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Weer of geen weer
Het is half februari en na wat 
vorst en sneeuw hebben we de 
eerste lentetemperaturen al 
genoteerd. Achter de wind in 
het zonnetje is het al terrasjes-
weer. De ’dikke truien’ dag 
veranderde afgelopen week in 
rokjesdag. Het Elfsteden-
comite heeft onlangs een     
order geplaatst voor kluun-
matten, ik hoop dat ze voor de 
zekerheid maar meteen 200 
strekkende kilometer hebben 
besteld, want die afstand 
schaatsend afleggen zie ik zo 
een, twee, drie nog niet          
gebeuren. Maar alles is nog 
mogelijk natuurlijk, want 
maart roert zijn staart en april 
doet wat ie wil, dus je weet 
maar nooit. Het zou ons denk 
ik allemaal wel flink tegenval-
len als er nog een echte vorst-
periode in zou treden, want 
wees eerlijk, wie zit er na dit 
en vorig weekend nog te 
wachten op al die drap op de 
weg en het geglibber op de 
stoep. Wie smelt er niet in dit 
heerlijke, verwarmende voor-
jaarszonnetje, dat zich eigen-
lijk al veel te vroeg heeft aan-
gekondigd. Misschien houdt 
de echte winter met af een toe 
een nachtvorstje het al wel 
voor gezien en schuiven we 
deze keer het voorjaar en de   
zomer wat naar voren. Voor 
carnaval, dat dit jaar wat later 
valt, zou het heerlijk zijn als 
de temperatuur ook komend 
weekend weer in de dubbele 
cijfers terechtkomt. Niet        
alleen om feest te kunnen  
vieren, maar ook om ons alle-
maal de gelegenheid te geven 
om al het harde werk en de 
creativiteit van de wagen- 
bouwers en deelnemers aan 
de optocht te bewonderen 
zonder uit te glijden, dus zoals 
ze in Iseldonk dit jaar zeggen, 
’Blief op de been’. 
Allemaal een fijne carnaval 
gewenst.

ulftsekrant@ijselstroom.nl

Zijlijn

Voor de liefhebbers van carnaval 
is het aftellen begonnen: komend 
weekend barst het feest weer los. 
Ook in Ulft (of ’Iseldonk’ tijdens 
carnaval) is genoeg te beleven. 
De carnavalsverenigingen de 
Pol en de Szoepstengels hebben 
een boordevol programma en 
dat geldt ook voor de Stichting 
Iseldonk, die het carnaval in Ulft 
organiseert. 

Het carnaval in Iseldonk - vijf 
dagen lang geregeerd door 
Stadsprins Ton den Derde, on-
der het motto ’Blief op de been!’ 
- gaat op vrijdag 1 maart ’s och-
tends om 11.00 uur al van start 
voor de jeugd: popzaal DRU 
Cultuurfabriek viert dan feest sa-
men met de Ulftse basisschool de 
Oersprong. Jeugdprinses Quinty 
den Eerste zal hierbij natuurlijk 
eveneens van de partij zijn. Haar 
leus: ’Metdoen!’ 

’s Avonds mogen de ouderen 
zich om 19.19 uur naar die-
zelfde popzaal begeven voor de 
Seniorenpronkzitting. Een spe-
ciale gast is Otwin van Dijk; de 
burgemeester van de gemeente 
Oude IJsselstreek gaf tijdens de 
pronkzitting van Iseldonk een 
verrassingsoptreden met het duo 
Old & (N)ice (Dianca Disbergen 
en haar dochter Nora) en op       
veler verzoek wordt deze unieke 
act nog een keer opgevoerd. Ook 
de Strangzangers geven acte de 
présence. Senioren die deze 
avond graag aanwezig willen zijn, 
maar niet in staat zijn om zelf 
naar de DRU Cultuurfabriek te 
komen, kunnen worden opge-
haald. 

