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Gemeenteraad
Na de verkiezingsuitslag werd 
het stil in oude IJsselstreek. 
Met enkele verschuivingen  in 
de raadszetels werd er een for-
mateur aangesteld die de moge-
lijke combinaties onderzocht 
en met het voorstel kwam om 
Lokaal Belang met het CDA 
aan de onderhandelingstafel 
samen te brengen. Vanuit om-
liggende gemeentes was er nog 
wel eens nieuws over de vorde-
ringen van de onderhandelin-
gen of strubbelingen in het 
formatie-overleg. 
Bij ons in de gemeente was er 
lange tijd geen nieuws van het 
front. Vorige week kwam het 
bericht dat de beide partijen 
eruit zijn en met totaal 5 wet-
houders, waarvan 2 vrouwen, 
aan de slag gaan. 
Dan ben ik toch eigenlijk wel 
nieuwsgierig hoe een en ander 
verlopen is. Waren de beide 
partijen er snel uit, wat waren 
de discussiepunten. Hoe ver-
deel je dan de portefeuilles etc. 
En dan, hoe gaat zo’n onder-
handeling door die formateur 
eigenlijk, bijvoorbeeld richting 
de VVD, met toch 1 zetel winst, 
die wel in de vorige coalitie zat 
samen met Lokaal Belang en 
CDA. Krijgen die dan gewoon 
van die partijen te horen, we 
doen het nu met z’n tweeën, we 
hebben jullie niet meer nodig. 
Waarschijnlijk heeft het hele 
onderhandlingsproces zo goed 
gewerkt, maar nieuwsgierig als 
ik ben, zou ik toch graag de 
stand van zaken wat meer heb-
ben willen volgen via de media, 
gewoon om als burger en kiezer 
mee te krijgen hoe het de stand 
is en of het erin zit dat betrok-
ken partijen de neuzen dezelfde 
kant op hebben staan en we 
niet na maanden weer over-
nieuw zouden moeten begin-
nen. Helaas was daar de afgelo-
pen tijd eigenlijk niets over 
vinden, maar het resultaat is 
positief en de partijen en wet-
houders kunnen nu dan ook 
volop aan de slag. We gaan dan 
maar uit van een solide basis.
ulftsekrant@ijselstroom.nl

Zijlijn

Dit jaar wordt de Ulftse Avond-
vierdaagse voor de 51e keer ge-
houden. Deze vindt plaats van 6 
tot en met 9 juni. Vanzelfsprekend 
wordt er niet alleen door Ulft zelf 
gewandeld, maar ook door omlig-
gende dorpen. Evenals voorgaan-
de jaren is de start op het Emaille-
plein op het DRU Industriepark.  
Het startbureau is wederom ge-
vestigd in de SSP-Hal.

Vorig jaar was een jubileum-edi-
tie, waar de organisatie met veel 
plezier naar terugkijkt. 
Op de vernieuwde website meldt 
de organisatie: ’Met bijzonder 
goed wandelweer, veel enthousi-
aste wandelaars en toeschouwers, 
kunnen we terugzien op een
uitermate geslaagde 50e jubi-
leumeditie. Met op de slotdag 
een grootse intocht, vergezeld 
door een zevental muziekgezel-
schappen en op het Emailleplein 
een muzikale- en vendelhulde 
van De Eendracht, St. Hubertus 
en St. Joris. 

En de toekenning van een 
Koninklijke onderscheiding aan 
de heer Koos Lakwijk, maken 
deze editie een onvergetelijke.’
De vernieuwde website maakt 
het de deelnemers zo makkelijk 
mogelijk. Zo worden de meest 
gestelde vragen al beantwoord 
en geeft het een aantal tips voor 
de deelnemende kinderen. 
Loop bijvoorbeeld nooit op   
nieuwe schoenen, daar krijg je 
blaren van. Zorg dat je loopt op 
stevige, ingelopen schoenen. En 
doe altijd een flesje water en wat 
lekkers in je rugzak, naast pleis-
ters en een regenjack. En natuur-
lijk is het het leukste om samen 
heel hard te zingen. 

Omdat veel deelnemers aan de 
Ulftse Avondvierdaagse al jaren 
meedoen, zorgt de organisatie 
altijd voor vernieuwde routes, 
zodat het nooit gaat vervelen. 
De route van de 5 kilometer 
gaat dit jaar op woensdag rich-
ting Bontebrug. De rest van de 

dagen blijven de lopers in Ulft. 
De deelnemers aan de 10 kilo-
meter komen op woensdag door 
Varsselder, op donderdag door 
Bontebrug en Silvolde en op vrij-
dag door Gendringen. Op zater-
dag is de route gelijk aan de rou-
te van de 5 kilometer, in verband 
met de feestelijke intocht. De lo-
pers van de langste afstand, de 15 
kilometer, beginnen op woens-
dag met een tocht naar Etten. 
Op donderdag maken ze een lus 
door Bontebrug en Silvolde. Op 
vrijdag worden Gendringen en 
Megchelen aangedaan. Op zater-
dag wordt er een rondje gemaakt 
door Veldhunten. Alle routes 
zijn inmiddels op de site in pdf 
beschikbaar. 

Inschrijven
De inschrijving is inmiddels ge-
sloten. Mensen die zich al hebben 
ingeschreven, kunnen hun start-
kaarten afhalen op het startbu-
reau, wat op werkdagen geopend 
is vanaf 18.00 uur. Uitsluitend de 

wandelaars van de 15 kilometer 
mogen dit een kwartier eerder 
doen. Op zaterdag kunnen groe-
pen hun kaarten afhalen vanaf 
13.00 uur. Individuele deelne-
mers kunnen dit vanaf 13.30 uur 
doen. Na afloop dienen deze 
weer te worden ingeleverd bij het 
startbureau. 
Vanaf 18.00 uur kunnen indivi-
duele deelnemers vertrekken op 
de woensdag, donderdag en vrij-
dag. Vijf minuten later is de start 
voor groepen van de twee kort-
ste afstanden. De groepen die de 
15 kilometer lopen, starten om 
18.30 uur. Op de zaterdag starten 
zowel individuele wandelaars als 
groepen om 13.30 uur, welke af-
stand er ook gelopen wordt. 

De Ulftse Avondvierdaagse 
kan bestaan door de hulp van 
ongeveer honderd vrijwilligers. 
Ook dit jaar kan de organisatie 
extra mensen goed gebruiken. 
De organisatie zoekt nog vrijwil-
ligers die zich willen inzetten als 
verkeersregelaar, maar ook bij 
de controleposten en voor het 
inrichten van het startbureau. 
Geïnteresseerden kunnen zich 
aanmelden via het contactformu-
lier op de website, of door één 
van de vrijwilligers tijdens het 
evenement aan te spreken. 

Intocht
De intocht van de Ulftse 
Avondvierdaagse is elk jaar weer 
een feest. Alle wandelaars komen 
aan bij het Zwarte Plein, waar zij 
hun welverdiende medaille kun-
nen ophalen. De medailles wor-
den uitgereikt door een aantal 
bestuursleden. Als alle wande-
laars binnen zijn, worden de mu-
ziekkorpsen opgesteld. Dan gaat 
het in een feestelijke stoet van 
het Zwarte Plein in de richting 
van het Emailleplein. Onderweg 
staan honderden toeschouwers 
die voor de wandelaars applau-
disseren. De prijsuitreiking vindt 
plaats bij de SSP-Hal. 
Meer informatie is te vinden op 
de vernieuwde website:
www.ulftseavondvierdaagse.nl

Nieuwe website met wandeltips voor 
Ulftse Avondvierdaagse

Dit jaar de 51e Ulftse Avondvierdaagse. (Archieffoto 2017)
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Mekers gaat verder
Proefrijden aan huis. Haal en brengservice in overleg

Gazelle Orange C8 HMB LTD
Grote accu 400 W, Bosch Systeem

Magura hydraulische remmen
8 versnellingen, Grijs - zwart

Van 2549,-  Nu voor 2299,-

Onze jubileum actie

Op alle gebruikte
sportieve fi etsen incl.
Race- en ATB-fi etsen

€ 50,- korting

Gebruikte fi etsen

Deze maand
Bij een reparatie of aankoop

van een buitenband

de binnenband gratis

Banden actie

Zie www.mekersfi etsen.nl
voor alle 2e hands modellenKom a.s. maandag 28 mei 
naar de E-bike opstapdagen

Ontvang een gratis attentie. Kijk voor meer info op pagina 8.

