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Mobiel
Waar zijn we zonder onze mo-
biele telefoon. Het is voor de 
meeste mensen niet meer voor 
te stellen om zonder mobiel op 
zak de deur uit te gaan. Ook zijn 
er veel mensen die hun vaste te-
lefoonaansluiting hebben opge-
zegd. Voor het mobiele tijdperk 
kon je thuis of op je werk bellen 
of gebeld worden, daarbuiten 
was je gewoon niet bereikbaar 
en moest men maar terugbellen
om je te pakken te krijgen. Dat 
is nu niet meer voor te stellen. 
Soms ook achteraf gezien wel 
minder handig, want had je met 
je fiets een lekke band dan was 
het gewoon naar huis lopen in 
plaats van zoals nu ff je pa of 
ma bellen en je op laten halen. 
In deze tijd is bijna iedereen 
24/7 bereikbaar. Helaas geldt 
dat voor veel mensen ook in het 
verkeer. Hoe vaak kom je on-
derweg niet mensen tegen die 
met één hand draaiend aan het 
stuur en schakelend de bocht 
door komen met in hun andere 
hand een mobiele telefoon en 
zich bepaald niet concentreren 
op de weg. Ik vind het zelf al 
best afleidend als ik handsfree 
gebeld wordt in de auto. Oké, 
ik heb m’n handen aan het 
stuur en kan ’gewoon’ rijden, 
maar zo’n gesprek vraag ook 
aandacht. Je bent wel met twee 
dingen bezig en dat komt het 
gesprek en je weggebruik vaak 
niet ten goede. Niet vreemd dat 
mobiel gebruik in het verkeer 
vaak gevaarlijke situaties ople-
vert. Dat geldt zeker ook voor 
fietsers, vaak met hun kopte-
lefoon of oortje in zo in hun 
mobiel verdiept dat ze de krui-
singen en andere weggebrui-
kers nauwelijks zien en veront-
waardigd opkijken als zij zelf of 
medeweggebruikers plotseling 
vol in de remmen moeten. Daar 
wordt nu per 1 juli gelukkig 
paal en perk aan gesteld. Dan 
gaan de boetes in voor bellen of 
mobiel gebruik op de fietsn. Nu 
is het alleen nog de vraag of de 
handhaving daarop hetzelfde is 
als bij de autogebruikers. Als ik 
dagelijks mensen tegenkom in 
bovengenoemde situaties heb 
ik daar mijn vraagtekens bij. 
Maar voor alle fietsers groot en 
klein, in een oude poezie-rijm, 
1 juli is de dag, die je niet ver-
geten mag!

Zijlijn
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Van 5 tot en met 8 juni kan er 
weer meegewandeld worden met 
de Ulftse Avondvierdaagse. Drie 
avonden en één middag wande-
len door de prachtige omgeving 
van Ulft, het wordt al voor de 
52e keer georganiseerd. Maar 
daarnaast is het ook tijd voor 
de vierde editie van Hoppen en 
Shoppen, op 26 mei.

De inschrijving voor groepen is 
inmiddels gesloten, maar indivi-
duelen kunnen zich nog tot en 
met 26 mei online inschrijven. Er 
kan gekozen worden tussen een 
route van 5, 10 of 15 kilometer. 
De routes lopen door en langs 
diverse dorpen, zoals Ulft, Etten, 
Gendringen, Varsselder, Terborg 
en Silvolde. 

Op de belangrijkste verkeers-
knooppunten staan verkeersre-
gelaars om alles in goede banen te 
leiden. Onderweg zijn er diverse 

bandjes te horen. Op zaterdag-
middag is er een grootse intocht 
van de wandelaars, vergezeld van 
diverse muziekkorpsen.

Op woensdag, donderdag en 
vrijdag kunnen zowel individu-
elen als groepen hun startkaar-
ten vanaf 18.00 uur ophalen bij 
het startbureau, bij de SSP-Hal 
in Ulft. Op zaterdag mogen de 
groepen deze ophalen vanaf 
13.00 uur, individuelen kunnen 
dit een half uur later doen. 

De eerste drie dagen kunnen 
individuelen starten vanaf 18.00 
uur. De groepen die de route van 
de 5 of de 10 kilometer lopen, 
starten 5 minuten later. De wan-
delaars van de langste afstand 
mogen beginnen vanaf 18.30 uur. 
Voor individuele lopers die de 15 
kilometer doen, wordt een uit-
zondering gemaakt. Zij mogen 
om 17.45 uur starten.

Op zaterdag 8 juni kunnen alle 
lopers van alle afstanden starten 
vanaf 13.30 uur. 
De route van de 5 kilometer 
gaat dit jaar op woensdag rich-
ting Varssevelder. De rest van 
de dagen blijven de lopers in 
Ulft. De deelnemers aan de 10 
kilometer komen op woensdag 
door Varsselder, op donderdag 
door Silvolde en op vrijdag door 
Gendringen. Op zaterdag is de 
route gelijk aan de route van de 5 
kilometer, in verband met de fees-
telijke intocht. De lopers van de 
langste afstand, de 15 kilometer, 
beginnen op woensdag met een 
tocht naar Etten en Varsselder. 
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. 

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 over het eve-
nement is te vinden op de ver-
nieuwde website 
www.ulftseavondvierdaagse.nl 

Hoppen en Shoppen
Zondag 26 mei is het tijd voor
het jaarlijkse evenement ”Hop-
pen en Shoppen in Ulft”. 
De ondernemersvereniging De 
Hanze gaat er een leuke en ge-
zellige happening van maken. 
Dit jaar is het thema ”Ulft ruimt 
op.” Hierbij wordt een grote 
rommelmarkt georganiseerd in 
het centrum van Ulft. Ook pre-
senteren en verkopen hobbyisten 
hun spullen. 
Vanaf Aalders schoenmode 
in de Deurvorststraat, via het 
Kennedyplein, de Kerkstraat en 
winkelcentrum de Blenk vullen 
de winkeliers de kramen op met 
allerlei koopjes en opruimings-
spullen. Ze zijn deze zondag ge-
opend van 12.00 tot 17.00 uur. 
Ook kinderen kunnen zich ver-
maken en geschminkt worden.

Mensen die hun zolder hebben 
opgeruimd en deze spullen wil-
len verkopen kunnen een plek 
krijgen op de rommelmarkt. Een 
grondplaats is gratis, een kraam 
van 4 meter met dakje kost 17,50 
euro. Geïnteresseerden kunnen 
voor 23 mei een mail sturen naar 
info@ernas-boutique.nl. 

Hoppen & shoppen en de Ulftse Avondvierdaagse:

Gezelligheid in Ulft
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 Boeken, Sportwedstrijden

De traditionele intocht van de Ulftse Avondvierdaagse. (Archieffoto 2018)
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Nieuwe koers aanpak 
jeugdhulp
Het college gaat een nieuwe 
koers varen voor de jeugdhulp en 
brengt dit dichter bij de inwoners. 
Als een inwoner nu een hulpvraag 
heeft op het gebied van opvoe-
den en opgroeien, dan kan hij/zij 
terecht bij een gemeentelijk team 
van professionals. Zij verkennen 
de hulpvraag en verwijzen door 
naar jeugdhulpaanbieders voor 
ondersteuning of naar specialisti-
sche vormen van hulp. Deze zo-
genaamde ’toegang’ gaat de ge-
meente veranderen. Meer buiten 
het gemeentehuis en dichter bij 
de inwoners. In de wijk, op loca-
ties waar inwoners toch al komen 
zoals consultatiebureaus, huisart-
sen en scholen. Dat is laagdrem-
peliger en eenvoudiger voor onze 
inwoners. Uitgangspunt daarbij 
is dat de professionals dichter bij 
de inwoners niet alleen de vraag 
verkennen, maar ook de lichtere 
vormen van zorg en hulp zelf ver-
lenen. Daarmee verdwijnt (voor 
een deel) de ’knip’ tussen indica-
tie en verschillende vormen van 
hulp. Voor zwaardere en speci-
alistische vormen van hulp blijft 
een doorverwijzing mogelijk. 
Om invulling te geven aan deze 
nieuwe werkwijze gaat de ge-
meente de komende maanden 
op zoek naar samenwerkings-
partners die aansluiten bij de ge-
meentelijke visie en ambitie. De 
gemeente hoopt rond de zomer 
meer helderheid te hebben over 

de toekomstige organisatievorm 
en het proces. Het streven is de 
nieuwe aanpak in te voeren op 1 
januari 2020. 