Op zaterdag vindt de sleutelover-
dracht plaats (14.41 uur bij de 
DRU) en vanaf dat moment 
heeft Stadsprins Ton het offici-

eel voor het zeggen in Iseldonk. 
Vervolgens zal ’de Uutschieter’ 
worden uitgereikt aan Henk 
klein Gebbink en treden de 
Iseldonkse Muzikanten op. Om 
20.11 uur begint zaterdagavond 
bij café de Veldmuis het gratis 
toegankelijke Carnavalsbal. 

De carnavalsoptocht door Isel-
donk gaat op zondag 3 maart 
om 13.11 uur van start vanaf het 
Zwarte Plein en tijdens de bonte 
carnavalsstoet zijn alle aanlig-
gende cafés geopend. 
Na afloop verhoogt DJ Johnny 
Hoogland de sfeer bij de DRU 
tijdens het After-Optocht-Bal. 
De maandag staat na de carna-
valsmorgen in de Debbeshoek in 
het teken van Dweilen in Iseldonk 
(kroegentocht), te beginnen met 
het touwtrekken bij de Pol vanaf 
13.11 uur. Het ’dweilen’ voert 
dit jaar behalve langs café Veels 

en ’t Wapen van Ulft ook langs 
café de Veldmuis en het nieuwe     
muziekcafé Kashmir en eindigt
bij Het Hemeltje. 
Dinsdag tot slot is om 19.45 uur 
in de Kerkstraat het pop-ver-
branden, gevolgd door de afsluit-
avond bij Het Hemeltje.

De Pol
Bij carnavalsvereniging de Pol, 
waar Prins Tim de Eerste de scep-
ter zwaait, kan drie dagen lang 
genoten worden van live muziek 
in het clubgebouw van schut-
tersgilde Sint Joris (Hofstraat 
1, alle dagen gratis entree). Op 
zaterdag vanaf 20.00 uur speelt 
De Polband, afgewisseld met 
DJ Robert, op zondag 3 maart is 
het - na de optocht, vanaf 16.00 
uur - de beurt aan het duo Suitz. 
Een dag later vindt om 13.11 uur 
het touwtrekken plaats met aan-
sluitend frühshoppen (met mu-
ziek van De Polband). ’s Avonds 
geldt de residentie van de Pol om 
21.00 uur als vertrekpunt van de 
kroegentocht door Ulft.

De Szoepstengels
Onder leiding van hun kersverse 
Prinsz Koen den Eerste vieren de 
Szoepstengels ook dit jaar weer 
carnaval ’met een fijn drelleke 
muziek’. In hun residentie Het 
Hemeltje wordt zaterdag 2 maart 
afgetrapt door de rockers van 
Gepetto. Een dag later speelt de 
band The Bree, maandag 4 maart 
is het de beurt aan Johnny and 
The Stalkers. Alle feestavonden 
van de Szoepstengels - voor de 
alternatieve carnavalist - begin-
nen om 21.11 uur en zijn gratis 
toegankelijk. Zoals gebruikelijk 
hebben de Szoepstengels op dins-
dag nog een ludieke activiteit. 
Het Hemeltje staat op 5 maart 
in het teken van het ’vrijgezel-
lenfeest’; foute activiteiten en 
gênante opdrachten zijn vanaf 
13.48 uur verzekerd!
Meer informatie over de festivi-
teiten is te vinden op de websites 
iseldonk.com, sintjorisulft.nl en 
szoepstengels.nl.

Ulft maakt zich klaar voor 
Iseldonks carnaval

Jeugdprinses Quinty den Eerste en stadsprins Ton den Derde van Iseldonk.
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Crematorium Etten
Bij de gemeente is een verzoek 
binnengekomen voor het ves-
tigen van een crematorium op 
de Zeddamseweg 17 in Etten. 
Ter plaatse zijn de agrarische 
bedrijfsactiviteiten beëindigd en 
staat de bebouwing leeg. Het 
plan is de huidige bebouwing te 
slopen en het, verder van de weg 
af, terugbouwen van een nieuw 
gebouw, dat in gebruik wordt 
genomen als crematorium. Het 
voorterrein wordt ingericht als 
parkeervoorziening. Voor deze 
plannen is in 2018 een bestem-
mingsplan opgesteld en is een in-
spraakprocedure gehouden. De 
zes ingediende zienswijzen geven 
geen aanleiding het plan aan te 
passen. Op 21 februari wordt het 
bestemmingsplan ter vaststelling 
voorgelegd aan de raad. 