E-BIKE
COLLECTIEDerailleur

MC M-Drive 
middenmotor*

Naafversnelling

MC F-Drive 
voorwielmotor

u�

u� U fietst licht en soepel
u� Altijd comfortabel schakelen, ook in stilstand
u�

en automatisch schakelen met NuVinci Harmony 380 (alleen model
Expressive-EFH), voor een fantastische fietsbeleving

u

u

zeer geschikt voor het tillen op een fietsdrager
u� Ook zonder ondersteuning fietst u zeer licht
u�

met het tijdloze ontwerp van uw MC
u�

fiets met middenmotor
u�Dankzij de voorwielaandrijving in combinatie met

tijdens het trappen, heeft u een optimale grip

Topprestaties in elke situatie

u�

u�

u�

zeer geschikt voor een heuvel- of bergachtig gebied
u�

u�Beschikbaar voor Expressive en Xelo

u�

dachte motor zorgt, in combinatie met de
Adaptive Cruise Control, voor een zeer
verfijnd fietsgedrag en een fiets waarop u
heerlijk en soepel rijdt

u�

van ondersteuning afhankelijk van uw
inspanning. Dit voelt natuurlijk aan.

u�

totale fietsontwerp, waardoor u verzekerd
bent van de mooiste fiets

u�

houdsgevoelig
   * Niet beschikbaar voor model Tour

Xelo-EF/EM  

 Welke MC vind ik mooi?

 Hoe schakel ik het liefst?

 Welke motor kies ik?

  
   Naafversnelling Derailleur

Prijs   F € 3.099,- € 3.099,-
Gewicht F

incl. accu
21,8 kg 21,4 kg

Gewicht F
excl. accu

18,5 kg 18,1 kg

Prijs M € 3.299,- € 3.299,-
Gewicht M

incl. accu
24,2 kg 23,7 kg

Gewicht M
excl. accu

20,9 kg 20,4 kg

Afmontage Shimano Nexus 8-speed Shimano Deore 10-speed
Remmen Magura hydraulische schijfremmen

Stuur MC Ergobar light Tour met verstelbare stuurpen
Verlichting B&M Avy 30 Lux (voor), automatische verlichting

Banden Schwalbe Energizer Life 40 mm

Slot AXA Victory

Frame Butted aluminium, licht, sterk en met weggewerkte lasnaden

Voorvork Aluminium vast

Accu HES (441 Wh)

Uw MC-dealer:

Kijk op www.multicycle.nl voor ons volledige assortiment

 Gesloten kettingkast en daardoor onderhoudsvriendelijk

 Luxe Shimano afmontage met 8 versnellingen of volledig traploos

Deze krachtige en met souplesse door-

 Het gewicht is gemiddeld 800 gram lager dan bij naafversnelling
 Sportieve uitstraling en u fietst zeer licht
 Groot bereik tussen de lichtste en zwaarste versnelling en daardoor

 Luxe Shimano afmontage met 10 versnellingen

Met de Dynamic Torque Control is de mate

De motor is volledig geïntegreerd in het

Robuuste kwaliteit en daardoor laag onder-

Zeer stil en daardoor een optimale fietsbeleving
Zeer licht in gewicht, gemiddeld 2,1 kg lichter
dan een fiets met middenmotor en daardoor

 Het unieke design van deze motor is volledig in lijn

De fiets is minder onderhoudsgevoelig dan een

de overbrenging van kracht op het achterwiel

Xelo-SEF/SEM

Stijlvol icoon Ingetogen klasse op topniveau Dynamisch en eigentijds Ontspannen en degelijk toeren Topprestaties in elke situatie

H

Frames

49-53-57 cm 57-61 cm
LI

Uw keuze voor fantastisch fietsen

Blue satin

Black satin

Industrieweg 17 Ulft
Tel. (0315) 64 08 40

www.autowinkelhorst.nl

Al bijna 50 jaar
service en 
onderhoud

bij u in de buurt !!

ULFT

ULFT
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Bijzondere bijstand
Vanaf 1 mei kunt u met vragen 
over bijzondere bijstand, mee-
doenregeling, individuele inko-
menstoeslag, computerregeling 
en kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen terecht bij een nieu-
we informatiebalie. Tot nu toe 
kon u met deze vragen terecht 
bij de balie van Burgerzaken. 
Vanaf nu is dat bij de balie van 
Team Bijzondere Bijstand en 
Minimaregelingen. Bij binnen-
komst in het gemeentehuis kunt 
u bij de informatiezuil aangeven 
waarvoor u komt. U ontvangt 
een nummer en kunt plaatsne-
men in de wachtruimte. Zodra 
uw nummer wordt weergegeven 
op het scherm, kunt u naar de 
desbetreffende balie gaan waar u 
verder wordt geholpen.  

Voorbereidingsbesluit
Het college wil instemming van 
de raad.  Middels het voorbe-
reidingsbesluit bestemmingsplan 
woningbouwplanning (fase 1) 
ligt er een voorbereidingsbe-
scherming op de nog onbenutte 
directe woningbouwmogelijkhe-
den waarvan in de beleidsnoti-
tie Woningbouwplanning Oude 
IJsselstreek is aangegeven dat 
deze plannen niet passen binnen 
de kwalitatieve woningbouwop-
gave voor de komende jaren.

Varsselder
Het ontwerpbestemmingsplan 
’Buitengebied, locatie Vicarisweg 

33 Varsselder, herziening 2018’ 
heeft 6 weken ter visie gelegen. 
Er is één zienswijze ingediend. 
Deze zienswijze geeft geen aan-
leiding tot aanpassing van het 
plan. Wel is er reden tot ambts-
halve wijzigingen. De gemeente-
raad wordt daarom voorgesteld 
het bestemmingsplan gewijzigd 
vast te stellen. Verder wordt 
voorgesteld geen exploitatieplan 
vast te stellen.

Voorst
Het college wil, om medewerking
te verlenen aan het vestigen van
een kinderdagverblijf op Marmel-
horstweg 2 te Voorst op basis 
van de Wet geluidhinder een 
procedure volgen om te komen 
tot vaststelling van een hogere 
grenswaarde. Het ontwerpbesluit 
wordt ter inzage gelegd en aan 
belanghebbenden wordt gelegen-
heid geboden daartegen een 
zienswijze in te dienen.

Ulft
Er is een nieuw bestemmingsplan 
opgesteld voor het perceel Frank 
Daamenstraat 23-23a in Ulft. Het 
ontwerpbestemmingsplan heeft
6 weken ter visie gelegen. Er zijn 
geen zienswijzen ingediend. De
gemeenteraad kan worden voor-
gesteld het bestemmingsplan on-
gewijzigd vast te stellen.

Smedenfestival
Begin mei werd op landgoed Slot 
Schaesberg in Landgraaf een 
internationaal smedenfestival
georganiseerd door het Neder-
lands Gilde van Kunstsmeden 
(NGK). Op deze dagen waren
Paul Klaasen, de smid van Oude
IJsselstreek, en Michael Ertl-
meier, de smid van Kolbermoor 

Duitsland) de Ring van Europese 
IJzersteden aanwezig. Beide ge-
meenten zijn lid van deze vereni-
ging. Het festival is een van de 
evenementen waar Oude IJssel-
streek zich laat zien in aanloop 
naar de jaarvergadering van 
de Ring. Deze wordt in 2021 
in Oude IJsselstreek georgani-
seerd. De Ring van Europese 
IJzersteden heeft een actieplan 
opgesteld waar verschillende 
evenementen zijn opgenomen. 
Voorbeelden zijn: IJzerwijs met 
basisscholen, techniekdagen, een 

Rennfeuer Symposium en meer. 
Dit in samenwerking met ICER, 
Technasium Almende Isala 
College, KC Breekijzer en het
Nederlands IJzermuseum.

Klachtenbehandeling
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht moet de gemeen-
te zorgdragen voor een goede 
klachtenbehandeling. Soms komt
het namelijk voor dat u als inwo-
ner niet tevreden bent over de 
gemeente en een klacht indient. 
Het aantal klachten is in 2017 

licht gedaald ten opzichte van 
2016, maar ligt wel op het niveau 
van de afgelopen jaren. In 2017 
zijn 20 (1 minder dan in 2016) 
klachten binnengekomen die aan 
de klachtencoördinator zijn voor-
gelegd. In 2017 zijn 11 (1 meer dan 
in 2016 verzoekschriften inge-
diend bij de Nationale Ombuds-
man. De Nationale Ombudsman 
zag in geen van de 11 gevallen 
aanleiding om een onderzoek in 
te stellen. Op 31 december 2017 
waren er geen verzoekschriften 
meer in behandeling.

Een maand gemeente Oude IJsselstreek

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

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

Fotografie:
o.a. Roel Kleinpenning
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Xander Wensing

Klachten over de bezorging:
bel A.V.O.:  0314 - 394613
Ulftse Krant online:
www.ulftsekrant.nl

Kop van zuid in Ulft

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. 
In het zuiden wordt het plangebied begrensd door de vispassage en de groene scheg tussen deelplan 1 en 
deelplan 2 en ten oosten van het plangebied ligt de Oude IJssel. Met het ontwerp bestemmingsplan Hutten 
Zuid, deelplan 2 wordt woningbouw mogelijk gemaakt en de aanleg van de Ecologische verbindingszone.

