zich mee. 
De problemen kunnen zelfs zo 
hoog oplopen dat je je afvraagt 
of je zo nog wel met elkaar ver-
der wilt. En dat is moeilijk.”

Agelink kreeg vanuit diverse 
hoeken hulp aangeboden, maar 

dat was niet wat hij ervan ver-
wachtte. Tot het moment dat hij 
in contact kwam met Bernadet 
Liebrand en haar collega’s van 
Helpgewoon. 

”Ik wist gelijk: dit is het,” herin-
nert Agelink zich. ”Zij betrok-
ken mijn vrouw erbij en samen 
konden we moeilijke dingen 
bespreekbaar maken. Dat heeft 
echt enorm geholpen en zo krab-
belde ik langzaam weer op.”

Thema-avonden
Anderhalf jaar geleden begon 
Agelink samen met Helpgewoon 
als gastspreker op thema-avon-
den over NAH. ”We proberen 
het gesprek op gang te krijgen,” 
zegt hulpverlener Liebrand. 
”Het is heel mooi dat Gerard er 
open over kan vertellen, samen 
met Deli. Ze spreken vanuit hun 
eigen beleving. Dat maakt echt 
wat los bij de deelnemers. Zij 
herkennen veel en dat is vaak 
een opluchting: er zijn dus meer  
mensen die hetzelfde doormaken.
Daarnaast zien ze aan Gerard en 
Deli ook dat er hoop is. Ze krij-
gen het vertrouwen dat het beter 
kan worden met de juiste hulp.”

Meer informatie
Na de zomer wordt de volgende 
bijeenkomst gehouden. Welke  
datum is nog niet bekend. Wilt u 
meer weten? Neem dan contact 
op met Bernadet Liebrand van 
Helpgewoon:
b.liebrand@helpgewoon.nl
of Gerard Agelink: 
g-agelink@tele2.nl

Leven met Niet Aangeboren 
Hersenletsel

Bernadet Liebrand en Gerard Agelink.

Het Symfonisch Blaasorkest. (foto Symfonisch blaasorkest)

V.l.n.r.: Leden van de organisatie Nick Gries, Erik ter Voert en Cas Bongers.
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De oude waterstaatskerk in 
Etten werd gebouwd in 1844. 
Na Gendringen de tweede 
Rooms-katholieke kerk die in 
de 19e eeuw werd gebouwd. 

We zien de voorgevel van de 
kerk. Boven de deur het beeld 
van Sint Martinus. Deze prijkt 
nu boven de deur van de hui-
dige kerk. De twee ramen in 
de voorgevel zijn hergebruikt 
in de schuur van de boerde-
rij ”Hogenaar” van de familie 
Poodt aan de Warmseweg. 
Hij stond op het huidige kerk-
plein tegenover zaal en café 
Köster. In 1923 werd de kerk 
afgebroken en vervangen door 
de huidige kerk, die gebouwd is 
door architect J. Cuypers, zoon 
van de beroemde architect 
Cuypers.

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

Olde Dorpskiek’n
De volgende Ulftse Krant verschijnt 2 juli. 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)

9, 10 juni: Special Olympics, LTC IJsselweide, Ulft
9, 10 juni: Tractorpulling Anholt
9 juni: Golf&Bites, Golfclub ’t Lohr, Voorst
9 juni: Excursie Kemnade met Iesselganger, de Bleek  
 Doetinchem
9, 10 juni: Rondvaarten fluisterboot, de Bleek Doetinchem
10 juni: Zwemtocht Oude IJssel, Ulft
10 juni: Concert Gendringese Orkest Vereniging en de  
 Grensvaarders, Openluchttheater, Engbergen
12 juni: Infoavond vrijwilligers Landfort, Megchelen
12 juni: Start Motorvierdaagse, Wijnbergen 
13-16 juni: Gendringse Fietsvierdaagse
14 juni: Concert Blaudzun, DRU Cultuurfabriek, Ulft
15 juni: Anschoev’n, Dorpshuus, Varsselder
16 juni: Loterij bij Jumbo en AH Ulft t.b.v. Oude IJssel- 
 streekmuziekfestival 65+
16 juni Zommerrun Silvolde
18 juni: Instuifmiddag KBO/SBU, Hemeltje, Ulft
23 juni: Concert ’Van DRU tot NU’, Harmonie Ulft,   
 DRU Cultuurfabriek
23 juni: Excelsior Silvolde ’Knoopt’ concert,    
 Ons Pakhuus, Silvolde
28, 30 juni: Openluchtspel ’Rimpelingen’ in Sinderen
29 juni: Symfonisch Blaasorkest Gaanderen,    
 Openluchttheater Engbergen
29 juni: DKL party, Silvolde
30 juni: Hollandse Hits, Openluchttheater Engbergen
1 juli: Oecumenische dienst en Warboel,    
 Openluchttheater Engbergen
1 juli: DKL party, Silvolde
1 juli: Oude IJsselstreek Muziekevenement 65+,   
 Zwarte Plein Ulft
2 juli: Bingo KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
6, 7 juli: Openluchtspel ’Rimpelingen’ in Sinderen

Ziekenhuizen blij met MTS
In deze serie jubileumverhalen 
rond de Moeder Teresa Stichting 
Ulft vandaag onder meer aan-
dacht voor ziekenhuizen en zor-
ginstellingen in Roemenië, waar 
de stichting ook veel hulp biedt 
en heeft geboden.