Herontwikkeling 
vml. zwembad De Blenk
De firma Broods (broodjesbar 
met drive-thru) wil het voorma-
lige zwembad De Blenk aan de 
Debbeshoek in Ulft kopen en in 
een gedeelte daarvan (400m2) 
een vestiging openen. Broods is 
van plan een deel van het pand 
te slopen (circa 725m2) om zo 
ruimte te scheppen voor de be-
nodigde parkeerplaatsen op 
eigen terrein. Verder is Broods 
van plan het gehele pand te ko-
pen en voor het resterende deel 
van circa 715m2 een mogelijke 
huurder te zoeken. Het college 

heeft in principe medewerking 
verleend aan dit plan. Dit biedt 
voor de aanvrager voldoende ze-
kerheid om tot aanschaf van het 
pand over te gaan en vervolgens 
de benodigde planologische pro-
cedure te doorlopen.

Het Huiskamer Project 
Gendringen
Het college heeft een subsidie 
van 1.650 euro toegekend aan de 
stichting Het Huiskamer Project 
als bijdrage in de huisvestings-
kosten voor 2019. Het Huiskamer 
Project is een burgerinitiatief 
voor kwetsbare inwoners in de 
omgeving van Gendringen met 
een psychische en/of verslavings-
gevoelige achtergrond. Twee 
dagdelen per week biedt dit pro-
ject een laagdrempelige inloop 
en een vaste ontmoetingsplek 
bij De Gendt in Gendringen. 
Wekelijks bezoeken vijftien tot 
twintig kwetsbare inwoners met 
weinig tot geen sociale contacten 
dit project. Juist voor deze doel-
groep is de ontmoetingsfunctie en 
het hebben van een vast patroon/
ritme van groot belang. Het stelt 
ze in staat om binnen hun eigen 
mogelijkheden deel te kunnen 
nemen aan de samenleving. Dit 
verkleint de kans op terugval.

BEST-tas
Stichting Oud Papier Oude 
IJsselstreek (SOPOIJ) en de 
gemeente willen inwoners nog 
meer betrekken bij het inzame-
len en scheiden van huishoude-
lijk afval. In een proef van een 
half jaar wordt de invoering van 
de zogenoemde BEST-tas getest. 
De BEST-tas is een gratis tas, 
waarmee inwoners Boeken (B), 
Elektronica (E), Speelgoed (S) 

en Textiel (T) kunnen inleveren. 
Deze artikelen belanden nog te 
vaak in de grijze container, ter-
wijl ze prima hergebruikt kunnen 
worden. De BEST-tas maakt het 
voor inwoners eenvoudiger om 
deze gebruikte spullen in te leve-

ren. De proef wordt uitgevoerd 
in één wijk in Gendringen en 
één wijk in Silvolde. Bij de basis-
scholen Meander en Op Koers in 
Varsseveld en de Mariaschool in 
Ulft worden de BEST-tassen ver-
spreid onder de gezinnen die een 

kind(eren) op de desbetreffende 
school hebben. Gevulde tassen 
worden vervolgens op school 
verzameld en overgedragen aan 
Kringloop Aktief, die de spullen 
verkoopt of hergebruikt.

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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GWVV gaat met potgrond de hele regio rond

Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

’n minuutje

Paerelskruutje

Het is al jaren vaste prik dat 
de voetballers van GWVV in 
Varsselder en Veldhunten langs 
de deuren gaan met zakken pot-
grond; het voorjaar is immers 
aanstaande. Nieuw is dat dit jaar 
ook alle lezers van de Ulftse 
Krant uit de omliggende dorpen 
hun potgrond – drie zakken van 
40 liter voor een tientje – via de 
mail (info@gwvv.nl) bij GWVV 
kunnen bestellen. De grond 
wordt dan aan huis geleverd.