Ulft kan binnenkort weer een 
invasie van zwemliefhebbers uit 
heel Nederland en daarbuiten 
verwachten: op zondag 10 juni 
vindt bij de DRU Cultuurfabriek 
de zesde zwemtocht Oude IJssel 
plaats. Het wordt een bijzondere 
editie; Omroep Gelderland heeft 
de zwemwedstrijd uitgekozen als 
einddoel en er zijn zeven ’speci-
ale’ deelnemers. 

Die zeven deelnemers aan de 
1000 meter zijn tevens de reden
dat de zwemtocht dit jaar een-
malig op 10 juni is en niet in het 
laatste weekend van juni; het 
zevental doet mee aan de Special 

Olympics Nationale Spelen
Achterhoek 2018, het twee-
jaarlijkse sportevenement voor 
alle sporters met een verstan-
delijke beperking dat dit jaar in 
de Achterhoek wordt georgani-
seerd. Een apart wedstrijdonder-
deel is daarvoor niet nodig: ”Ze 
zwemmen gewoon tussen de rest 
van het deelnemersveld op de 
1000 meter,” vertellen Vlassio 
en Angelique Stefas van de or-
ganisatie. ”Maar ze zijn wel her-
kenbaar, dankzij hun felgroene, 
fluorescerende badmuts.”

Daarnaast zal Omroep Gelder-
land aanwezig zijn: met het pro-

gramma ’Gelderland Sport’ pro-
beert de regionale omroep        
kijkers letterlijk in beweging te 
krijgen en ze met behulp van 
coaches aan het fietsen, hardlo-
pen of zwemmen te krijgen, om 
toe te werken naar een specifiek 
einddoel. Bij het zwemmen is 
voormalig waterpolo-internatio-
nal Carla Quint de trainer die 
de deelnemers klaarstoomt voor 
de ultieme uitdaging: zwemtocht 
Oude IJssel.

Voor de rest blijft vrijwel alles 
als vanouds bij de zwemtocht, 
met de 500 meter als kortste en 
de 5 kilometer als langste af-

stand, op het 2,5 kilometer lange 
parcours van iets voor de DRU 
Cultuurfabriek tot na de ’hoge 
brug’ in Oer. ”We blijven laag-
drempelig, juist voor mensen uit 
de buurt die eens een keer willen 
meedoen. Al komen de deelne-
mers van heinde en verre; uit de 
Randstad, Groningen, Limburg 
en ook uit Duitsland.”

De charme van de zwemtocht 
zit er volgens de organisatoren 
mede in dat het evenement goed 
geregeld, maar niet té professio-
neel wordt. ”We worden gezien 
als een zwemwedstrijd voor én 
door zwemmers. We zijn zelf ook 
liefhebbers, niet een of ander 
organisatiebureau.” 
Wat wél professioneel wordt 
aangepakt, is de veiligheid. ”We 
hebben bootjes die met de zwem-
mers meevaren, er liggen duikers 
in het water, de EHBO is er, 
om de 100 meter staat een toe-
zichthouder langs de kant en er 
is een extra AED aan het wa-
ter,” sommen de twee op. ”Want 
je bent als organisatie natuur-
lijk wel verantwoordelijk,” bena-
drukt Angelique.

De verwachting is dat er net als 
bij de afgelopen edities weer 
rond de 200 deelnemers zullen 
zijn. Vijf jaar na de eerste keer in 
2013 heeft de zwemtocht nog 
niets aan populariteit ingeboet; 
iedereen in Ulft en omstreken 
kent derivier, maar niet als decor 
van een sportevenement. Vlassio: 
”We horen het van zowel zwem-
mers als toeschouwers, ze blijven 
het mooi vinden dat dit ’zomaar’ 
in de Strang gebeurt. Dat heeft 
denk ik toch iets nostalgisch.”

’Zwemtocht in Oude IJssel houdt iets nostalgisch’

Angelique en Vlassio Stefas.

Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

’n minuutje

Paerelskruutje



Voorproefje ”Ulft: van 
DRU tot NU’ tijdens Hapje 
Cultuur
Op zondag 27 mei vindt er een 
nieuwe editie van Hapje Cultuur 
plaats in de DRU Cultuurfabriek. 
In de Conferentiezaal wordt om 
11.30  uur een voorproefje gege-
ven op het theaterconcert ’Ulft: 
van DRU tot NU’ dat georgani-
seerd wordt door Harmonie Ulft 
en de Oudheidkundige Vereni-
ging Gemeente Gendringen. 

Varsselder bingo
Het Onze Lieve Vrouwe schut-
tersgilde van Varsselder-Veld-
hunten, organiseert op donder-
dag 31 mei een grote bingoavond 
voor allen die het gilde een warm
 hart toe dragen in het Dorpshuus 
te Varsselder. De avond begint 
om 20.00 uur en is aan de Bergse-
weg 7n, met ruime parkeer ge-
legenheid. Uw bingo-master is 
André Bussink met zijn assisten-
ten; Gert Vonk, Ap Timmers en 
Henk Peppelman.

Wat is er te doen in de RU 
Cultuurfabriek:
”Mustang” in Filmhuis 
Het Filmhuis van de DRU Cul-
tuurfabriek presenteert woens-
dag 30 mei van 20.00-21.37 uur 
in de Rabobankzaal de Turks-
Frans-Duitse film ”Mustang” uit 
2015, geregisseerd door Deniz 
Gamze Ergüven, met Erol Afsin, 
Ilayda Akdogan en Doga Zeynep 
Doguslu. Een kaartje kost €6,-.

Informatiedag Monuta
Op zaterdag 2 juni is er bij 
Monuta Ulft, Nijverheidsweg 4 
te Ulft een Informatiedag van 
10.00 - 14.00 uur.

Jubileumconcert Vrouwenkoor 
AmaZing
Op 1 en 2 juni vindt het 25-jarig 
jubileumconcert ’HartenVrouw’ 
van Vrouwenkoor AmaZing uit 
Hoog-Keppel plaats in de Popzaal 
van de DRU Cultuurfabriek in 
Ulft, aanvang 20.00 uur. Het be-

looft een prachtig en bijzonder 
optreden worden. Volwassenen 
betalen €16,50 en kinderen t/m 
12 jaar €12,50 (dit is inclusief 
pauzedrankje en garderobe).  
Kaarten voor de voorstellingen 
verkrijgbaar op de site:
www.drucultuurfabriek.nl
telefonisch 0315-714358. 
 
Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 4 juni weer haar  maan-
delijkse bingo voor leden om 
14.30 uur in ’t Hemeltje te Ulft. 
Nieuwe leden zijn welkom en 
kunnen zich op deze middag 
aanmelden. 

Rijbewijskeuring
Senioren, chauffeurs met rijbe-
wijs C/D/E en overige automo-
bilisten die voor verlenging van 
hun rijbewijs moeten worden 
gekeurd, kunnen hiervoor 6 juni 
terecht op het spreekuur in Zaal 
De Mulderije, Allee 1. Schikt de 
datum u niet dan zijn er andere 
mogelijkheden in de regio. Voor 
senioren kost de keuring € 35,- en 
voor chauffeurs tot 75 jaar met 
rijbewijs C/D/E  € 55,-. 
Voor info en een afspraak belt u 
het landelijke afsprakenbureau
van Regelzorg Rijbewijskeurin-
gen: 088-2323300. Zelf een datum 
plannen: www.regelzorg.nl

Nijmeegse taferelen voor  
Ulftse Avondvierdaagse 
wandelaars in Varsselder-
Veldhunten
Op woensdag 6 juni worden de 
wandelaars van de Ulftse Avond-
vierdaagse feestelijk ingehaald 
bij ’t Dorpshuus in Varsselder. 
De wandelaars worden muzikaal
begroet door dweilorkest Waar-
Ow. De wandelroutes van de 10, 
15 km en de individuele wande-
laars worden ook dit jaar speciaal 
aangepast en gaan via het terras 
van ’t Dorpshuus. Inwoners van 
Varsselder-Veldhunten en ande-
re belangstellenden kunnen te-
recht op en bij het terras. Het is 
aan te raden om op tijd aanwezig 
te zijn. Dweilorkest WaarOw uit 
Varsselder gaat voor een uitbun-
dige sfeer zorgen en de wande-
laars kunnen rekenen op een 
warm onthaal, dat doet denken 
aan de intocht van de Nijmeegse 
Vierdaagse. De toegang is gratis
en vanaf 18.15 uur worden de 
eerste wandelaars bij ’t Dorps-
huus verwacht.

Tractor Pulling Anholt
Op zaterdag 9 en zondag 10 juni 
vindt Tractor Pulling Anholt 
weer plaats, direct over de grens 
bij Voorst. Tijdens deze inter-
nationale tractor pulling staan 
er monstermachine’s tot wel 
10.000pk aan de start.