Intentieverklaring 
Anton Tijdink
De gemeente heeft op 1 mei een 
intentieverklaring ondertekend 
met Anton Tijdink Techniek-
opleidingen. Uit de intentieover-
eenkomst kunnen samenwer-
kingsafspraken volgen op het 
gebied van economie, onderwijs 
en werk en inkomen. Daarnaast 
gaat de gemeente een samenwer-
king aan waarbij Anton Tijdink 
Techniekopleidingen een oplei-
ding verzorgt waarmee de inwo-
ners van Oude IJsselstreek een 
kwalificatie kunnen behalen voor 
een baan in de techniek. Zoals in 
de economische beleidsvisie van 
de gemeente is vastgelegd, heeft 
zij de ambitie om - in samenhang 
met ondernemers, onderwijs en 
maatschappelijke partners - de 
economische ontwikkeling en 
het ondernemerschap in Oude 
IJsselstreek te stimuleren. Denk 
hierbij aan de innovatie in Ulft op 
het DRU-Industriepark, werk-
gelegenheid en een goede werk-
locatie in Varsseveld en onder-
wijs in Terborg/Silvolde.

Voortzetting 
Meedoen-experiment 
In 2017 is Mini Manna in Ulft, op 
initiatief van de werkgroep Stap 
Vooruit, van start gegaan. De 
bedoeling was om binnen twee 
jaar een zelfvoorzienende vorm 
van hulp, ondersteuning en bege-
leiding te realiseren. Binnen het 
experiment ‘Meedoen, met mini-
male middelen maximaal effect’ 
wordt gekeken naar de mogelijk-

heden voor een gecombineerde 
aanpak. Het gaat erom inwoners 
met een zeer smalle beurs (bij-
standsniveau) in staat te stellen 
tegen gereduceerde prijzen inko-
pen te doen, ervaringen te delen, 
relevante kennis te verwerven, 
competenties uit te bouwen en 
(rendabele) activiteiten voor 
zichzelf, elkaar en anderen te 

ontplooien. Tot nu toe verloopt 
het experiment redelijk succes-
vol. Deelnemers nemen weer ac-
tief deel aan de samenleving; zij 
maken weer samen plannen, zijn 
actief in het vrijwilligerswerk en 
sommigen hebben zelfs werk ge-
vonden. De ligging van de loca-
tie in Ulft is echter niet optimaal 
(zichtbaarheid), waardoor de op-

brengst van de Kringloopwinkel 
tegenvalt. De kosten van de win-
kel worden daardoor nog niet 
volledig gedekt. 
Daarom heeft het college beslo-
ten om het experiment te ver-
lengen, zodat de toekomst van 
Mini Manna Ulft beter geduid 
kan worden. Eind 2019 volgt een 
evaluatie.  

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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Tijdelijke locatie MMP aan Keurkamer

Zorgorganisatie Azora heeft een tijdelijke locatie nodig voor haar cliënten, omdat ze bezig is met een plan 
om de huidige locatie van het zorgcentrum Maria Magdalena Postel (MMP) in Gendringen een impuls te 
geven door middel van nieuwbouw. Het huidige gebouw wordt gesloopt. Over de tijdelijke locatie is Azora 
met de gemeente in gesprek gegaan. Een geschikte plek werd gevonden op een braakliggend stuk grond 
aan de Keurkamer. Het college heeft ingestemd met een overeenkomst, waarin de voorwaarden voor huur 
van de grond zijn vastgelegd. Door het aangaan van de huurovereenkomst krijgt Azora voor tien jaar de 
beschikking over de gemeentegrond aan de Keurkamer ten behoeve van het tijdelijke zorgcentrum.

Zo’n 62 jaar geleden al waren er 
in Ulft de eerste plannen voor 
wat toen nog een bejaardencen-
trum heette. Inmiddels is het een 
halve eeuw geleden dat het te-
genwoordige woonzorgcentrum 
en verpleeghuis Debbeshoek of-
ficieel geopend werd. Komende 
week wordt er (op dinsdag, 
woensdag en donderdag) tijdens 
een ’gouden feest’ bij stilgestaan 
dat de Debbeshoek op 16 mei het 
50-jarig jubileum viert. 

Voor de locatiemanager Jelle 
Hoogeveen wordt het zijn tweede 
jubileum in Ulft; in 2009, tijdens 
het 40-jarig bestaan, was hij net 

in dienst van Azora, de zorgor-
ganisatie achter de Debbeshoek. 
”Destijds hebben vrijwilligers, op 
basis van allerlei krantenknipsels 
en fotoboeken die we in de kast 
hadden liggen, borden gemaakt 
met daarop de geschiedenis van 
het centrum in vogelvlucht. Die 
hangen hier nu in de gang.”

Een beknopte samenvatting 
van die geschiedenis: nadat er 
in 1957 al voor het eerst over 
wordt gesproken, valt in 1966 
het besluit om de Debbeshoek 
daadwerkelijk te gaan bouwen. 
Burgemeester Cramwinckel en 
initiatiefnemer Piet Mol - inder-

daad de naamgever van het ach-
ter de Debbeshoek gelegen Piet 
Molpad - leggen op 3 oktober 
1967 de eerste steen en eind 1968 
hebben 91 bewoners hun plek 
gevonden in het centrum, dat 
op 16 mei 1969 officieel wordt 
geopend.

Nu, een halve eeuw later, heeft 
de Debbeshoek 78 bewoners. 
Dat aantal mag dan niet veel 
veranderd zijn, voor de rest is 
er weinig hetzelfde gebleven in 
vergelijking met 1969. Alleen al 
de term ’bejaardencentrum’ die 
destijds gebruikt werd. ”Nee, we 
hebben het nu inderdaad over 

senioren,” beaamt Hoogeveen. 
”Aan ’bejaarde’ kleeft toch een 
wat negatieve bijklank. Maar los 
daarvan: ben je met 55 bejaard? 
Ik denk het niet, maar we heb-
ben hier wel een bewoner die 55 
is. Nog eerder had je de naam 
’rusthuis’, daar belandde je bijna 
automatisch op 65-jarige leeftijd, 
als je misschien vermoeid was na 
je werkzame leven. Dat is nu niet 
meer zo.”

Ook bezuinigingen en de wens 
om mensen langer thuis te laten 
wonen hebben veranderingen 
teweeggebracht. 
Hoogeveen is wat dat betreft 
enigszins bezorgd. ”We zitten 
midden in de vergrijzing en de 
top daarvan is pas in 2050. De 
komende jaren staan we voor de 
opgave om a) voldoende plekken 
te vinden voor al die senioren en 
b) aan het personeel te komen 
om die mensen allemaal te ver-
zorgen,” zegt de locatiemanager. 
”Maar toch ben ik optimistisch,” 
vervolgt Hoogeveen lachend. 
Hoe dat dan kan? ”Ik praat hier 
over landelijke cijfers. Maar Ulft 
is niet landelijk, bij ons is het 
gelukkig goed geregeld - en dat 
geldt ook voor Gendringen en 
Silvolde.”

Wat ze evenmin hadden in 1969: 
in het centrum is een internetcafé 
gevestigd, om maar te laten zien 
dat de Debbeshoek met z’n tijd 
mee is gegaan.
”Het is niet meer alleen bingo 
wat we hier bieden,” merkt 
Hoogeveen op. ”Al is ook dat 
nog steeds heel populair.”

Debbeshoek biedt al 50 jaar meer dan bingo

Links Koningin Maxima (Hans Metzemaekers, bestuurder) en Koning Alexander (Jelle Hoogeveen, locatie-
manager Debbershoek)



Voorjaarsconcert Iesellander 
Muzikanten in Silvolde
De Iesellander Muzikanten ge-
ven onder de bezielende leiding 
van Jan Venhorst hun voor-
jaarsconcert op zondag 19 mei 
om 11.00 uur. Het concert vindt 
plaats in het verenigingsgebouw 
van schuttersvereniging ” Willem 
Tell” aan de Kerkenstraat 17 in 
Silvolde. De entree is € 6,- per 
persoon. Voor donateurs is de 
toegang op vertoon van de dona-
teurkaart gratis. De Iesellander 
Muzikanten nodigen iedereen 
van harte uit en spreken de wens 
uit dat het een gezellige muzikale 
morgen mag worden. 

Flessenactie Dansgarde 
Iseldonk in Ulft
Na het succes van vorig jaar zul-
len de jeugdleden van Dansgarde 
Iseldonk ook dit jaar wederom  
lege statiegeldflessen inzamelen
in Ulft. De jeugdleden en be-
geleiding willen hiervoor de in-
woners van Ulft  huis aan huis 
bezoeken op donderdag 23 mei 
tussen 18.00 en 20.00 uur. Lege 
flessen kunnen eventueel ook tot 
en met woensdag 22 mei worden 
ingeleverd tijdens de danslessen 
op woensdag-, donderdag- en 
vrijdagavond aan de Stenenmaat 
2 te Ulft. Voor meer informatie 
en/of aanmeldingen:
www.iseldonk.com en 
dansgardeiseldonk@gmail.com

KeyboardXperience 2019
In de popzaal van de DRU-
cultuurfabriek kunt u op zondag 
26 mei a.s. weer gaan genieten

van de jaarlijkse ’Keyboard-
Xperience’. Ook dit jaar is de 
bezetting weer groot met in 
totaal  zo’n 45 jeugdige deelne-
mers tussen de 8 en 25 jaar, al-
len afkomstig uit onze (eu)regio. 
Naast de keyboardleerlingen van 
Ronald van Barele uit Nederland 
en Duitsland kunt u verder nog  
optredens verwachten van in to-
taal 15 break- & streetdancers en 
4 zangeressen. Ook is er tijdens 
de gehele show traditiegetrouw 
visuele ondersteuning op een 6 
x 4 meter grote LED-wall op het 
podium, die samen met licht en 
geluid mede garant staan voor 
een spetterende liveshow. 
Entree; 5 euro (tot 18 jaar) en 10 
euro (vanaf 18 jaar). Kaarten aan 
de zaal verkrijgbaar. Zaal open 
vanaf 13.30 uur. Beperkt aantal 
zitplaatsen; dus kom op tijd, want 
vol is vol!