De voetbalclub organiseert de 
potgrondactie al jarenlang samen 
met sponsor Welkoop Silvolde 
voor de inwoners van Varsselder 
en Veldhunten; de opbrengst 
komt ten goede aan de jeugdaf-
deling van de vereniging. GWVV 
pakt het dit keer iets anders aan, 
vertelt voorzitter Jan Aalders. 
”In het verleden gingen we eerst 
Varsselder en Veldhunten door 
om de bestellingen te noteren en 
kwamen we twee weken later te-

rug om de zakken te bezorgen en 
af te rekenen.” 

Dit jaar is het ’boter bij de vis’: 
”We rijden nu zaterdag 16 maart 
in Varsselder-Veldhunten rond 
met de potgrond, die we bij de 
mensen afleveren en dan kunnen 
ze ook direct contant betalen of 
het via een eenmalige machtiging 
laten lopen.” ”Want,” zo merkt 
Aalders terecht op: ”We merken
dat steeds minder mensen nog 

contant geld in huis hebben. 
Middels die machtiging willen we 
ze toch de mogelijkheid bieden 
om aan de potgrond te komen. 
Op zaterdag 16 maart bezorgen 
we de hele dag in Varsselder-
Veldhunten,” zegt Aalders.

Maar ook tuinliefhebbers bui-
ten Varsselder en Veldhunten 
kunnen dit jaar profiteren van 
de aanbieding van GWVV en 
Welkoop. Aalders: ”Met een 
E-mail naar info@gwvv.nl kun-
nen ze hun bestelling doorgeven 
en die komen we dan op vrijdag 
8 of zaterdag 9 maart bezorgen. 
Belangrijk hierbij is wel dat naam 
en adres goed vermeld worden 
en hoeveel zakken je nodig hebt 
(3,6 9 of …). Heb je tevens een 
voorkeursdatum wanneer wij 
moeten bezorgen, geef dit dan 
ook rustig aan. Betalen kan con-
tant, maar ook met de eenmalige 
machtiging. Ook inwoners van 
Varsselder en Veldhunten kun-
nen hier natuurlijk gebruik van 
maken!”

Dus potgrond nodig voor een 
mooie, verzorgde tuin? Doe even 
een mail naar info@gwvv.nl!

Locatie kindcentrum Gendringen

De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheden van de locatie Gent/Bibliotheek 
Gendringen voor de huisvesting van de twee scholen Christoffel en Hoeksteen met kinderopvang. Beide 
scholen hebben te maken met een terugloop van het aantal leerlingen. Bovendien zijn de huidige gebou-
wen aan een technische ingreep toe. Daarom wordt al enige jaren gesproken over de toekomst van de huis-
vesting van het basisonderwijs in Gendringen. In de zomer van 2018 is door schoolbesturen en gemeente 
de intentie uitgesproken om te komen tot huisvesting van deze scholen op de locatie Gent/Bibliotheek. De 
conclusie van het onderzoek is dat de locatie ongeschikt is om hier een integraal kindcentrum te realiseren. 
De betrokken besturen Essentius, Accent en Humanitas zijn meegenomen in het onderzoek en delen de 
conclusies van het onderzoek.

Het team van GWVV staat klaar voor het afleveren van uw bestellingen.