Deze krachtige, getuunde moto-
ren worden door een 12 cilinder 
vliegtuigmotor of helicoptertur-
bine aangedreven. Kinderen tot 
14 jaar hebben gratis entree. Het 
hele programma is te vinden op:
tractor-pulling-anholt.de

Anschoev’n Varsselder
Op vrijdag 15 juni is het weer 
anschoev’n in het Dorpshuus van 
Varsselder-Veldhunten, de orga-
nisatie is in handen van Vereni-
ging Dorpsbelangen Varsselder-
Veldhunten (VDVV) tussen 

11.00 en 15.00 uur. Voor meer 
info of aanmelden, mailen naar 
vdvvonline@gmail.com

Instuifmiddag KBO/SBU
KBO/SBU organiseert op maan-
dag 18 juni 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! 

Centrumfeest Ulft 2018
Op dit moment zijn de voorbe-
reidingen voor het Centrumfeest 
2018 al weer in volle gang.
Op zondag 9 september zal het 
jaarlijkse evenement van onder-
nemersvereniging de Hanze weer 
plaatsvinden. Dit jaar zal er een 
variatie zijn van kramen, heel 
veel springkussen en spellen voor 
de kids, muziek en gezelligheid. 
Ook verenigingen krijgen weer 
de gelegenheid zich te presente-
ren en de organisatie heeft het 
plan opgevat een beachvolleybal-
toernooi te integreren.   
Liefhebbers en teams kunnen 
zich hiervoor opgeven. Daar-
naast zijn er weer kramen te 
huur voor ondernemers, hobby-
isten en andere organisaties. Ook 
muzikale groepen of mensen 
kunnen zich melden bij de or-
ganisatie voor deelname. Ook 
een rommelmarkt is dit jaar een 
onderdeel. Hiervoor is deelname 
gratis en slechts een bericht  is 
voldoende voor aanmelding. 
Iedereen kan zich melden via: 
info@ulftcompleet.nl 

Met de Iesselganger naar 
’t Kempke of excursie Kasteel 
Wisch in Terborg
Langs de Oevers van de Oude 
IJssel bevindt zich IJsboerderij ’t 
Kempke, het melkveebedrijf van
de familie Winters. De Iessel-
ganger brengt u al varend over

De Oude IJssel naar deze prach-
tige ijsboerderij. Vertrek 27 mei 
om 11.00 uur vanaf de steiger 
bij de DRU in Ulft. Volwassen 
€8,- en kinderen tot 12 jaar €5,- 
Boeken: www.ijsselvaart.nl of via 
www.vvvoudeIJsselstreek.nl

Ook in de weekenden tot 28 ok-
tober zijn de reguliere rondvaar-
ten vanaf de DRU in Ulft. Wij 
varen het traject tussen de stuw 
bij Ulft naar het stuwsluizencom-
plex de Pol bij Gaande-ren en 
retour. Zaterdag 2 juni en 
30 juni hebben wij een korte vaar-
tocht vanaf het DRU Industrie-
park naar Terborg gevolgd door
een wandeling vanuit de aanleg-
steiger naar het kasteel waar u 
door een deskundige gids wordt 
rondgeleid door de kasteeltui-
nen. Vertrek om 9.30 uur vanaf 
de steiger bij de DRU in Ulft.
Volwassen €15,- en Kinderen 
€12,-, inclusief koffie en thee met 
iets lekkers erbij. Boeken online
via www.ijsselvaart.nl of via 
www.vvvoudeijsselstreek.nl
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”Grei in de Wei” bij 
weerstation Lichtenberg

Stichting Lipoedeem en buurtvereniging De Kroezenhoek organiseren dit jaar al weer voor de zevende 
keer de markt ”Grei in de Wei” bij weerstation De Lichtenberg. Er kunnen door particulieren kramen 
of grondplaatsen gehuurd worden waar zij hun brocante- en andere artikelen aan de man kunnen  bren-
gen. Ook de stichting zelf heeft een 5-tal kramen, waar ze zeer goede en bruikbare spullen verkopen. De 
netto-opbrengst van de markt is voor de stichting voor de behandelkosten van een chronisch zieke lipoe-
deem patiënt, waarvan de behandelkosten niet door de ziektekostenverzekeraar vergoed worden.  Wilt 
u nog een kraam of grondplaats huren, meldt u aan via greiindewei@gmail.com of via  06-22011475.

Oldtimer treffen Sinderen pakt groots uit!

Zondag 3 juni 2018 is het weer zover, Oldtimer Treffen Sinderen organiseert weer haar jaarlijkse eve-
nement. Auto’s, motoren en trekkers verzamelen zich weer aan de Kasteelweg. Behalve voertuigen zal 
er nog veel meer te zien zijn. Zoals ieder jaar zullen de voertuigen ’s morgens starten met een toertocht 
door de prachtige omgeving van Sinderen. Vanaf 12.00 uur druppelen de voertuigen weer binnen en de 
deelnemers zullen hun prachtige exemplaren tentoonstellen op het terrein. De hele dag door zijn er de-
monstraties te zien, er zullen verschillende grondbewerkings- werktuigen te zien zijn en dit jaar word de 
nadruk gelegd op aardappels. Ook wordt er dit jaar een grote hobby- en streekproductenmarkt gehouden. 
Kinderen kunnen zich vermaken in een grote speeltuin met o.a. een springkussen, skelterbaan, zandbak, 
glijbaan en een echte stro-jacuzzi! Voor de echte stoere jongens en meiden zal er weer gazonmaaier 
trekkertrek zijn en zullen dit zelf gratis kunnen proberen! Wat u zeker moet zien zijn de jongens van het 
Achterhoekse trekkerdans team! 4 personen hebben een dans ingestudeerd en wel met hun trekkers! Op 
het terras kunt u verder genieten van al dit moois en de gehele dag door luisteren naar live muziek van 
de akoestische band GRUVA! De dag wort afgesloten met een optreden van de band Tribute to CCR.  
Auto Westerveld zal dit jaar met aantal prachtige oldtimer Opels aanwezig zijn. Wilt u deelnemen aan dit 
prachtige evenement? Dat kan! Inschrijven is gratis en mogelijk via onze website, maar kan ook op de dag 
zelf. Het terrein is voor bezoekers geopend vanaf 10.00 uur. Entree voor bezoekers 3 euro. Kinderen tot 
12 jaar gratis.                   (foto organisatie)

Wedstrijden van de 
komende weken

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

Sportverenigingen, geef
uw wedstrijden door, dan 

weten uw supporteers
wanneer ze u kunnen
komen aanmoedigen!

ulftsekrant@ijselstroom.nl
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Een nieuw restaurant in Ulft? 
Ja, maar toch ook vertrouwd. 
De Schutter is vanaf juni 2018 de 
nieuwe naam van Keetje bij de 
Sluis. Eigenaar Theo Schennink 
kijkt er naar uit: ”Hiermee geven 
we het restaurant een boost die 
het verdient.”

De Schutter is uiteraard niet 
zomaar gekozen. ”Met De Een-
dracht, St. Joris en St. Hubertus 
hebben we in Ulft drie schut-
terijen,” vertelt Schennink ter-
wijl hij een impressie van het 
nieuwe logo toont. ”Dat is 

natuurlijk uniek en kenmerkend 
voor het dorp en past perfect 
bij een echt Ulfts restaurant. 
Dit is het goede moment om de 
naam te veranderen.” En om 
in de schutterssferen te blijven, 
wordt de introductie van de 
nieuwe naam zelfs gevierd met 
een vogelschietkampioenschap.
Geheel in stijl. 

Nieuw menu
Maar er gebeurt nog veel meer 
bij De Schutter aan de F.B. Deur-
vorststraat 6 in Ulft, want de 
nieuwe naam is niet het enige 

verandering. Schennink: ”We 
passen ook het menu helemaal 
aan. Een belangrijk onderdeel 
wordt straks gevormd door acht 
hamburgervarianten voor een 
betaalbare prijs. In Dinxperlo, 
waar ik Grand Café en Bistro 
De Vorst heb, is dit concept een 
groot succes. Al doen we het daar 
met schnitzels. Ik vind gewoon 
dat je niet direct de hoofdprijs 
hoeft te betalen als je een keer 
uit eten wilt. Natuurlijk: een goe-
de tournedos of bijvoorbeeld een 
lekkere zalm blijft ook gewoon 
verkrijgbaar, maar met de huis-
gemaakte hamburgers bieden we 
wat extra’s.”  

Terras aan het water
Wat natuurlijk niet veranderd 
zijn de huiselijke sfeer en natuur-
lijk de prachtige locatie, met een   
terras pal aan de Oude IJssel. 
”Het is echt een mooie plek zo 
aan het water,” weet Schennink 
uit ervaring. ”Zeker in deze 
maanden zit je daar heerlijk.  
Mensen die er al eens gezeten 
hebben, kunnen dat beamen. 
En door de vele mogelijkheden, 
zowel binnen als buiten is De 
Schutter ook heel geschikt voor 
bijvoorbeeld bruiloften of andere 
feesten. Zeker met de impuls die 
we er nu aan geven. We doen 
er alles aan om onze gasten een 
ervaring te bieden die ze niet 
hadden willen missen.”