Fietstocht ’Het Smaakt Naar 
Meer’ op Hemelvaartsdag
Vier bedrijven en twee musea 
in de omgeving van Gendringen 
organiseren op 30 mei de fiets-
tocht ’Het Smaakt Naar Meer’. 
Deze dag stellen ze van 10.00-
17.00 uur hun deuren open voor 
deelnemers aan de 24 km lange 
fietstocht. De deelnemende be-
drijven en musea zijn: Wijngoed 
’t Oerlegoed en Mekers Fietsen 
uit Gendringen, Theetuin Vita 
Verde, Melktap de Raesfeltstede 
en De Moezeköttel  in Megchelen, 
en Min40Celsius in Varsselder. 
U kunt bij elk van deze loca-
ties starten met de fietstocht. 
Routebeschrijvingen zijn daar af 
te halen. Deelname is gratis.

Autowasactie Frazer en 
Ulftse Nachtegalen
Autobedrijf Frazer uit Ulft heeft 
een unieke actie bedacht om 
de Ulftse Nachtegalen  met een 
mogelijk, flink bedrag te onder-
steunen. Het autobedrijf stelt 
daarvoor haar wasstraat, met een 
capaciteit van ca.150 wasbeurten 
per dag, beschikbaar en betaald 

alle kosten van de wasdag en PR. 
De vereniging verkoopt de was-
tickets en wast vervolgens de 
auto’s waarbij de opbrengst ge-
heel voor de vereniging is met als 
hoofddoel de algehele uitstraling 
tijdens de concerten nog meer te 
professionaliseren. Autobedrijf 
Frazer profiteert van de ontstane 
reclame en zo snijdt het mes aan 
meerdere kanten. Zaterdag 1 juni
verzorgen de dames van de 
Nachtegalen de wasdag. Vooraf-
gaand zullen zij in de voorver-
koop voor €7,50 de wastickets 
verkopen, zodat een mogelijke 
omzet van € 1125,00 kan worden 
gerealiseerd. Autobedrijf Frazer 
zorgt voor de hartelijke ont-
vangst en de koffie. Wilt u meer 
weten: www.autobedrijffrazer.nl

Oldtimer treffen Sinderen 
viert haar 20 jarig jubileum!
Op zondag 2 juni 2019 vind 
de 20e editie van het oldtimer 
treffen Sinderen plaats, En dit 
word groots gevierd! Wat vroe-
ger begon als kleine toerrit, in 
de loop der jaren steeds groter 
werd, is er nu een heus oldti-
mer festival. De weide achter de 
Sinderense Kapel verandert op 
2 juni weer in een prachtig dagje
uit voor de hele familie, Old-
timers, Live muziek, Kinderver-
maak, hobbymarkt en ga zo maar 
door. Bent u in het bezit van een 
oldtimer en wilt u graag deelne-
men? Dan kunt u zich inschrijven 
via onze website, aanmeldingen 
op de dag zelf zijn ook mogelijk. 
Deelname is gratis! Het terrein is 
voor publiek geopend vanaf 10 
uur. Entree 3 euro, kinderen tot 
12 jaar gratis. Voor meer info:
Oldtimertreffensinderen.nl

Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 3 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.

Rijbewijskeuringen in Ulft
Automobilisten kunnen zich via 
Regelzorg Rijbewijskeuringen 3 
juni in de Mulderije in Ulft me-
disch laten keuren voor de ver-
lenging van hun rijbewijs. Een af-
spraak maken met de arts kan via 
Regelzorg Rijbewijskeuringen. 

Telefonisch: 088 23 23 300.  Zelf 
een datum plannen: www.regel-
zorg.nl.

Nieuwe serie Zomer 
Concerten Oude Kerk Etten
Na de Winter- en Lente Tour 
concerten gaat woensdag 12 juni 
in Paaslo de Zomer Tour van 
zanger-pianist Roon Staal van 
start. Het concert te Etten in de 
Oude Kerk vindt plaats op don-
derdag 13 juni 2019 en begint om 
20.00 uur. De locatie is een half 
uur voor aanvang van het con-
cert geopend. Kaarten voor de 
Zomer Concerten zijn te bestel-
len via www.roonstaal.com of via 
tel.nr. 06-30025992. De toegangs-
prijs is € 17,50. 

Ulfts Mannenkoor en 
Harmonie Ulft samen in 
Openluchttheater
Zaterdagavond 29 juni is het 
Openluchttheater Engbergen 
het podium waar het Ulfts 
Mannenkoor en Harmonie Ulft 
hun vrienden en sponsoren be-
danken voor hun steun het afge-
lopen jaar. Aanvang 20.00 uur, 
toegang gratis.

De Iesselganger vaart weer uit
De Iesselganger vaart weer met 
o.a. de reguliere rondvaarten in 
het weekeinde en in de zomer-
vakantie ook weer op woensdag, 
donderdag  en vrijdag. Nieuw is 
een arrangement Rondje Keppel  
die vertrekt vrijdag  31 mei om 
10.00 uur vanaf Doetinchem. 
Ook nieuw is een excursie naar 
Wijngaard Duetinghem zater-
dag 1 juni om 10.00 uur vanaf 
Doetinchem. De Vaderdagtocht 
is op 16 juni. vertrek 13.00 uur 
en 15.30 uur bij de Baileybrug 
op het DRU terrein in Ulft. De 
excursie naar Kasteel Kemnade 
te Wijnbergen vanuit Terborg 
is om 8.30 uur vanaf de Steiger 
bij de brug op 8 juni. Genieten 
van water en ijs kan ook, en dat 
brengt ons naar de IJsboerderij 
’t Kempke op 26 mei. (afvaart 
vanaf Ulft om 11.30 uur)  info en 
boeken: VVV Ulft en op
www.ijsselvaart.nl

Instuifmiddag KBO/SBU
KBO/SBU organiseert op maan-
dag 17 juni een instuifmid-
dag vanaf 14.00 uur in zaal ’t 
Hemeltje te Ulft. Er wordt een 
kaartje gelegd (o.a. solokaarten, 

jokeren, 3/15), rummikub ge-
speeld en gesjoeld; ook andere 
spelen zijn welkom. De entree is 
gratis en men hoeft geen lid te 
zijn! De koffie kost slechts €1,- 
en er is ruimte voor zo’n 80 deel-
nemers, dus breng partner, buren 
en vrienden mee.
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Na de examenperiode en voordat de uitslag bekend wordt gemaakt, 
vindt op woensdag 22 mei aanstaande het traditionele galafeest van 
de vierdejaars van het Almende College locatie Wesenthorst plaats. 
Net zo’n traditie is de wijze waarop de examenkandidaten naar het 
feest toe gaan. Uiteraard in prachtige kledij, maar fraai zijn ook de 
vervoersmiddelen waarmee ze naar het galafeest worden gebracht. 
In een lange stoet vertrekken zij om 18.45 uur vanaf de parkeerplaats 
bij sporthal de IJsselweide naar de feestzaal op school. Ieder jaar 
een aantrekkelijk schouwspel. Na het feest begint het lange wachten 
op de uitslag. Die wordt woensdag 12 juni bekend gemaakt en hope-
lijk kan bij velen de Almendevlag uitgehangen worden. Voor de be-
langstellenden volgt hierbij de route. Vanaf de parkeerplaats RA de 
Industrieweg op (richting Gendringen); Oversteken naar IJsselweg 
en direct LA Brederostraat; LA Staringstraat; RA Ulftseweg; RA 
Grotestraat; Rechts aanhouden Raadhuisstraat; Oversteken naar 
Kerkplein; RA Past. Wijfkerstraat; LA Staringstraat; Gaat over 
in Debbeshoek; Bij verzorgingshuis LA Kempermanstraat; RA 
Delweg; Gaat over in Roggestraat; RA Tarwestraat; RA Frank 
Daamenstraat; LA Hutteweg parkeerplaats bij Wonion. Op de 
Hutteweg wordt er een korte pauze gehouden om in kleinere groepen 
naar school te rijden:  binnendoor via Emailleplein naar Drulaan; 
RA Drulaan; LA Frank Daamenstraat, wordt Debbeshoek; LA 
Weg achter de Blenk; RA Middelgraaf; RA Heggenseveld tot ingang 
school aan de Heggenseveld. Hier is het eindpunt.