Wandelend de historie van 
Ulft beleven
Zondag 24 februari en 24 maart  
om 11.30 uur kan er worden deel-
genomen aan de wandeling langs
bijzondere plekken in Ulft waar
 de gidsen, leden van de fotowerk-
groep van de Oudheidkundige 
Vereniging Gemeente Gendrin-
gen (OVGG), het bijbehorende 
verhaal vertellen. Ulft is veran-
derd in de loop der jaren. Toch 
zijn er veel plaatsen waar de oude 
situatie door middel van verha-
len en foto’s weer tot leven is te 
wekken. De route is ongeveer 4 
kilometer en rolstoelvriendelijk.  
Aan-melden kan bij de balie van 
de DRU Cultuurfabriek of tele-
fo-nisch 0315-714358 en online 
via www.drucultuurfabriek.nl. 
De kosten zijn €4,00 per per-
soon, kinderen tussen 6 en 12 
jaar betalen de helft. Startpunt 
is bij het standbeeld van de 
ijzergieter op het plein voor het 
Portiersgebouw. Groepen kun-
nen op afspraak ook op een an-
der tijdstip onder leiding van een 
gids de route lopen. 

Herinrichting kantoor Ulft
Rabobank Graafschap gaat haar 
kantoor in Ulft herinrichten. 
Maandag 4 maart wordt er ge-
start met de herinrichting van 
het kantoor. Het kantoor is dan 
tijdelijk gesloten tot en met vrij-
dag 29 maart. Klanten kunnen 
gebruik maken van een tijdelijke 
locatie: het infolokaal van de 
DRU Cultuurfabriek in Ulft. Het 
infolokaal is geopend  maandag 
t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur. 
Op deze locatie bevinden zich 
geen automaten. Deze herinrich-
ting is noodzakelijk omdat de 
dienstverlening met betrekking 
tot de cashvoorzieningen aan-
gepast wordt. Tevens geeft dit  
moment hen de gelegenheid om 
de wensen die door de klanten 

zijn aangegeven over de inrich-
ting van hun kantoor zoveel 
mogelijk mee te nemen. De her-
inrichting voeren zij op een zo 
duurzaam mogelijke manier uit, 
waarbij zoveel mogelijk materia-
len worden hergebruikt.

Excelsior in Concert met 
Cor Bakker
Ter afsluiting van het 80-jarig 
jubileum zal muziekvereniging   
Excelsior op 9 maart een con-
cert geven waarbij de van TV 
en Radio bekende pianist Cor 
Bakker zijn medewerking zal 
verlenen. Het concert zal plaats-
vinden in de grote concertzaal 
van de DRU Cultuurfabriek en 
begint om 20.00 uur. 

Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 11 maart weer haar 
maandelijkse bingo voor leden 
om 14.30 uur in ’t Hemeltje te 
Ulft. Nieuwe leden zijn welkom 
en kunnen zich op deze middag 
aanmelden.

Damesgilde Ulft
Op woensdagavond 13 maart 
houdt Damesgilde Ulft haar jaar-
lijkse feestavond in de theater-
zaal van de DRU Cultuurfabriek. 
Aanvang 19.30 uur. De avond 
krijgt een feestelijke noot door 
het optreden van het koor 
’Tijdloos’ uit Zevenaar.

Rijbewijskeuringen in Ulft
Automobilisten kunnen zich via 
Regelzorg Rijbewijskeuringen 
op 13 maart en 27 april in de 
Mulderije, Allee 1 medisch laten 
keuren voor de verlenging van 
hun rijbewijs. Een afspraak ma-
ken met de arts kan via Regelzorg 
Rijbewijskeuringen. Telefonisch: 
088 23 23 300.  Zelf een datum 
plannen: www.regelzorg.nl.
Voordat u een afspraak maakt
koopt u eerst een Gezondheids-
verklaring. Automobilisten van 
75 jaar en ouder betalen €40,-. 
Houders van rijbewijs C/D/E tot 
75 jaar betalen €60,-. Bent u ge-
zond, koopt u een digitaal formu-
lier en kunt u snel een afspraak 
maken bij de keuringsarts dan 
is uw nieuwe rijbewijs snel gere-
geld. Is dit niet het geval dan kan 
het 3 of 4 maanden duren.