De heropening vindt plaats in het 
eerste weekend van juni.
Voor meer informatie of reser-
veren kunt u bellen met: tel. 
0315-840864.

Nieuw in Ulft:

Restaurant De Schutter
Het publiek genoot twee jaar 
geleden met volle teugen van 
het optreden van de ABBA 
Tribute, dat seizoen een van de 
grote successen voor openlucht-
theater Engbergen. De hoogste 
tijd dus voor een herhaling: 
op zaterdag 2 juni zijn de hits 
van de Zweedse topformatie 
opnieuw te horen. Op zondag 
10 juni is er een ’thuiswedstrijd’ 
voor de Gendringse Orkest 
Vereniging en shantykoor de 
Grensvaarders met ’Alle hens 
aan dek!’

Met de komst van de ’Zweedse’ 
tributeband grijpt de organisa-
tie van OLT Engbergen terug 
op het succes van het afslui-
tende optreden van het thea-
terseizoen 2016, toen de ABBA 
Tribute ook al optrad aan de 
Bosweg 5. ”Het was de top-
per van twee jaar geleden. We 
hadden een bijna uitverkocht 
huis en de sfeer was geweldig,” 
vertelt Gerard Klaassen van het 
openluchttheater. Wie hits als 

Waterloo en Dancing Queen 
destijds heeft moeten missen, 
krijgt dit keer dus een herkan-
sing. Het is wel aan te raden om 
niet te lang te aarzelen: ”Want 
de kaartverkoop gaat ook nu 
hard. Dus dat wordt hoe dan 
ook weer een feestje.”

Het weekend erop, op zondag 
10 juni (14.30-17.00 uur), is het 
in het openluchttheater ’Alle 
hens aan dek!’ Dat is de titel 
van het dubbelconcert van twee 
muzikale gezelschappen waar-
voor Engbergen bekend ter-
rein is; de Gendringse Orkest 
Vereniging en shantykoor de 
Grensvaarders, dat café-res-
taurant Van Hal als thuisbasis 
heeft. De Grensvaarders heeft 
een aan water- en zeemanslied-
jes gerelateerd repertoire en 
deze middag past ook het GOV 
de muziek aan op dat thema.
Meer informatie (ook over de 
kaartverkoop) is te vinden op 
www.openluchttheater-
engbergen.nl

ABBA Tribute keert terug 
op Engbergen 

Juni wordt een feestmaand voor 
golfclub ’t Lohr. Het is tien 
jaar geleden dat de eerste bal 
werd afgeslagen op de golfbaan 
in Voorst - de opening was op 
7 juni 2008 - en dat jubileum 
wordt gevierd: op zaterdag 9 
juni is er een Golf&Bites-avond, 
zondag 10 juni is er een open 
dag. Bovendien staan er dit sei-
zoen ’nieuwe’ instructeurs op de 
golfbaan.

Alsof het zo heeft moeten zijn, 
valt het 10-jarig bestaan van de 
golfclub samen met een wisse-
ling van de wacht op de accom-
modatie van de familie Schieven: 
dochter Nienke en haar echtge-
noot Danny Piepers waren als 
uitbaters al vertrouwde gezich-
ten op ’t Lohr, maar zijn sinds dit 
jaar ook de nieuwe golfprofes-
sionals. Sinds de oprichting van 
de golfschool werd deze geleid 
door Anneke en Joop Soonius. 
Voor hen bleken de golflessen 
in Voorst niet meer te combine-

ren met hun andere werkzaam-
heden. ”Zodoende kwamen we 
voor een keus te staan: iemand 
anders inhuren die de golflessen 
gaat geven of dit in eigen beheer 
doen,” vertelt Danny. 

”Uiteindelijk hebben we voor het 
laatste gekozen en hiertoe bei-
den een opleiding gevolgd. Een 
intensieve keuze, maar in onze 
optiek wel de juiste. Onze tijd en 
energie worden nu verdeeld over 
de golfsport én het uitbaten van 
het golfbedrijf. Ons doel is onze 
gasten op een laagdrempelige 
manier tonen hoe leuk het golf-
spel is!” Dat kan iedereen zelf 
komen ervaren: op 9 juni is er 
een Golf&Bites-avond met een  
mini-clinic (start om 18.30, 19.00 
of 19.30 uur) met aansluitend een 
gezellige borrel met borrelhap op 
het terras (reservering noodzake-
lijk, zie www.hetlohr.nl). Op 10 
juni kan iedereen tijdens de open 
dag (10.00-15.00 uur) kennisma-
ken met ’t Lohr.

Wisseling van de wacht bij 
jubilerende golfclub ’t Lohr

Met de komst van SN Cast Iron 
in Ulft is hier opnieuw een bedrijf 
gevestigd dat zich bezighoudt 
met gietijzer en gietstaal. Net als 
vroeger, want met de vondst van 
ijzeroer én de waterkracht van 
de Oude IJssel ontstond rond 
Ulft een bloeiende ijzerindustrie. 
Voor eigenaar Stef Nas was de 
keuze voor het vestigen van zijn 
bedrijf in Ulft dan ook vanzelf-
sprekend: ”De cirkel is rond.”

SN Cast Iron brengt het gietijzer 
en gietstaal weer terug naar het 
Achterhoekse dorp, dat al meer 
dan 250 jaar is verweven met 
de ijzerindustrie. IJzergieterij 
DRU besloot na de oprichting 
in 1754 in de jaren ’80 van de 
vorige eeuw te stoppen met het 
gieten van ijzer. Met de komst 
van SN Cast Iron wordt dit op 
een moderne manier weer nieuw 
leven ingeblazen. 

Onderdelen machine-industrie
Bij SN Cast Iron worden hoog-
waardige producten voor met 
name industriële toepassingen 
geproduceerd. ”Dat kan echt van 
alles zijn,” vertelt Stef. 
”Denk bijvoorbeeld aan onder-
delen voor machines in onder 
andere de offshore-, bagger-, 
mijnbouw- en machinebouw-
industrie. Het is allemaal maat-
werk en vaak worden wij ook 
al ingezet tijdens de ontwik-
keling en de engineering van 
het gietproduct. Samen met de 
klant bepalen we daarnaast welk 
mateiaal het meest geschikt is, 
want er zijn verschillende soorten 
gietijzer en gietstaal. Voor indu-

striële toepassingen gebruiken 
we meestal zogenaamd nodulair 
gietijzer of gietstaal.”

Ervaring
Na een 22-jarige carrière als 
handvormer in een ijzergieterij 
besloot Stef zelf een onderne-
ming op te starten. 
”Inmiddels zijn we bijna tien jaar 
verder met klanten uit de hele 
wereld,” vertelt hij. ”We werken 
heel nauw samen met onze klan-
ten. En dat moet ook. Sommige 
producten zijn erg complex en 
juist door een goede samenwer-
king en communicatie zijn wij in 
staat om hoogwaardige produc-
ten naar de wensen van de klant 
te leveren. Van de productplan-
ning tot aan de technische rea-

lisatie. Wij ondersteunen in het 
gehele proces en maken produc-
ten van A tot Z.”  

Gieten
Of het nu van gietstaal of giet-
ijzer moet worden: bij SN Cast 
Iron is het mogelijk. 
Stef: ”Gietstukken van een kilo 
tot en met honderd ton inclusief 
machinale bewerking is dan ook 
geen probleem voor ons. Het 
mooie van het gietproces is dat 
dit al eeuwen op dezelfde manier 
gebeurt. De moeilijkheidsgraad 
is hoog maar dit maakt het met 
onze ervaring en kennis juist 
extra interessant.”
Bekijk voor meer informatie de 
website van SN Cast Iron: 
www.sn-castiron.nl

SN Cast Iron: 

Gietijzer en gietstaal terug in Ulft

Danny en Nienke Piepers.
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Niet zelden melden klanten zich 
bij Mekers Fietsen Gendringen 
met het even simpele als heldere 
verzoek: ’Ik wil een nieuwe fiets 
en het maakt niet uit wat voor 
een, als het maar een Multicycle 
is. Want die heb ik gehad en die 
fietste zo fijn.’ Maandag 28 mei 
kan iedereen de hele dag kennis-
maken met de kwalitatief hoog-
waardige tweewielers, tijdens de
’opstapdag’ bij Multicycle in Ulft.

Mekers fietsen Gendringen en 
Multicycle gaan al geruime tijd 
als goede buren door het leven; 
familiebedrijf Mekers vierde 
vorig jaar het 100-jarig bestaan 
in Gendringen, de Ulftse fietsen-
fabrikant - vorig jaar overgeno-
men door de firma Kross - heeft 
een 40-jarig jubileum te vieren. 
Mede ter gelegenheid van die 
twee mijlpalen kwamen Mekers 
en Multicycle met het idee om 
een gezamenlijke dag voor hun 
klanten te organiseren.