Feestelijke intocht wandelaars in Varsselder Veldhunten

Op de eerste wandelavond, woensdag 5 juni, worden alle wandelaars van de Ulftse Avondvierdaagse 
feestelijk ingehaald bij ’t Dorpshuus in Varsselder Veldhunten door dweilorkest WaarOw. Nieuw: dit 
jaar komen de wandelaars van alle wandelroutes, dus ook de allerkleinste wandelaars van de 5 kilometer, 
langs het gezellige terras van ’t Dorpshuus. Dweilorkest WaarOw uit Varsselder gaat voor een uitbundige 
sfeer zorgen en de wandelaars kunnen rekenen op een warm onthaal dat doet denken aan de intocht van 
de Nijmeegse Vierdaagse. Voor de wandelaars is zo’n enthousiaste aanmoediging van alle aanwezige 
mensen een enorme steun in de rug op de eerste wandelavond. De toegang is gratis en vanaf 18.15 uur 
worden de eerste wandelaars verwacht. Het is aan te raden om op tijd aanwezig te zijn. Iedereen is welkom 
om de wandelaars te steunen tijden hun eerste avond.                                         (foto 2018 Nico Marcus)

 In stijl naar gala Wesenthorst

De bestaande pinautomaat 
van de Rabobank, gevestigd 
in het pand van de Regiobank 
aan de Terborgseweg, komt 
te vervallen. Vanwege toe-
komstige wetgeving heeft 
Rabobank Graafschap een 
verzoek ingediend bij de ge-
meente Oude IJsselstreek om 
in Silvolde een pinbox te mo-
gen vestigen. 

Naar aanleiding van de geuite 
wensen van beide partijen 
is uiteindelijk gekozen voor 
de locatie aan de Ulftseweg/
Kloosterhof. Het gaat om de 
parkeerplaats naast het on-
dernemerscentrum. Met name 
gezien de centrale ligging in 
het dorp, de aanwezige par-
keergelegenheid en de bereik-
baarheid voor overige gebrui-
kers is er gekozen voor deze 
locatie. De noodzakelijke om-
gevingsvergunning is inmid-
dels door de gemeente ver-
leend. De pinbox wordt naar 
verwachting in het najaar 
geplaatst. 
In de toekomst komen alle 
pinautomaten in bestaande 
bebouwing of bankgebouwen 
te vervallen uit veiligheids-
overwegingen. Uit deze afwe-
gingen is het concept pinbox 
ontwikkeld.

Pinbox van Rabobank Graaf-
schap in winkelcentrum De 
Bongerd te Doetinchem

Eerste pinbox 
Gemeente Oude 
IJsselstreek in 
Silvolde
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Er kwam vorig jaar een droom 
uit voor de organisatie van open-
luchttheater Engbergen, toen 
voor het eerst een uitverkocht 
huis gevierd kon worden - twee 
keer zelfs, bij zowel de ABBA- 
als de Eagles-tribute. Dat bete-
kent echter niet dat de organi-
satoren op hun lauweren rusten: 
ambities zijn er zeker nog op 
Engbergen.

Want hoewel Gerard Klaassen 
van het openluchttheater zeer te 
spreken is over het programma 
van dit jaar, blijft er wat hem 
betreft nog wel wat te wensen 
over. ”Het is natuurlijk nog even 
afwachten hoe het dit seizoen 
gaat verlopen. Maar we hopen 
in de toekomst nog wel een vol-
gende stap te kunnen maken.”
Waar Klaassen dan aan denkt? 
”Aan landelijk bekende artiesten 
met een nog grotere uitstraling. 
Denk aan Ilse DeLange, Boude-
wijn de Groot, Bløf, Di-rect. 

Daar zouden we echt een spron-
getje mee maken.”

Ook naast het muzikale aanbod 
op Engbergen staan er nog wat 
zaken op het verlanglijstje van de 
organisatie. Een nieuwe geluids-
installatie, om maar een voor-
beeld te noemen. ”De geluids-
installatie die we nu gebruiken, 
is nog afkomstig uit de oude 
Smeltkroes in Ulft. Alleen kost 
zoiets duizenden euro’s, dus daar 
zullen we even voor moeten spa-
ren en we hopen ook nog wat 
fondsen te kunnen werven en op 
een bijdrage vanuit de gemeente 
te mogen rekenen.” 

Verder blijven de organisatoren 
zich er - in het kader van de inclu-
siviteit - hard voor maken dat 
het openluchttheater nóg beter 
bereikbaar wordt voor mensen 
met een handicap. ”Want dit is 
een theater voor de hele bevol-
king,” zegt Klaassen.

Engbergen blijft ambitieus: 
’Hopen op de volgende stap’

De eerste twee edities waren een 
overweldigend succes. Op zater-
dag 25 mei is het in Gendringen 
tijd voor het derde Preuvement, 
met lokale lekkernijen en sfeer-
volle terrassen in een nostalgi-
sche sfeer. Want al dat smake-
lijks afkomstig uit Gendringen 
en omstreken wordt geserveerd 
in de stijl van de jaren 60 en 70. 
En er is wat te tappen!

De organisatie van het (gratis 
toegankelijke) evenement - van 
17.00 tot 22.00 uur rond de Sint 
Maartenkerk in het centrum van 
Gendringen - heeft er weer voor 
gezorgd dat er, naast al het over-
heerlijke eten en drinken, voor 
eenieder wat te beleven is. Jong 
en oud kan zich vermaken op 

het Preuvement, vertellen Dave 
Bedeker en Bas Visser. ”We heb-
ben als commissie maar één doel: 
alle bezoekers een onvergetelijke 
avond bezorgen. Met een gewel-
dige lijst aan deelnemers uit de 
regio Gendringen gaat dat zeker 
lukken! Het wordt weer uniek,” 
belooft Visser.

”Voor de kleintjes hebben we 
een zweefmolen en natuurlijk 
staat ook onze zelfgemaakte 
Ganzendraaimolen er,” zegt 
Bedeker. ”Bovendien nemen 
Leander, Bjorn en tante Peet 
van ’De Muziekbus’ kinderen én 
volwassenen mee op reis.” De 
’oudere jongeren’ kunnen zich 
uitleven op de gigantische ver-
lichte dansvloer, terwijl Harry 

en de Kadavers op het podium 
de muziek verzorgen. Naast deze 
band dragen ook troubadour 
Ricardo Tillmann en DJ Danjah 
bij aan de vrolijke noot tijdens 
het Preuvement. 

En ook de echte senioren kunnen 
van de partij zijn in Gendringen. 
”Nu de bewoners van het voor-
malig MMP tijdelijk in Ulft 
wonen, hebben we dankzij Care 
Travel en Azora kunnen regelen 
dat zij toch aanwezig kunnen zijn. 
Ze worden opgehaald en weer 
weggebracht,” laat Visser weten. 
”Want we vinden dat ook deze 
mensen de kans moeten krijgen 
om ons geweldige evenement 
mee te maken.”

Van jong tot oud, er is dus voor 
ieder wat wils. Zelfs wie altijd 
wat te zeuren heeft, komt aan 
zijn trekken: ”We presenteren de 
eerste azijntap van Nederland,” 
legt Bedeker lachend uit. ”We 
zouden het namelijk heel verve-
lend vinden als er niets meer te 
zeuren is. Maar we zetten er wel 
een ideeënbus bij, zodat dege-
nen die ontevreden zijn ook met 
alternatieven kunnen komen. 
Want voor goede ideeën staan 
we altijd open!”

Dat geldt eveneens voor ’ver-
sterking’ van buitenaf. Bedeker: 
”Zo hebben we een primeur met 
de eerste echte Megchelse kaas 
van De Raesfeltstede, die ook 
hun melktap meenemen. En we 
zijn heel blij met de deelname 
van Landwinkel Luemes, nadat 
zij afgelopen jaar door brand zo 
zwaar getroffen zijn.”

Gendringen gaat met Preuvement 
terug in de tijd

Gezond eten voor kinderen
Als je kind eet en drinkt volgens 
de Schijf van Vijf, dan krijgt hij 
alle producten binnen die goed 
voor hem zijn, zoals groente, 
fruit, melk, brood en eventueel 
vlees of vis. Bij een gevarieerd 
eetpatroon krijgt een kind alle 
voedingsstoffen binnen om te 
groeien.