Mantelzorgcafé in gemeente 
Oude IJsselstreek
Op maandag 11 maart is er weer 
een bijeenkomst van het Mantel-
zorgcafé. Mantelzorgers kunnen 
elkaar ontmoeten in ’De Roode 
Leeuw’ in Terborg, van 13.30 
tot 15.00 uur. De mantelzorg-
consulent is uw gastvrouw. Zij 
ontvangt iedereen met een kopje 
koffie of thee en kan uw vragen 
beantwoorden. U kunt info over 
deze bijeenkomsten ook vinden 
op www.vithulpbijmantelzorg.nl.
Opgave hiervoor is niet nodig. Er 
zijn geen kosten aan verbonden 
en de koffie/thee krijgt u aange-
boden. Meer weten? 
Bel (0544) 82 00 00 of mail: 
info@vithulpbijmantelzorg.nl.

Instuifmiddag KBO/SBU
KBO/SBU organiseert op maan-
dag 18 maart een instuifmid-
dag vanaf 14.00 uur in zaal het 
Hemeltje te Ulft. Er wordt een 
kaartje gelegd (o.a. solokaarten, 
jokeren, 3/15), rummikub ge-
speeld en gesjoeld; ook andere 
spelen zijn welkom. De entree is 
gratis en men hoeft geen lid te 
zijn! De koffie kost slechts €1,- 
en er is ruimte voor zo’n 80 deel-
nemers, dus breng partner, buren 
en vrienden mee.

Training: ’Omgaan met
mensen met dementie’
In maart start de training ’Om-
gaan met mensen met demen-
tie’. Deelname is gratis. Tijdens 
deze training krijgt u informatie 
over dementie, maar ook tips en
 adviezen om zo goed mogelijk 
om te gaan met uw situatie.
De trainingen vinden plaats op: 
vrijdag 15 maart, 5 en 19 april 
en 10 mei, bij De Roode Leeuw 
in Terborg van 10.00 tot ± 12.00 
uur. Meer informatie en aanmel-
ding; tel. 0544 820000 of via mail 
info@vithulpbijmantelzorg.nl.

Zomerdarts 
Oude IJsselstreek
Dartcompetitie Oude IJssel-
streek organiseert in de zomer 
van 2019 voor de 3e keer de 
Zomerdarts Oude IJsselstreek. 

De eerste twee editites zijn ge-
wonnen door het dartteam van 
Slootermeer. 
De competitie zal eind mei 2019 
beginnen en zal maximaal 6 speel-
weken gaan duren. De inschrij-
ving start in februari. Deelname 
kost €12,50 per team en de speel-
locatie moet zich bevinden in de 
Oude IJsselstreek. Lijkt het je 
leuk om samen met je vrienden, 
collega’s of vereniging te darten 
in de leukste dartcompetitie van 
de regio, geef je dan nu op. 
Voor meer info kijk op 
www.dartcompetitieoude
ijsselstreek.nl.

Tatum Kempers in CIVON
Kunstenaarscollectief BREEK-
ijzer presenteert Tatum Kempers,

fotografie, tot en met vrijdag 
22 maart in CIVON Innovatie-
centrum, voorheen ICER, Hutte-
weg 32, Ulft, 0315-820 280. Gratis 
entree. Het fotografische werk 
van Tatum Kempers bestaat 
voornamelijk uit zelfportretten 
die ze maakt door middel van 
verschillende technieken. 
Zo maakt zij gebruik van light-
painting (schilderen met licht), 
lange sluitertijden, schilderen 
en soms gebruikt ze haar iPhone 
of analoge technieken. Hiermee 
creëert ze een nieuw beeld dat 
verder gaat dan een standaard 
portret. Zo komt ze feitelijk heel 
dicht bij de betekenis van het 
woord fotografie dat vanuit het 
Grieks: met licht schrijven of 
schilderen betekent.
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Team Wesenthorst wint debatwedstrijd 
voor scholieren