Deze maandag, 28 mei, staat van
10.00 tot 17.00 uur de koffie
klaar bij de vestiging van Multi-
cycle in Ulft, aan de Anton 
Tijdinklaan 1 (op de hoek met 
de Bongersstraat). Hans Mekers 
zorgt er samen met zijn Ulftse 
partners voor de ontvangst, in een 
informele sfeer, en voor de nodi-
ge informatie over de beschik-
bare fietsen - naast ’gewone’ rij-
wielen ook elektrische fietsen en 
tandems. ”Alle modellen zijn te 
zien en bezoekers kunnen direct 

geheel vrijblijvend een proefrit 
maken,” vertelt Mekers. 

Een ’echte’ open dag in de 
fietsenfabriek is het overigens 
niet. ”De fabriek zelf is niet te 
bezichtigen, daar wordt gewoon 
doorgewerkt. Maar noem het 
een open showroomdag, waarbij 
mensen die geïnteresseerd zijn 
in een kwalitatief hoogwaar-
dige fiets kunnen kennismaken 
met Multicycle. Daar nemen we 
uitgebreid de tijd voor,” zegt 
Mekers.

Gewicht is het toverwoord bij de 
tweewielers van Multicycle, weet 
de Gendringenaar. ”Ze blinken 
uit in het maken van lichte fiet-
sen en dat vinden veel mensen 
fijn. Zeker ook bij elektrische 
fietsen, de eerste generatie daar-
van was behoorlijk zwaar. In 
onze winkel komen regelmatig 
klanten die ooit een Multicycle 
hebben gehad en er per se weer 
eentje willen, als ze jaren later 
terugkomen voor een nieuwe 
fiets. ’Want die loopt zo akelig 
lekker en er zit gang in’, zeggen 

ze dan. Ze onderscheiden zich 
verder door hun lichtgewicht 
tandem, die dubbelgevouwen 
achter op de auto mee kan, door 
e-bikes voorzien van het nieuwe, 
betrouwbare electrosysteem met 
meer vermogen en een bijna 
verdubbelde actieradius en door 
het tijdloze design. De fietsen 
hebben een mooie, chique uit-
straling. Het oog wil immers ook 
wat.”
Bovendien kunnen de fietsen 
van Multicycle per klant bijna 
helemaal op maat gemaakt wor-

den. Mekers: ”Er zijn heel veel 
keuzemogelijkheden: wel of geen 
elektrische aandrijving, wat voor 
frame, een open of een geslo-
ten kettingkast, natuurlijk de 
kleur en ga zo maar door. Het 
is allemaal af te stemmen op je 
persoonlijke voorkeur en als het 
ontwerp aan alle wensen voldoet, 
wordt de fiets speciaal voor jou 
gemaakt in Ulft.”
Waar Mekers blij is de uitsteken-
de tweewielers van Multicycle 
aan de man te kunnen brengen, is 
de Ulftse fabrikant andersom net 
zo blij met de Gendringse fietsen-
zaak als dealer. Multicycle heeft 
bewust gesneden in het aantal 
partners en is verder gegaan met 
de dealers die kwaliteit, deskun-
digheid en service eveneens hoog 
in het vaandel hebben staan. 
”Want een Ferrari is ook niet 
zomaar in iedere dorpsgarage te 
koop,” merkt Mekers lachend 
op. ”Wij proberen de service en 
het onderhoud zo goed mogelijk 
te verzorgen, zodat fietsen een 
langer leven hebben. Die service 
begint ook al voordat iemand een 
nieuwe fiets koopt. In onze show-
room staan zó veel modellen, 
als verkoper is het dan je taak 
om de klant te helpen met het 
maken van een keuze. Dat gaan 
we maandag ook bij Multicycle 
doen, mensen krijgen de kans om 
de hele collectie te bekijken en 
uiteraard ook uit te proberen. En 
voor wie geïnteresseerd is, maar 
maandag niet kan, plannen we 
een ander tijdstip in!”

Open showroomdag bij ’goede buren’ 
Mekers en Multicycle

Stijlvol icoon Dynamisch en eigentijds Ontspannen en degelijk toeren

XLI H

Frames*

49-53-57 cm 47-53 cm 57-61-65 cm

Ingetogen klasse op topniveau

XLI H

Frames

49-53-57 cm 47-53-57 cm 57-61 cm
LILI XLI XLIH H

Frames* Frames

49-53-57 cm 47-53 cm 57-61 cm
LI

  
   Naafversnelling Derailleur

Prijs F € 3.299,- € 3.299,-
Gewicht F
incl. accu

23,2 kg     EFH: 24,2 kg 22,0 kg

Gewicht F
excl. accu

19,9 kg        EFH: 20,9 kg 18,7 kg

Prijs M € 3.499,- € 3.499,-
Gewicht M

incl. accu
25,4 kg 24,2 kg

Gewicht M
excl. accu

22,1 kg     20,9 kg

Afmontage Shimano Nexus 8 Premium Shimano Deore LX 10-speed

Remmen Magura hydraulic velgremmen
Stuur MC Ergobar light Tour met verstelbare stuurpen

Verlichting B&M Eyc 50 Lux (voor), automatische verlichting
Banden Continental Contact II extra light 37 mm

Slot AXA Victory
Frame Butted aluminium, licht, sterk en met weggewerkte lasnaden

Voorvork Aluminium monoshock geveerd (instelbaar)
Accu HES (441 Wh)

Naafversnelling
Prijs F € 3.099,-

Gewicht F
incl. accu

23,4 kg

Gewicht F
excl. accu

20,1 kg     

Prijs M € 3.299,-
Gewicht M

incl. accu
25,8 kg

Gewicht M
excl. accu

22,5 kg

Afmontage Shimano Nexus 8 Premium

Remmen Magura hydraulic velgremmen
Stuur MC Ergobar light City met verstelbare stuurpen

Verlichting B&M Avy 30 Lux (voor), automatische verlichting
Banden Continental Contact II 37 mm

Slot AXA Victory

Frame Butted aluminium, licht, sterk en met weggewerkte lasnaden

Voorvork Magnesium dubbelgeveerd (instelbaar)

Accu HES (441 Wh)

Naafversnelling
Prijs F € 2.799,-    40th Limited Edition: € 3.049,-

Gewicht F
incl. accu

23,8 kg
incl. fietstas en kettingslot

incl. fietstas en kettingslot

Gewicht F
excl. accu

20,5 kg

Prijs M € 2.999,-    40th Limited Edition: € 3.249,-
Gewicht M

incl. accu
26,1 kg

Gewicht M
excl. accu

22,8 kg

Afmontage Shimano Nexus 8-speed

Remmen Magura hydraulische velgremmen
Stuur MC Ergobar light City met verstelbare stuurpen

Verlichting Spanninga Kendo 20 Lux (voor), automatische verlichting
Banden Schwalbe Road Cruiser 37 mm

Slot AXA Victory

Frame Butted aluminium, licht, sterk en met weggewerkte lasnaden

Voorvork Aluminium dubbelgeveerd

Accu HES (441 Wh)

  Naafversnelling
Prijs F € 2.499,-

Gewicht F
incl. accu

23,2 kg

Gewicht F
excl. accu

19,9 kg

Afmontage Shimano Nexus 8-speed
Remmen Shimano Deore V-brake

Stuur MC Ergobar City met verstelbare stuurpen
Verlichting Spanninga Kendo 20 Lux (voor), automatische verlichting

Banden Schwalbe Road Cruiser 37 mm
Slot AXA Defender

Frame Butted aluminium, licht en sterk

Voorvork Aluminium dubbelgeveerd

Accu HES (441 Wh)

Expressive-EF/EFH*/EM Legend-EF/EM Spirit-EF/EM/40th Tour-EF                            

F=voorwielmotor (180 W / 20 Nm )

M=middenmotor (250 W / max. 80 Nm )

M
ot

or
en

:

   * Ook leverbaar met NuVinci Harmony 380 automatische traploze
   versnelling voor € 3.499,- (Expressive-EFH)

47-53 cm 53-57-61 cm

* Heren frames alleen verkrijgbaar in: Phantom Black metallic
   Expressive-SEF/SEM niet verkrijgbaar in XLI 47-53 cm en H 65 cm

* Heren frames alleen verkrijgbaar in: Phantom Black metallic
   40th Limited Edition alleen verkrijgbaar in: Phantom Black metallic

Expressive-SEF/SEM  

Black satin

Pearl White metallic

Phantom Black metallic

Shitake satin

Phantom Black metallic

Pearl White metallic

Phantom Black metallic

In & bij de showroom van Multicycle op de hoek van de Anton Tijdinklaan /Bongersstraat te Ulft 

Kom proefrijden en ontvang 

een waardebon t.w.v. € 75,-

De koffie 
staat klaar!

A.s. maandag 28 mei
E-bike proefritdag 10 - 17 uur   

met krachtige middenmotor met middenmotor met middenmotor met middenmotor

v.a.  

€ 3499,-
v.a.  

€ 3299,-
v.a.  

€ 2499,-v.a.  