Hoeveel heeft mijn kind nodig?
Het ene kind heeft wat meer 
eten nodig, bijvoorbeeld omdat 
hij veel sport of lang is. De 
ander heeft juist wat minder 
nodig, omdat hij minder actief 
is of wat kleiner. Het kan bij 
een kind ook per dag verschil-
len hoeveel hij nodig heeft. Een 
groeispurt kan er bijvoorbeeld 
voor zorgen dat je kind meer 
trek heeft. Het blijft daarom 
belangrijk om naar je kind te 
luisteren. Zijn lichaam geeft het 
beste aan hoeveel nodig is. Het 
bord hoeft dus niet leeg!
Met vaste eetmomenten leer je 
je kind om niet de hele dag door 
te eten en te drinken. Veel eet-
momenten op een dag is slecht 
voor de tanden  en kan trek in 
de hoofdmaaltijden verstoren. 
Houd bijvoorbeeld aan: ontbijt 
- tussendoormoment - lunch - 
tussendoormoment - warme 
maaltijd. 

Lust je kind veel dingen niet?
Soms zal je kind wel 10 tot 15 
keer moeten proeven voordat 
hij aan een smaak gewend is 
en het dus lekker begint te vin-
den. Dat hoeft trouwens niet te 
betekenen dat hij alles super-

lekker gaat vinden. Kinderen 
ontwikkelen namelijk ook per-
soonlijke smaakvoorkeuren. 
Maar als hij iets niet lekker 
vindt, betekent niet dat je het 
nooit op tafel kunt zetten. Blijf 
het gewoon steeds aanbie-
den. Eventueel op een andere 
manier klaar gemaakt, bijvoor-
beeld gekookte wortel, rauwe 
wortel geraspt met een paar 
rozijntjes of stukjes gekookte 
wortel door de tomatenpasta-
saus. Zeg niet steeds dat groen-
te eten zo gezond is, maar eet 
samen groente omdat het erbij 
hoort en lekker is.

Snoepen
Als je kind gewoon gezond eet 
volgens de Schijf van Vijf, kan 
af en toe snoepen best. Het is 
daarbij goed als je zelf ontspan-
nen met snoep omgaat. Roep 
niet voortdurend dat snoep en 
snacks zo slecht zijn, maar laat 
gewoon zien dat je er niet te 
vaak en niet te veel van neemt. 
Gebruik snoep niet als troost 
of beloning. Dat kan op latere 
leeftijd leiden tot overgewicht. 
Geef extra aandacht als troost 
of beloning. 

Voldoende bewegen
Omdat veel kinderen houden 
van TV kijken en computer-
spellen is het belangrijk om 
het buitenspelen, voetballen 
en sporten te stimuleren. Het 
is daarom ook erg leuk dat 
vele scholen in de omgeving  
op 5 juni weer meedoen met 
de Ulftse avondvierdaagse. Ik 
wens iedereen die meedoet veel 
wandelplezier.

Hetty Schouten, voedingscoach
Fit&Slank Silvolde

Voedingstips

Op donderdag 30 mei tussen 
11.00 en 17.00 vindt weer de 
jaarlijkse gezellige sfeervolle 
Hemelvaartsmarkt in het cen-
trum van Terborg plaats. De eve-
nementencommissie van Terborg 
Centraal, de ondernemersvereni-
ging, heeft alles in het werk 
gesteld om er weer een gezellige 
feestelijke markt van te maken. 

Ook dit jaar heeft de onderne-
mers vereniging veel geld gesto-
ken in entertainment voor jong 
en oud. De zomermarkt is zoals 
altijd in de hele Hoofdstraat te 
bezoeken. Er is een breed scala 
aan diversiteit van kraamhou-
ders. Terborg viert dit jaar 600 
jaar Stad en daarom zullen er 
op de markt ook middeleeuwse 
kooplui zijn. Tevens kunnen 
mensen op de foto worden gezet 
in klederdracht. Dit wordt ver-
zorgd door Laban fotografie. 
Tevens wordt de middeleeuwse 
markt omlijst door live harp 
muziek. Bij Azora (Antonia) is 
de tentoonstelling van Henrik 
Jan Stuiver, schilderwerken uit 
het vroegere Terborg. De moeite 
waard om even binnen te kijken!

Terborg heeft weer een behoor-
lijk positieve ontwikkeling door-
gemaakt als het gaat om het win-
keliers bestand. In dit gezellige 
stadje vind je verschillende spe-
ciaalzaken waarbij de klant voor-
op staat en nog echt advies krijgt. 
O.a. modezaken, cadeauwinkels, 
bloembinders, opticien, schoen-
winkel/schoenmakerij, ijssalon,
biowinkel, muziekspeciaalzaak, 

vinylzaak, schoonheidspecialistes 
en kappers. Het Sint Joris plein, 
met haar twee gezellige restau-
rants en een gezellige bar met 
terrassen, straalt dagelijks een 
bijzondere sfeer van gezelligheid 
uit. In de Walstraat is dit jaar 
ook de rommelmarkt te vinden.  
Aanmelden van jong en oud voor 
de rommelmarkt kan nog. De 
Duitekluiters lopen rond (een 
groot dweilorkest) en de musical 
school houdt een show op het St. 
Jorisplein.

Voor de 
kinderen 
is er 
ook veel 
vermaak. 
Natuurlijk 
is Paula 
Tuenter 
aanwezig 
om de 
meest 
waan-
zinnige 
snuitjes te 
grimeren 
en zal 
het niet 
ontbreken 
aan kin-
derenter-
tainment. 

Veel win-
kels zijn 
geopend 
en heb-
ben leuke 
acties. 

Tevens klinken er vrolijke mu-
zieknoten van DJ Paul.

De kindervrijmarkt is dit jaar 
5,00 euro voor 5 meter grond-
plek. Wil je deelnemen? Stuur 
dan even een mail naar
info@terborgcentraal of naar 
info@bohmerschoenen.nl
of even binnen lopen bij Böhmer
Schoenen & Reparaties, Hoofd-
straat 33a. Graag tot ziens in 
Terborg 600 jaar Stad!

Hemelvaartsmarkt in Terborg, een 
waar feest voor jong en oud

De organisatie van Preuvement Gendringen.

donderdag 30 mei
In het centrum van 11.00 - 17.00

Ga in klederdracht 
op de foto!

Voor plaats reservering bel Tel. 06-23298170 of mail: info@marktvision.nl

ORGANISATIEBUREAU BV

markten, kermissen & evenementen

 

 www.marktvision.nl

Deelnemen aan 
rommel- vrijmarkt 

opgave via:
info@terborgcentraal.nl

Ga in klederdracht 

Met 
kinderattracties!

HEMELVAARTSDAG

OUDE AMBACHTEN
LIVING STATUES ROMMELMARKT

Ga in klederdracht Ga in klederdracht 

HEMELVAARTSD
HEMELSE 600 MARKT

Gerard Klaasen.
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Aanstaande tweede Pinksterdag 
wordt industrieterrein De Rieze 
in Ulft weer geheel omgetoverd 
tot een gigantisch autofestijn, 
waar jong en oud zich geen 
moment hoeven te vervelen.

Voor alweer de tiende keer orga-
niseren Peter Tuytjens en zijn 
zoon Mike deze autoshow. 
”In de loop der jaren hebben we 
het evenement flink uitgebreid,” 
vertelt Peter, eigenaar van 
Carshop ’Exclusive’. Voorheen 
stond er wat betreft catering bij-
voorbeeld alleen nog maar een 
frietkraam, waar dat er ”nu een 
stuk meer zijn en er inmiddels 
een Vietnamese loempia,- döner- 
en viskraam bij zijn gekomen.”
Wel vindt Peter het jammer dat 
het organiseren steeds een lasti-
gere opgave wordt.
Niet omdat hij zijn energie er 
niet in wil steken, maar omdat 
het elk jaar een alsmaar grotere 
uitdaging blijkt om alles rond te 

krijgen. ”Gelukkig zijn er ver-
schillende bedrijven die me wil-
len sponsoren, maar waar veel 
jongeren in de beginjaren ston-
den te trappelen om mee te 
mogen werken, wordt de nieuwe 
aanwas van vrijwilligers steeds 
minder,” laat Peter weten. 
”Ik wil er geen commercieel 
gebeuren van maken en iedereen 
moet kunnen komen kijken, dus 
wil ik de toegang gratis houden.” 
De winst die wordt gemaakt, gaat 
elk jaar naar een goed doel. Dit 
jaar is dat stichting ’Geven Om 
Elkaar’. Op het terrein zullen 
voldoende activiteiten zijn, waar-
onder verscheidene wedstrijden 
waarbij 144 bekers te winnen zijn, 
een braderie, live band ’SOLD’ 
en een ’kids playground’.
Nieuw dit jaar is de stand met 
zogeheten ’playseats’, waar de 
bezoekers zelf een echte race-
beleving kunnen ervaren. 
De Pinkstermeeting vindt plaats 
op 10 juni van 10.00 tot 17.00 uur.