OVGG brengt het verleden 
van Varsselder in beeld 

Een team van tien leerlingen van het Almende College Wesenthorst deed mee aan een debatwedstrijd 
voor vmbo op het Metzo College in Doetinchem. Tegenstanders waren andere scholen van Achterhoek 
VO. In de finale werd het Rietveld Lyceum verslagen. De trofee werd met gejuich in ontvangst genomen.
Er namen acht scholen deel aan de debatwedstrijd: Almende College Bluemers, Metzo College, Rietveld 
Lyceum, Schaersvoorde Aalten, Schaersvoorde Winterswijk, Ludger College, Zone College en Almende 
College Wesenthorst. Iedere keer debateer je tegen een ander team over een stelling die telkens gegeven 
wordt. Daarbij krijg je te horen of je voor of tegen deze stelling bent. Na een kort overleg probeer je met 
argumenten je tegenstanders te overtreffen. Julia Berntsen, Thijs Put, Liv Jansen, Damian Kock, Duco 
Bavelaar, Lieke Krebber, Dex Massop, Jesse Wissing, Jelle Visser en Murat Delioglu deden dat het beste. 
Samen met de begeleiders Petra Steentjes en Petra Molenaar, die de leerlingen voorbereid hadden, tonen 
ze trots de wisselbeker die een jaar lang op de Wesenthorst pronkt. Hoewel het debat door de leerlingen 
van alle scholen heel serieus genomen werd, kon de jury humor in het debat zeker waarderen. Het motto 
van het Wesenthorstteam paste daar mooi bij. Dat was namelijk: ’Debatteren met een lach’.

Woensdag 13 maart zal de fotowerkgroep van de Oudheidkundige 
Vereniging Gemeente Gendringen in het Dorpshuus in Varsselder 
een groot aantal foto’s van dit dorp laten zien uit lang vervlogen      
tijden. Ook de buurtschap Veldhunten zal deze avond niet ontbre-
ken. Honderden foto’s zijn gehaald uit archieven en familiealbums. 
Voor de wat minder jeugdigen een feest der herkenning, door de 
jongere generatie zal nog lang worden gesproken met de oudere 
inwoners en om uitleg worden gevraagd. Enkele inwoners van 
Varsselder en leden van de fotowerkgroep zullen de foto’s van com-
mentaar voorzien, uiteraard met de nodige anekdotes. Om op deze 
avond een zitplaats te hebben worden er in het Dorpshuus vanaf 
woensdag 27 februari tijdens de reguliere openingstijden de gratis 
kaartjes  uitgegeven. Reserveren is niet mogelijk. 
De zaal is open om 19.00 uur en de aanvang van de presentatie is 
om 19.30 uur. Na afloop kunnen er dvd’s worden besteld van deze 
maar ook van vorige presentaties. Toegang is gratis, uiteraard is een 
vrije gift zeer welkom. Zie ook: www.ovgg.nl

Volksstuk ’Tante Leen’ in 
Buurtschapshuis Sinderen

Na het succesvolle openluchtspel ’Rimpelingen’ waar duizenden 
mensen op af kwamen speelt toneelgezelschap ’t Buurtschap dit 
voorjaar een nieuw toneelstuk. Op 15, 16 en 22 maart wordt ’Tante 
Leen’ op de planken gebracht. De voorstelling begint om 20.00 uur 
in het Buurtschapshuis Sinderen. Kaarten hiervoor zijn te reserve-
ren via www.tbuurtschap.nl en telefonisch: 0315-617282 (volwasse-
nen: €7,50/ kinderen: €5,00). (De voorstellingen van 15 en 16 maart 
zijn inmiddels bijna uitverkocht!) ’Tante Leen’ is een volksstuk 
die zich afspeelt in de jaren 50 in Amsterdam. Geschreven door 
Willy Schwarze-van Putten en bewerkt door Ciska Wynia en Udo 
Klompenhouwer. Naast volwassen spelers zullen er ook een aantal 
kinderen meedoen en eveneens zijn er een aantal liedjes in verwerkt. 
Foto: Christel Wildenbeest