€ 2999,-

Hans Mekers en Leon Westerveld.
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Een vijfdaagse muziekcruise 
over de Nederlandse rivieren 
met elke avond topmuziek in 
de sfeer van de oktoberfeesten 
bijwonen? Dat kan van 27 tot 
en met 31 oktober. Er zijn nog 
enkele kaarten beschikbaar voor 
het spektakel georganiseerd door 
Hollandse Hits Reizen in samen-
werking met de Duitse reisorga-
nisatie BOKA Tours.

”Nederlanders, maar ook Duit-
sers kennen Nederland voorna-
melijk vanaf de snelweg,” vertelt 
mede-organisator Peter Rulof 
van Hollandse Hits Reizen. ”Met 
onze muziekcruise laten we 
Nederland vanaf het water zien. 
Inclusief vier avonden muziek en 
een geheel verzorgd volpension 
verblijf op het mooie cruiseschip 
Rembrandt van Rijn.” 

Amsterdam
De tocht start in Arnhem. Daar-
na wordt koers gezet richting 
Amsterdam. Hier hebben deel-
nemers de mogelijkheid om 
Amsterdam te verkennen én er 
is een georganiseerde boottocht
door de grachten. Vanuit Amster-
dam vaart het varende muziek-
gezelschap naar Hoorn waarna
hanzesteden Kampen en Deven-
ter worden aangedaan om weer 
te eindigen in Arnhem. 

”We varen overdag zodat mensen 
kunnen genieten van de mooie 
uitzichten,” licht Rulof toe. ”En 
daarnaast krijgt iedereen steeds 
de mogelijkheid om even aan wal 
te gaan om een stad te verkennen 
en worden tijdens de vaart diver-
se dingen zoals onder andere een 
bingo georganiseerd. 

’s Avonds is steeds een gezamen-
lijk diner en direct daarna begint 
de muziek.”   

Muziek
Mooie uitzichten en varen is leuk, 
maar het draait natuurlijk om 
die muziek. Onder andere Romy, 
Sanny, Geschwister David en 
Graziano komen ’s avonds het 
publiek vermaken. Grote spil in 
het geheel is die Schmalzler uit 
Bayern. Deze topband kent het 
klappen van de zweep en zorgt 
als huisband voor een swin-
gend geheel. Michel Wolsink, 
de zanger en entertainer uit 
Braamt mag, zeker als een van 
de organisatoren, uiteraard ook 
niet ontbreken. Hij speelt dan 
ook een belangrijke rol zodat er 
voldoende afwisseling is tussen 
Duitstalige en Nederlandstalige 
artiesten. ”En het mooie daar-
van is: alle optredens vinden 
plaats op de boot,” vertelt Rulof. 
”Michel heeft in het verleden 
wel busreizen gedaan, maar dit 
is weer van een hele andere orde 
en helemaal nieuw. We hebben 
er heel veel zin in.” 

Kaartverkoop
En ook de bezoekers hebben 
er zin in, zo blijkt. De verkoop 
van de hutten gaat hard. Rulof: 
”We hebben 90% van de hutten 
verkocht er zijn nu alleen nog              
6 hutten (met onder andere een 
eigen douche, toilet en kleuren-
televisie) op het promenadedek 
beschikbaar.” 
In totaal kunnen er 130 mensen 
mee vanuit Arnhem. Meer weten 
of kaarten kopen? Op www.
michelwolsink.eu is alle informa-
tie, inclusief prijzen en het uitge-
breide programma te vinden.  

Muziekreis over Nederlandse rivieren

Sinds 2 maart is de nieuwe 
damesmodezaak Bij Angelique 
begonnen, aan de Hoofdstraat 3 
in Terborg. Een kledingwinkel 
die zich richt op vrouwen van alle 
leeftijden. En aan de reacties van 
klanten te merken was daar drin-
gend behoefte aan.

Het gaat echt boven verwachting 
goed,” zegt Angelique Arentsen. 
Ze is eigenaar van Bij Angelique. 
”Klanten zijn heel positief en 
er komen nog steeds mensen 
voor het eerst binnen. We zijn 
begonnen met z’n tweeën, maar 
we hadden al gauw nog iemand 
nodig. Ik doe ook de inkoop en 
je kaunt gewoon echt niet alleen 
in de winkel staan, zo druk is het. 
Het heeft ook met de plaats te 
maken. Voor specifieke dames-
kleding kon je eigenlijk niet 
terecht in Terborg, dan moet je 
al gauw naar omliggende dorpen. 
Ik wilde oorspronkelijk eigen-

lijk een winkel beginnen in Ulft, 
waar ik ook vandaan kom, maar 
daar kon ik geen geschikte loca-
tie vinden. En toen ik dit tegen-
kwam, was ik meteen verliefd. 
Het is wel echt een schot in de 
roos gebleken.”

Arentsen zit al 25 jaar in de 
damesmode. ”Ik had altijd al de 
droom om voor mezelf te begin-
nen. Ik ben voor de kans gegaan, 
Charlotte en Denise, waarmee 
ik al zeventien jaar samenwerk. 
Omdat ik nu zelf de inkoop doe, 
kunnen we heel gericht insprin-
gen op de behoefte van de klant. 
Is het mooi weer, dan kopen we 
veel jurkjes in. Wordt het weer 
wat kouder, dan liggen er nieuwe 
vestjes in de winkel. Daarnaast 
vinden we oprechte aandacht 
voor de klant heel belangrijk. 
Met een kopje koffie en eerlijke 
adviezen. Dat is waar we met Bij 
Angelique voor staan.”

Terborg heeft weer een 
kledingzaak voor dames

Michel Wolsink (links) en Peter Rulof.

Twee maanden nadat Theo 
en Miranda Hendriks stopten 
met hun bakkerij aan de Dr. 
Ariensstraat 43 in Ulft, gaat de 
winkel weer open. Bakker Jos 
Knippenborg uit Zieuwent opent 
op donderdag 31 mei deuren. 

”Nadat bekend was dat we het 
pand konden huren, ging het 
snel,” vertelt vestigingsmanager 
Danny Haverkamp. ”Theo en 
Miranda hebben iets moois neer-
gezet en wat wij doen in bijvoor-
beeld Zieuwent, Bredevoort en 

Lichtenvoorde, sluit daar perfect 
bij aan. We gaan zoveel moge-
lijk op dezelfde voet verder. De 
basis is gewoon lekker ambach-
telijk brood zonder te veel poes-
pas. Daar zijn we goed in en daar 
houden we ook aan vast.”

Vers belegde broodjes
Toch veranderen er wel enkele 
dingen. Het assortiment wordt 
wat uitgebreid. Haverkamp: ”We 
zijn bezig met een broodjesbar 
voor verse belegde broodjes. Die 
is tijdens de opening nog niet 

helemaal klaar, maar dat komt 
er in ieder geval zo snel moge-
lijk aan. Dat was een van de din-
gen waar mensen behoeften aan 
hebben, hoorden we in de wijk. 
En daarnaast is natuurlijk het 
industrieterrein dichtbij, wat ook 
interessant is.  We gaan zorgen 
voor een goed aanbod.” 

Banket en snacks
Naast het brood als basisproduct 
kunnen klanten bij Bakker Jos 
Knippenborg in Ulft ook terecht 
voor banket en snacks. 

”Zoals je van een goede bakker 
mag verwachten, verkopen we 
ook bijvoorbeeld saucijzenbrood-
jes, frikadelbroodjes en hotdog-
broodjes. En uiteraard maken 
we alles zelf in onze ambachtelijk 
bakkerij in Zieuwent.” 

Begrip 
En juist in de omgeving van het 
kleine kerkdorp in de gemeente 
Oost Gelre is Bakker Jos Knip-
penborg al sinds 1950 een begrip. 
Met vestigingen in Zieuwent, 
Borculo, Lichtenvoorde, Brede-
voort en Eibergen is Ulft de zes-
de in de rij. ”We wisten eigenlijk 
direct: de vestiging in Ulft past   
bij ons,” vertelt Haverkamp. 
”Zeker toen we met Theo en 
Miranda gesproken hadden en 
de mooie locatie midden in de 
wijk zagen. We kijken dan ook 
uit naar de opening.”

Rode loper
Donderdag 31 mei kan heel Oer 
en omstreken voor brood en 
banket weer terecht op de ver-
trouwde plek.  Haverkamp: ”Om 
8.00 uur wordt de winkel feeste-
lijk geopend. 
Normaal gesproken is de winkel 
op maandagen vanaf 8.00 open, 
dinsdag tot en met vrijdag vanaf 
7.30 uur en op zaterdag vanaf  
7.30 uur. Op maandagmiddag 
zijn we gesloten, net als woens-
dag, zoals klanten al gewend 
waren van Theo en Miranda.”

Meer informatie over Bakker Jos
Knippenborg is te vinden op 
www.bakkerjos.nl

Bakker Jos Knippenborg uit Zieuwent 
opent winkel in pand bakker Hendriks

Bakker Jos vestigingsmanager Danny Haverkamp.