Pinkstermeeting Ulft 
viert jubileum

Sinds 2002 is het fokvarkens-
bedrijf Hesterhoeve in Varssel-
der getransformeerd naar die-
renpension Hesterhoeve. In de 
afgelopen 17 jaar hebben Chris 
Wijsman en zijn vrouw Ria 
een uitgebreid bedrijf opge-
bouwd, maar het is nu toch echt 
tijd om het stokje aan de vol-
gende generatie door te geven.

”Wij vangen in ons pension een 
breed scala aan huisdieren op; 
van honden en katten, tot fretten 
en vogels. Vrijwel alles, met uit-
zondering van reptielen en amfi-
bieën,” vertelt eigenaar Chris. 
Chris is afgelopen april 65 gewor-

den en vindt het tijd voor een 
nieuwe eigenaar. Hij had het 
liefst gezien dat een van zijn drie 
kinderen de ambitie had om het 
bedrijf over te nemen, maar dat 
is helaas niet het geval.
Daarom moest Chris op zoek 
naar andere gegadigden. Enkele 
kijkers later was daar Pieter van 
Dijk, werkzaam op Schiphol met 
eigen bedrijf ’Cargo’, een scree-
ningsbedrijf voor luchtvracht-
verkeer. Pieter vertelt wat zijn   
screeningsbedrijf en het dieren-
pension van Chris met elkaar te 
maken hebben: ”Bij Cargo zijn 
wij in de loop der jaren met steeds 
meer speurhonden gaan werken, 

om op verschillende plaatsen 
luchtvracht te kunnen doorzoe-
ken. Door de grote vraag naar de 
faciliteiten van ons bedrijf, heb-
ben we besloten een opleidings-
instituut en opvang voor deze 
honden te beginnen.”
Dit is waar Hesterhoeve in het 
verhaal komt: ”Schiphol en 
Varsselder liggen natuurlijk niet 
echt bij elkaar om de hoek, maar 
in de Randstad zijn er voor speur-
honden vrijwel geen opvanggele-
genheden, dus moesten we wel 
verder weg gaan zoeken,” vertelt 
Pieter. ”Na een flinke zoektocht 
door heel Nederland kwamen we 
bij Hesterhoeve, waar het met-
een goed klikte en er voor ons 
bedrijf wel de juiste mogelijkhe-
den zijn. We zijn samen rond de 
tafel gaan zitten en na veel pra-
ten, regelen en een flinke dosis 
geduld is alles rondgekomen.” 
De officiële overdracht zal op
13 juni plaatsvinden. 
Pieter laat merken dat hij grote 
bewondering heeft voor wat de 
Wijsman’s hebben bereikt: ”Het 
is natuurlijk niet de bedoeling dat 
ik 14 juni direct het roer omgooi 
zonder respect te hebben voor 
het levenswerk van Chris en Ria. 
Er zal zeker het een en ander in 
een modern jasje worden gesto-
ken en ik kijk met een frisse blik 
naar de toekomst, maar we zet-
ten vooral door wat er in alle 
afgelopen jaren opgebouwd is.”

Op zondagmiddag 2 juni is er van 
13.00 tot 17.00 uur een receptie 
aan de Hesterweg 5a, waarbij alle 
klanten zijn uitgenodigd.

Dierenpension Hesterhoeve 
in nieuwe handen 

Op 24, 25 en 26 mei vindt de 
27ste Huntenkunst in Ulft plaats. 
De SSP Hal wordt jaarlijks voor 
die gelegenheid tot een waar 
kunstdorp omgebouwd. Het eve-
nement is geliefd en trekt jaar-
lijks vele bezoekers, zowel uit 
binnen- als uit het buitenland. 

Het evenement is uitgegroeid tot 
een belangrijke en aanspreken-
de kunstmanifestatie. Dit jaar 
nemen maar liefst 230 kunste-
naars deel. Onder hen zijn vele 
nieuwe deelnemers, waardoor 
het evenement steeds een nieuw 
gezicht krijgt en spannend blijft. 
De kunstenaars zullen in een 
eigen unit hun werk persoonlijk 
presenteren. 

Dit betekent voor de bezoeker 
niet alleen kunst zien, maar er 
wordt volop de mogelijkheid 
geboden om met de kunstenaars 
over hun werk te praten. De deel-
nemers komen uit diverse landen, 
zelfs van buiten Europa zoals uit 
Argentinië en Zuid-Korea.

Er is sprake van een internati-
onale opzet. Ook de gemeente 
Oude IJsselstreek is met kunste-
naars vertegenwoordigd. 
De gekozen kunstenaars zijn: 
Berna Bonekamp (Gendringen), 
Léon Dekker (Etten), Valentina 
Gal (Silvolde), Maarten Becks, 
Jeroen van Herten (Terborg), 
Ingrid Nijenhuis, Peter van 
Tuijl (Ulft) en Frans Venhorst 
(Veldhunten). Er wordt een 
strenge selectie toegepast, omdat 
de organisatie kwaliteit voorop 
stelt. De kunstenaars zien het 

daarom als een eer om als deel-
nemer toegelaten te zijn. 

Finland in de picture
Vanaf 1999 wordt ieder jaar een 
land gekozen om kunstenaars uit 
dat land op Huntenkunst centraal 
te stellen. Dit jaar is dat Finland. 
Zeven Finse kunstenaars zullen 
hun werk tonen in een speciaal 

paviljoen. In verband met dit 
project zal de Finse ambassadrice 
mevrouw Kaukoranta tijdens de 
opening spreken. 
Het is de eerste keer dat Finse 
kunstenaars aan Huntenkunst 
deelnemen. In het kader van 
dit project is er tegelijkertijd in 
Galerie bij de Boeken de exposi-
tie ’De Finnen komen!’. 

Deze keer speciale aandacht 
voor Artezstudenten 
Nieuw is het project met onlangs 
afgestudeerde studenten van 
Artez (Arnhem). Dankzij dit pro-
ject vindt er een verjonging van 
Huntenkunst plaats. Zij brengen 
eigentijdse thema’s in beeld. 
Ongetwijfeld zal dit project naast 
jeugdige kunstenaars ook jonge 

bezoekers trekken. Aan de hand 
van installaties, foto’s en objecten 
wordt hun kijk op de maatschap-
pij gegeven. Al onderzoekend 
komen begrippen zoals realiteit 
en de complexheid van het men-
selijke bestaan aan de orde. Deze 
worden bij hen vaak in de vorm 
van technische constructies uit-
gewerkt. De werkelijkheid wordt 
naar hun hand gezet en soms 
vervormd en krijgt daardoor een 
nieuwe betekenis. Zo ontstaat er 
een nieuwe wereld, die soms ver-
vreemdend werken. De provin-
cie Gelderland onderschrijft dit 
project en draagt financieel bij. 

Een variatie aan kunst
Huntenkunst geeft een goed 
inzicht in de hedendaagse beel-
dende kunst. Het is een unieke 
gelegenheid om in één grote hal 
zoveel hedendaagse kunst bij 
elkaar te zien. Het evenement 
kent een grote variatie aan stij-
len en technieken. Er valt veel te 
genieten. Realistische en abstrac-
te kunst wisselen elkaar af. 
Interessant is ook om in de 
kunstwerken de invloeden te 
ontdekken, die aan het land van 
herkomst gekoppeld zijn. Een 
groot scala aan technieken valt 
er te bewonderen. Variërend van 
beelden, objecten, installaties, 
grafiek, schilderijen, foto’s en 
tekeningen. Dit alles maakt een 
bezoek aan Huntenkunst meer 
dan de moeite waard.

24 mei 17.00-21.00 uur
25 mei 10.00-20.00 uur
26 mei 10.00-18.00uur
www.huntenkunst.org

Pieter van Dijk (links) en Chris Wijsman.

Finland centraal op Huntenkunst

Werk van Jet Altenburg.

Peter (links) en Mike Tuytens.
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Wie had dat gedacht? Dat 10 
jaar geleden, na de inauguratie 
van het bestuur, de ’olde ker-
mis’ nog steeds zou bestaan!

Samen vieren
Op zaterdagavond 13 juli a.s. 
zal voor de TIENDE keer de 
”olde kermis” plaats vinden. 
Het bestuur is hiervoor alweer 
enthousiast aan het werk om 
er een bijzonder feest van te 
maken. 

Het thema dit jaar is een ’moe-
vie en teevee gala’ met als titel 
Veltins Flestival’. In verband 

met de tiende editie gaan we 
tevens, éénmalig, iets speciaals 

doen. Wij pakken de zondag er 
bij om ons jubileum te vieren! 

Zondagmiddag 14 juli, van 
13.00 tot 17.00 uur, gaan we 
Spätshoppen! Gezellig napra-
ten over de zaterdagavond en 
alle vorige edities. Dit onder 
het genot van een hapje en een 
drankje met muziek. 

De uitnodigingen zullen rond 
Pinksteren worden verzonden.