Waar de bouw van huisjes, de 
winterhulp en de kleding- en 
voedselpakketten die uitgedeeld 
worden aan kansarme oost-           
europeanen de meeste bekend-
heid geniet, onderhoudt de 
Moeder Teresa Stichting Ulft ook 
veel contacten met ziekenhuis.

Mede dankzij goede contacten 
met Nederlandse ziekenhuizen, 
waarbij de band met het Slinge-
land Ziekenhuis uit Doetinchem 
niet onvermeld mag blijven, helpt 
de stichting massaal in Roemenië. 
Daarbij wordt ook altijd afge-
sproken dat de Roemenen de 
Nederlandse weldoeners schrif-
telijk bedanken voor de ontvan-
gen medische goederen.
In Nederland afgeschreven ma-
terialen krijgen in Roemenië 
een tweede leven. te denken valt 
aan onder meer ziekenhuisbed-
den, opbergkastjes, couveuses en 

medische materialen benodigd 
bij de diverse operaties. Hoewel 
de medische zorg met sprongen 
vooruit gaat in Oost-Europa, 
blijft de roep om betere instru-
menten en materialen aanwezig. 
Het is een continue vraag om 
zoveel mogelijk mensenlevens te 
redden. Deze hulp staat los van 
de vele medicijnen die meerdere 
keren per jaar door de stichting 
naar Roemenië worden getrans-
porteerd. Niet alleen zieken-
huizen worden geholpen, in een 
straal van 50 kilometer rond 
Oradea in de provincie Bihor 
zijn ook verschillende huizen 
voor gehandicapten die blij zijn 
met hun Nederlandse contacten. 
De Ulftse stichting ondersteunt 
bijvoorbeeld een instelling voor 
lichamelijk en geestelijk gehandi-
capten. Deze mensen zijn dank-
baar voor de geboden hulp. Zo is 
er ooit door de stichting een keu-
ken in het complex geplaatst. Het 
is hartverwamend te zien hoe 
liefdevol de Roemeense begelei-
ding hier met deze, door het gros 
genegeerde groep mensen, om-
gaat. In het volgende jubileum-
verhaal onder meer aandacht 
voor hulp aan scholen, stude-
rende kinderen en kinderopvang.

Moeder Teresa Stichting

Voor de zevende keer wordt, in 
samenwerking met Schutterij De 
Eendracht, het Oude IJsselstreek 
Muziekevenement 65+ georga-
niseerd. Op zondag 1 juli, in de 
feesttent op het Zwarte Plein 
in Ulft, treden Dave van de 
Schuur, Die Zillertaler, Over de 
Rooie, ’t Bendje, de Ieselander 
Muzikanten en de Belgische zan-
geres Dana Winner op. 

”Ik ben heel blij met het pro-
gramma”, vertelt Dave van de 
Schuur. Naast dat hij optreedt, is 
hij ook mede-organisator van het 
muziekevenement. 
”We hebben leuke meezing-
muziek, voor de wat jongere 
65-plussers, maar ook rustige 
muziek, waar je lekker bij kan zit-
ten en ervan kan genieten. En we 
hebben zowel Nederlandstalige 
als Duitstalige muziek. Ook heb-
ben we weer een aantal lokale 
artiesten weten te strikken. Vaak 
vinden mensen dat net zo leuk 

als de namen die ze van televisie 
kennen.”
Het muziekevenement is inmid-
dels een begrip in de regio gewor-
den en draait op de hulp van vele 
vrijwilligers. ”Met name de vele 
vrijwilligers van De Eendracht, 
die ook de locatie ter beschik-
king stellen, zijn heel belangrijk. 
Evenals de vele sponsors, waar-
door we het hele evenement 
laagdrempelig kunnen houden 
voor iedereen. De laatste jaren 
zat de tent altijd helemaal vol. 
Afgelopen jaar zaten mensen 
om 10.30 uur al voor de poort te 
wachten, terwijl de eerste artiest 
pas om 13.00 uur begint. En om 
11.30 uur was de tent al vol. Dat 
geeft wel aan dat het leeft!”

Weekend
Dat dit op een zondag wordt ge-
organiseerd, is niet voor niets. 
Van de Schuur: ”Doordeweeks 
wordt er veel voor ouderen geor-
ganiseerd, dat is geen probleem. 

Maar in het weekend, in ieder 
geval op het gebied van muziek, 
ligt de nadruk vooral op andere 
doelgroepen. Daarom organise-
en we dit evenement op zondag. 
Daarnaast laat je ze weer een 
beetje gevoel van de kermis van 
vroeger herbeleven. Mensen ge-
nieten van de muziek, hebben 
het gezellig met elkaar en maken 
een dansje. Als je de reacties van 
iedereen ziet, daar wordt je ge-
woon blij van!”
Om 11.00 uur begint de inloop. 
Over de Rooie speelt dan al
muziek, om vast in de stemming 
te komen. Kaarten zijn voor een
tientje te koop bij de Jumbo Ulft,
Albert Heijn Ulft, Plus Peper-
kamp in Silvolde en Azora 
Debbeshoek. Hierbij zit naast 
de entree een kop koffie met 
een stuk krentenwegge, een con-
sumptie en een bitterbal. 

Meer informatie is ook te vinden 
op www.oij65plus.nl

Muzikaal feest voor de 65-plusser

V.l.n.r.: Hennie Raben, Dave van de Schuur en Jan Mellée.