De afgelopen 5 jaar heeft De 
Iesselganger vele duizenden 
gasten mogen verwelkomen 
aan boord van de fluisterboot 
De Iesselganger en samen met 
de gids en schipper enkele 
ontspannen uren mogen aan-
bieden tijdens de vaarten op 
de Oude IJssel.

”Wij zijn blij met de vele posi-
tieve reacties, die wij mochten 
ontvangen na afloop van de 
vaarten over de beleving aan 
boord. Velen van u dragen 
De Iesselganger een warm 
hart toe; wij hebben dan ook 
besloten om met ingang van 
het vaarseizoen 2018 deze 
loyaliteit te waarderen met 
de introductie van een sei-
zoenkaart ”Vrienden van de 
Iesselganger” De kosten hier-
van bedragen eenmalig €25,- 
per persoon voor een heel 
vaarseizoen. Met deze sei-
zoenkaart kunt u het hele vaar-
seizoen iedere reguliere rond-
vaart vanaf Ulft of Doetin-
chem, gratis meevaren met de
Iesselganger, mits er nog niet
gereserveerde plaatsen be-
schikbaar zijn.”

Boekingen: www.ijsselvaart.nl
Stuur na de ontvangst van de 
e-mailbevestiging een digitale 
pasfoto naar:
seizoenskaart@ijsselvaart.nl
Na ontvangst van de foto krijgt
u uw seizoenskaart toege-
stuurd. De kaart is strikt 
persoonlijk. 

Introductie 
seizoenskaart
”Vrienden van 

De Iesselganger”
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De dorpskiek neemt u mee naar Megchelen. We 
staan op het Oranjeplein. En kijken naar café ter 
Voert. Het pand dat we zien is het pand dat in de 
19e eeuw is gebouwd door de architect Terwiel uit 
Azewijn. In 1926 is het door brand verwoest. 
De foto is dus van voor die tijd. Geheel links de 
muur van het huis van toen Richard Poodt later 
Snelting en Bockting. De muur is tijdens de be-
vrijding verwoest. 
Via een lantaarnpaalklimmer zien we de woning 
van Dickmann ook deze is in 1926 door brand 
verwoest. Dickmann bouwde het niet meer op en 
ging naar Hengelo. 

Al met al staat er niets meer wat op de foto staat 
zelfs de Wilhelminaboom geplant in 1880 (geheel 
rechts op de foto) is gekapt.

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 11 juni. 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)

25-27 mei: Kermis Breedenbroek
25-27 mei: Terborgtoernooi
25-27 mei: Huntenkunst, DRU SSP-hal, Ulft
26 mei: Autowasdag SDOUC, Autobedrijf Frazer, Ulft
26 mei: Preuvement Gendringen
27 mei: KeyboardXperience, DRU Cultuurfabriek, Ulft
27 mei: Hapje Cultuur, DRU Cultuurfabriek, Ulft
27 mei: Iesselganger naar IJsboerderij ’t Kempke
28 mei: Open Showroomdag Mekers en Multicycle
30 mei: ’Mustang’, Filmhuis DRU Cultuurfabriek, Ulft 
31 mei: Bingo, Dorpshuus, Varsselder
1, 2 juni: Jubileumconcert AmaZing, DRU Cultuurfabriek,  
 Ulft
2 juni: Abba Tribute Openluchttheater Engbergen
3 juni: Oldtimertreffen Sinderen
4 juni: Bingo KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
6 juni: Rijbewijskeuring, Mulderije, Ulft
6-9 juni: Avondvierdaagse Ulft
9, 10 juni: Special Olympics, LTC IJsselweide, Ulft
9, 10 juni: Tractorpulling Anholt
9 juni: Golf&Bites, Golfclub ’t Lohr, Voorst
10 juni: Zwemtocht Oude IJssel, Ulft
10 juni: Concert Gendringese Orkest Vereniging en de  
 Grensvaarders, Openluchttheater, Engbergen 
15 juni: Anschoev’n, Dorpshuus, Varsselder
18 juni: Instuifmiddag KBO/SBU, Hemeltje, Ulft

Jubileum Moeder Teresa Stichting
Precies dertig jaar geleden startte de    
familie Meuleman uit Ulft met hulp aan 
kansarmen in Oost-Europa. In een serie 
jubileumverhalen wordt deze zomer het 
werk van de Moeder Teresa Stichting Ulft, 
een van de grootste particuliere hulporga-
nisaties van Nederland, onder de aandacht 
gebracht; vandaag deel 1.
 
Wie voor het eerst in Roemenië komt, 
schrikt zich rot in de heuvels in de provin-
cie Bihor. Mensonterende en uitzichtloze 
situaties. Hutjes, die synoniem staan voor 
het woord krot, dienen als woning voor 
meestal grote gezinnen.
Daarom heeft de stichting in haar bestaan 
al ruim 250 woningen gebouwd/laten bou-
wen. Dit zijn sociale huurwoningen waar-
mee de bewoners niet alleen onderdak 
hebben, maar ze ook opgenomen worden 
in het bevolkingsregister. Dit is zo door de 
Ulftse stichting met de Roemeense autori-
teiten afgesproken. Mede dankzij trouwe 
sponsoren is de stichting in staat deze     
woningen te bouwen.  
De bewoners krijgen een legitimatiebewijs,
worden erkend als ingezetene, hebben 
recht op zorg en de kinderen mogen 
naar school; kortweg krijgen ze letterlijk 
bestaansrecht. 

Hoewel er veel aandacht uitgaat naar de 
Roma-bewoners, is het mooi en goed te 
zien dat sommige kinderen die naar school 
gaan door de jaren heen doorstromen 
naar hogeschool of universiteit, een baan 
krijgen en van daaruit hun roots de hel-
pende hand reiken. Hoewel zeker niet 
ieder kind de universiteit haalt, is de 
Nederlandse stichting blij met de zelfred-
zaamheid die een deel van de ondersteun-
de gezinnen vertoont en de kansen die ze 
pakken.     
In de beginjaren realiseerde de stichting 
bijvoorbeeld meerdere badhuizen en veel 
waterputten op cruciale plaatsen in de 
dorpen. Hierdoor nam de hygiëne fors toe,
want de Nederlandse vanzelfsprekend-
heid dat iedereen in Europa over water 
beschikt, blijkt in Roemenië al snel een 
misvatting. De frequentie waarmee de 
putten worden gebruikt, ook nu nog anno 
2018, duidt op het belang van hulp aan 
deze groep allerarmsten die vaak in soort 
van kampementen bij elkaar wonen. 
Sommige stadse Roemenen zien de Roma 
het liefst ver weg weggestopt in de heuvels,
uit het zicht. Want wat je niet ziet, be-
staat niet, zo zijn vaak de gedachten. De 
Moeder Teresa Stichting Ulft houdt er een 
andere visie op na; je helpt je medemens, 
ook al is het ver van huis.

Moeder Teresa Stichting

De Achterhoek is op 8, 9 en 10 juni 2018 
de trotse gastheer van een bijzondere 
sportieve happening: Special Olympics 
Nationale Spelen Achterhoek 2018, voor 
alle sporters met een verstandelijke beper-
king. Net zo trots is LTC de IJsselweide: de 
tennisvereniging is de organisator van het 
Special Olympics-tennistoernooi op zater-
dag 9 en zondag 10 juni, op de banen van 
tennispark De IJsselweide in Gendringen.

Het belooft dat weekend een drukte van 
belang te worden. ”Op de vrijdag is de offi-
ciële openingsceremonie op de Vijverberg 
in Doetinchem. De twee dagen daarna 
zijn hier van negen tot vijf alle acht banen 
bezet,” vertelt Theo van Amersfoort, die 
met Dennis Tenten van Kei-Fit en Karin 
Ernst, Theo Stok en Marco Siemelink     
namens LTC de IJsselweide het organi-
satiecomité vormt.

Met leden die als scheidsrechter funge-
ren en ondersteuning door officials van 

de Special Olympics gaat het lukken het 
toernooi in goede banen te leiden, voor 
de naar verwachting 150 sporters, afkom-
stig uit heel Nederland. ”Met daarbij ook       
nog eens een kleine vijftig begeleiders en 
een hoop publiek, dus dat zijn nogal wat 
mensen die we onderdak moeten bieden,” 
zegt Van Amersfoort. ”Het wordt een ge-
zellig aangeklede boel, ons tennispark is er 
een mooie plek voor.”

Hulp
Hulp van vooral ballenjongens en -meis-
jes (aanmelden kan via: theoamersfoort@
gmail.com) is overigens nog altijd welkom, 
om een bijdrage te leveren aan dit bijzon-
dere evenement. Want bijzonder is het. 

”We vinden het heel leuk dat we dit mo-
gen organiseren. We zijn als vereniging be-
retrots dat het toernooi hier plaatsvindt,” 
benadrukt Van Amersfoort. En belangrij-
ker nog: ”We hopen vooral dat de sporters 
er plezier aan zullen beleven.”

Special Olympics-tennis bij 
’beretrots’ LTC de IJsselweide

Het G-team van 2017.