10-jarig jubileum 
’olde kermis’

Er gaat iets veranderen bij 
Blumer in Gendringen. Het fami-
liebedrijf richt de aandacht in de 
toekomst vooral op de installa-
tiewerkzaamheden en stopt met 
de verkoop van wit- en bruin-
goed. Met ingang van 1 augus-
tus sluit zodoende de winkel van 
Blumer Electro in Gendringen 
(Grotestraat 47). Op dat moment 
zal de winkeldeur van het instal-
latiebedrijf (Grotestraat 49) weer 
open zijn.

In de installatiewinkel (Grote-
straat 49) zullen de kleinere 
gebruiksproducten dan ook  ver-
krijgbaar zijn. ”Zaken als batte-
rijen, lampen en stofzuigerzakken 
blijven beschikbaar. Daarvoor 
kunnen de mensen dus gewoon 
nog steeds bij ons terecht. Die 
service en die serviceartikelen 
willen we blijven bieden,” vertelt 

Tom Robben, samen met broer 
Sjoerd mede-eigenaar van fami-
liebedrijf Blumer. 

De Gendringse hofleverancier 
begon in 1860 als smederij en 
ontwikkelt zich van daaruit nog 
steeds verder. ”Om onze groei-
ambitie met Blumer Installatie 
te kunnen realiseren, moeten we 
keuzes maken. De energietransi-
tie en de verduurzaming in de 
techniek geven nieuwe impulsen 
aan ons installatiebedrijf.” Om 
die reden sluit per 1 augustus 
Blumer Electro; de opruiming is 
inmiddels van start gegaan.
”Vanuit onze betrokkenheid 
bij Gendringen en de volledig-
heid van het winkelaanbod is 
het geen gemakkelijke beslissing 
geweest,” benadrukt Robben. 
”Aan de andere kant merken 
wij ook dat er bij het winkelend 

publiek steeds minder behoefte 
is aan een fysieke winkel op het 
gebied van consumentenelek-
tronica. Dat maakt het voor ons 
de enige juiste beslissing, om zo 
onze aandacht volledig te kun-
nen geven aan de kansen voor 
ons installatiebedrijf. En we 
zijn, ook voor het dorp, blij dat 
we de installatiewinkel op de 
Grotestraat 49 open houden.”

Ondanks de verandering blijft 
dan ook veel bij het oude. Dat 
geldt eveneens voor alle lopen-
de garantieverplichtingen: die 
worden onder de naam Rowi 
Reparatie Dinxperlo (06 457 921 
25) ondergebracht bij Martin 
Wildenbeest, de huidige monteur 
van Blumer Electro. Hij zal na 1 
augustus bovendien de verkoop 
en service van onder meer was-
machines, koelkasten en televi-
sies overnemen. Robben: ”Voor 
ons is het fijn dat we dat in ver-
trouwde handen kunnen overge-
ven. En het is voor onze klanten 
prettig dat ze met Martin terecht-
kunnen bij dezelfde persoon, die 
ze al kennen.”

Het nieuws dat Blumer Electro 
sluit werd een maand geleden 
naar buiten gebracht. ”Gelukkig 
snapt iedereen dat we deze 
keuze hebben moeten maken,” 
zegt Robben. ”Het blijft verve-
lend, maar we merken wel dat de 
mensen het begrijpen. Iedereen 
kent en gebruikt de webshops, 
en dat zal de komende jaren eer-
der meer dan minder worden. 
Daar heb je nou eenmaal mee te 
maken.”

Blumer Gendringen

’We gaan het anders doen’

Op bovenstaande archieffoto de bordesscène. Met onder andere 
rechts naast HKH Dory, dhr. Beijer van de ’Terborgse Wijncentrale’, 
hofleverancier van de ’olde kermis’.

Voetballiefhebbers moeten nog 
even geduld hebben: iets meer 
dan een week, dan is de top 
van het internationale jeugd-
voetbal te bewonderen in de 
Achterhoek. Op de 40e editie 
van het Terborg Toernooi ver-
schijnen acht talentvolle teams 
aan de aftrap. Organisator Rob 
Gudden heeft maar één wens 
voor dit jubileumjaar. 

De aanwezige ploegen staan 
in ieder geval garant voor een 
mooie mix van verschillende 
voetbalstijlen op vrijdag 31 mei, 
zaterdag 1 en zondag 2 juni. In 
groep JAWS zitten Liverpool 
(Engeland), Palmeiras (Brazilië), 
FC Midtjylland (Denemarken) 
en de regionale trots De 
Graafschap, in de Van Egmond-
groep Tottenham Hotspur (Eng), 
Flamengo (Bra), Ajax Cape 
Town (Zuid-Afrika) en het 

Arnhemse Vitesse. 

Wat het deelnemersveld betreft, 
heeft Gudden weinig te wensen 
over. ”Ik hoop alleen dat de 
weergoden er een beetje reke-
ning mee houden dat het onze 
jubileumeditie is”, zegt de toer-
nooidirecteur. Zijn ’goddelijke 
verzoek’ komt niet uit de lucht 
vallen: ”De afgelopen twee jaar 
zijn we echt geteisterd door de 
weersomstandigheden. Het was
34 graden, zó warm, niet te 
doen. Heel vervelend, want we 
organiseren een toptoernooi 
voor het publiek. Als er dan 
randvoorwaarden zijn waardoor 
dat publiek wegblijft - wat heel 
begrijpelijk is - dan is dat ontzet-
tend jammer.”
Wel nieuw is dit jaar dat er voor 
de indeling van de groepen niet 
geloot is. Een heel bewuste keus, 
laat Gudden weten. ”Er komen 

vijf ploegen die er ook vorig jaar 
waren. We vonden het risico te 
groot dat we door het toeval van 
de loting te veel dezelfde wed-
strijden als vorig jaar zouden 
krijgen. En herhaling is niet leuk. 
Nu zijn we verzekerd van een 
goede verdeling en van mooie 
potjes voetbal.”
Een favoriet kan Gudden daar-
bij niet aanwijzen. ”Maar Ajax 
Cape Town heeft twee keer op 
rij de finale verloren, eerst van 
Atlético Mineiro en vorig jaar 
van Palmeiras. In elke mail ver-
melden ze: ‘Wij nemen op maan-
dag die beker mee.’ Die zijn er 
zéér gebrand.”

Even vreesde Gudden voor een 
herhaling van 2013, toen Borussia 
Dortmund de finale van de 
Champions League haalde en de 
clubleiding besloot om de eind-
strijd tegen Bayern München op 
Wembley bij te wonen met alle 
teams - ook de jeugdploeg die 
dat weekend eigenlijk in Terborg 
had zullen spelen. 
Nu waren het de twee Engelse 
grootmachten Liverpool en 
Tottenham die er drie weken 
voor het Terborg Toernooi in 
slaagden de Europese finale te 
bereiken. Maar gelukkig kon 
Gudden opgelucht ademhalen; 
’the Reds’ en ’the Spurs’ zijn er 
over anderhalve week gewoon 
bij op sportpark De Paasberg. 

De Ulftse Krant heeft enkele 
vrijkaarten te vergeven. Kaarten 
uitsluitend ophalen donderdag 
23 mei tussen 10.00 - 12.00 uur.
OP = OP!

Terborg Toernooi: mooie potjes voetbal 
en gebrande Zuid-Afrikanen

Vier dagen fraaie routes fietsen 
door het Achterhoekse coulis-
senlandschap vanuit Varsseveld.  
De routes zijn uitgezet over goed 
berijdbare wegen en paden. 

U krijgt bij de start een duide-
lijke routebeschrijving mee. 
Tevens zijn de routes uitge-
pijld. De controles zijn steeds 
in uitstekende en sfeervolle 
horecagelegenheden. 
De start is in de Van Pallandt-
sporthal in Varsseveld, starttijd 
9-13 uur. De afstanden zijn 40 
en 60 km, waarbij u op de con-
troleplaats (na 20 km) steeds 
kunt kiezen welke afstand u 
die dag wilt afleggen. De routes 
gaan iedere dag in een andere 
richting.
    
Donderdag 30 mei:
Vragender/Meddo (40 km) en 
Huppel/Henxel (60 km)

Vrijdag 31 mei:
Zelhem (40 km) en Hengelo 
Gld./Varssel (60 km)

Zaterdag 1 juni:
Bredevoort (40 km) en Woold/
Miste (60 km)

Zondag 2 juni:
Azewijn (40 km) en Emmerich 
(60 km)

Heeft u geen zin om 4 dagen 
te fietsen, dan is minder fietsen 
geen probleem. U kunt iedere 
dag vertrekken vanaf 9.00 uur 
en u dient voor 18.00 uur weer 
afgestempeld te hebben.
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- 
voor volwassenen. Dagkaarten 
kosten € 3,50 per persoon. 
Kinderen tot 12 jaar betalen de 
helft. Dit is inclusief een con-
sumptie na afloop tegen inleve-
ring van de deelnemerskaart.

24e Achterhoeks Fietsweekend 
van 30 mei t/m 2 juni

Palmeiras O19 - de Graafschap O19 op het Terborg toernooi 2018.
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De dorpskiek gaat naar de Veldstraat te Ulft. 
De foto is gemaakt omstreeks 1980. We staan op 
het Heggenseveld richting de Pol. Links een van 
de oude huurwoningen aan de Veldstraat in het 
midden de woning van de familie Aalders. Deze 
moest het veld ruimen voor verbetering van de 
straten. En rechts nog een stuk van de winkel van 
Schoemaker.

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)

18 mei: Amfipop, Openluchttheater Engbergen,    
 Gendringen
18 mei: Bökkers in popzaal, DRU Cultuurfabriek, Ulft
19 mei: Symphonie Atlantique in Ouhrlokaal, DRU   
 Cultuurfabriek, Ulft
19 mei: Voorjaarsconcert Iesellander Muzikanten, Silvolde
19 mei: Spirituele open dag, Kulturhus de Vos, Westendorp
20 mei: Instuifmiddag KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
20 mei: Geschiedenisles in Terborg
22 mei: Galafeest Wesenthorstschool
23 mei: Flassenactie Dansgarde Iseldonk, Ulft
24-25-26 mei: Huntenkunst DRU SSP hal, Ulft
25 mei: Preuvement in centrum Gendringen
25 mei: Zeepkistenrace in het centrum van Silvolde
26 mei: Grei in de Wei, Weerstation de Lichtenberg, Silvolde
26 mei: Hoppen en Shoppen in centrum Ulft
26 mei: KeyboardXperience 2019, Popzaal    
 DRU Cultuurfabriek, Ulft
30 mei: Hemelvaartsmarkt in Terborg
30 mei: Fietstocht ”het smaakt naar meer”
30 mei-2 juni: Achterhoeks Fietsweekend, Varsseveld
31 mei-2 juni: Terborg Toernooi, Sportpark de Paasberg
1 juni: Autowasdag Ulftse Nachtegalen, Ulft
2 juni: Oldtimertreffen Sinderen jubileum
3 juni: Rijbewijskeuringen, Ulft
3 juni: Bingo KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
5 t/m 8 juni: Ulftse Avondvierdaagse
5 juni: Feestelijke intocht Varsselder
10 juni: Pinkstermeeting Ulft, Industrieterrein ”De Rieze”
12 juni: Zomer Concert, Roon Staal in Oude Kerk Etten
17 juni: Instuifmiddag KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft

Moeder Teresa Stichting weer 
naar Roemenië
Stichting uit Ulft is al decennia 
lang bezig met het verstrekken 
van hulp in Oost-Europa. Dit 
gebeurt onder meer door vele 
transporten met kleding, medicij-
nen, ziekenhuisbedden en knuf-
fels voor de kinderen.

Recent vertrokken Henk en 
Giena Memelink uit Ulft namens 
de stichting met de Teresa-bus 
volgeladen met knuffels en heel 
veel medicijnen en verbandmid-
delen. Na een voorspoedige reis
kwam het duo aan op de plaats 
van bestemming, het Roemeense 
plaatsje Cetariu in de nabijheid 
van Oradea. Hier staat ook de 
magazijn van de Fundacia Maica 
Teresa.
Na een dag later eerst de bus 
uitgeladen te hebben bij het ma-
gazijn, werd zomerkleding en 
schoenen voor de Maica-winkel 
in Oradea ingeladen. Daar aan-
gekomen werd er geholpen om 
alle dozen van kleertjes.com uit 
te pakken. De medicijnen wer-
den uitgezocht en klaargezet 
voor het ziekenhuis in Orade. 
Het was niet zo eenvoudig om 
met de bus aan de achterkant van 
het ziekenhuis te komen waar 
de medicijnen moesten worden 

afgeleverd, maar deze werden 
allemaal met veel dankbaarheid 
aangenomen. Een vrouwelijke 
arts kwam de stichting nog extra 
bedanken voor zoveel goederen.
Een dag later hielpen Henk en 
Giena mee om in de dorpen alle 
honderd klaargemaakte pakket-
ten te brengen en in het schooltje 
in Sacuieni werden vier dozen 
met mooie schooltasjes gevuld 
met schriftjes en pennen af te 
leveren, dit leverde grote blijd-
schap op. 
In Sannicolau de Munte, in een 
gebied waar de ergste armoede 
heerst en krotjes voor sommige 
gezinnen nog als woning dienen, 
worden 32 pakketten en breipak-
ketten bestaande uit truien, das-
sen en mutsen uitgedeeld. In alle 
dorpen die bezocht werden wa-
ren de bewoners zeer dankbaar 
dat ze grote pakketten kregen.
Afgelopen week stond in het 
teken van een zending naar een 
ziekenhuis in Roemenië. Naast 
apparatuur is er daar ook behoef-
te aan beddengoed, iets waarin 
door de Moeder Teresa Stichting 
Ulft in voorzien wordt. Vanwege 
de hygiëne wordt de hele zending 
voor vertrek naar Roemenië nog 
een keer extra gewassen, waar-
door het extra schoon op trans-
port gaan.

Moeder Teresa Stichting

Galerie bij de Boeken houdt jaar-
lijks een expositie in het kader 
van de internationale kunstmani-
festatie HUNTENKUNST waar-
in ieder jaar een land centraal 
staat. Dit jaar is dat Finland en 
in de tentoonstelling ’De Finnen 
komen!’ geven 7 kunstenaars 
een goed inzicht over de huidige 
ontwikkeling van de kunst in hun 
land. In hun zienswijze ontleent 
hun vaderland haar identiteit 
mede door de kunst. Daarnaast 
voelen zij zich Europeaan en zijn 
ze op Europa gericht. Het hele 
project is in samenwerking met 
de Finse ambassade tot stand 
gekomen.

Op humoristische wijze schildert 
Anna Aho haar portetten in 
acryl, haar onderwerp is vaak de 
vrouw die realistisch wordt weer-
gegeven. De uitdrukking van be-
weging is bij Aho belangrijk.

Ook realistisch zijn de olieverf-
schilderijen van Elina Sarlin.       
De mens wordt er individueel 
afgebeeld en wordt omgegeven
door alledaagse attributen zoals
een strijkijzer, stofzuiger of een 
verzameling kleding. Opmerke-
lijk zijn de afsnijdingen zoals het 
half weergeven van gezichten.

Het duo Ylva Höllander en 
Marjaana Rantama werken sa-
men en houden zich bezig met 
filmen en fotografie. Zij combi-
neren filmbeelden met muziek 
afkomstig van hun eigen band 
Finsk Filmindustri.
De olieverfschilderijen van Elina 
Försti getuigen van een geheel ei-
gen stijl. Zij werkt met sprekende 
contrastrijke kleuren en gaat uit 
van kleuren en vormen. Al haar 
schilderijen ademen duidelijk de-
zelfde sfeer uit en worden daar-
door gemakkelijk als haar werk 
herkend.
Van Timo Sailaranta zijn even-
eens olieverfschilderijen waarbij 
kleuren een grote rolspelen. Hij 
neigt tot abstractie. De voorstel-
lingen worden gereduceerd tot 
vlakken, die met elkaar een com-
positorisch spel aangaan.
Van een heel ander sfeer zijn de 
gouaches van Anne Tompuri. Zij 
kiest juist voor zwart-wit tegen-
stellingen om daardoor licht- en 
donkereffecten te bewerkstelli-
gen. Haar personen worden ver-
huld in donkere gewaden met 
uitsparingen bij de ogen. Het re-
sultaat zijn doordringende ogen, 
gehuld in een waas van geheim-
zinnigheid, waarbij de ogen hun 
dwingende rol blijven behouden.

Finnen in Galerie 
bij de Boeken

Wedstrijden van de 
komende weken
19 mei
VV VIOD Doetinchem - SDOUC
KSH - Ulftse Boys
GWVV - SV Zeddam/Sint Joris
Gendringen - SV Grol 
VV Terborg - AD ’69
RKZVC - Silvolde
Den Dam - NVC Netterden
SVGG - VV MEC
VV Etten - Ajax B

26 mei
SDOUC  -  DVC ’26
Ulftse Boys  - SV Loil
VV MEC  -  GWVV
SML  -  Gendringen
VVG ’25  -  VV Terborg
Silvolde  -  MSC
NVC Netterden  - VV Mariënveld
Sprinkhanen  -  SVGG
Ajax B  -  SV Halle
SV Bredevoort  - VV Etten

Sportverenigingen, geef
uw wedstrijden door, 
dan weten uw supporteers
wanneer ze u kunnen
komen aanmoedigen!
 

ulftsekrant@ijselstroom.nl

Bij de Moeder Teresa Stichting in Ulft worden de lakens voor de        
ziekenhuizen in Roemenië extra gewassen.