De Dakhazen
De Dakhazen vieren car-
naval op vrijdag 1 maart in 
Gendringen. Nadat ’s ochtends 
de Christoffelschool met een 
bezoekje wordt vereerd, barst 
’s avonds het feest los. De car-
navalsavond bij café de Waggel 
met DJ Vakman Johnny (gratis 
entree) begint om 20.11 uur.
De Dakhazen hebben in het ver-
leden vijf prinsen gehad, dus was 
het niet meer dan logisch dat het 
deze carnaval tijd was voor prins 
zes. Prinses Anniek Flapper is 
uiteraard van de partij bij de 
Waggel, samen met haar adju-
danten Marieke van de Wetering 
en Virea Heuvels. Daarnaast kan 
er nog een special guest worden 
verwacht in Gendringen.

De Metworst
Carnavalsvereniging ’De Met-
worst’ uit Silvolde bestaat dit 
jaar 55-jarig en daarin wordt 
flink uitgepakt. Het carnaval zelf 
begint voor de Rood-Wit-Goud 
verklede Metworsten op zater-
dagavond, 2 maart. Daar treedt 
de band Q5 NEW STYLE op. 
Net als vorig jaar zal deze zeer 

dynamische liveband de hele zaal 
weer stevig op zijn kop zetten. 
Tussendoor houdt DJ Jari de 
polonaise goed aan de gang. 
Spectaculair zal het optreden 
van de Metworsten zijn tijdens 
de Grote Zillewoldse Optocht 
op zondagmiddag 3 maart. De 
wagenbouwers van de vereni-
ging, waartoe ook Prins Casper 
Boegman en zijn adjudant 
Wilberth Koenders behoren, 
hebben zich dit feestelijke jaar 
uit de naad gewerkt. Al maanden 
wordt er geklust aan een prach-
tige vervanger van de vorige. 
Na de optocht begint het 
Metworst-familiecarnaval bij 
’het Molentje’ in Silvolde. Daar 
speelt vanaf 15.11 uur zoals van-
ouds de ’Perfect  Showband’. 
Daarnaast is er een heel speciaal 
optreden van Ghijs de Bruijn. 
Iedereen is van harte welkom, 
toegang is gratis.

De Malle Metworst Maandag 
start om 15.11 uur bij Het 
Molentje. De Perfect Showband 
en DJ Vakman Johnny maken 
er een gezellige boel van. Als 
kers op de taart is er een optre-
den van de Dikdakkers. Anton 
en Hans vormen al jaren de 
Dikdakkers en zijn bekend van 
hun hit: ’Cowboys & Indianen’. 
Ook hier is de entree gratis. 
Meer informatie op 
www.cvdemetworst.nl. 

De Kloetentraejers
Op vrijdag 1 maart begint voor 
De Kloetentraejers uit Netterden 
het Kindercarnaval. De start 
van de optocht is om 9.00 uur, 
vanaf de Walburgisschool. Deze 
eindigt bij het Gildegebouw in 
Netterden, waarna het groot 
feest is waar iedereen welkom is. 
Samen met Prins Joep de Eerste 
en zijn adjudanten Maxime en 
Dean gaan ze er een fantastisch 
feest van maken. 

3 Maart is de Carnavalszondag, 
waar om 14.11 uur de optocht 
start bij het Gildegebouw. 
Wanneer de optocht daar weer 
is teruggekeerd, begint het car-
navalsbal, met onder andere een 
optreden van de Dansgarde. Ook 
de prijsuitreiking en de procla-
matie vinden er plaats. Er is een 
soundmixshow voor de jeugd en 
een springkussen voor de aller-
kleinsten. De muziek wordt ver-
zorgd door DJ Ronnie de Wit. 

De Deurzetters
Op 18 januari is bij De Deurzet-
ters uit Etten de nieuwe prinses 
carnaval gepresenteerd: Prinses 
Miranda de Eerste. Tijdens de 
carnaval gaat de vereniging 
naar diverse collegaverenigin-
gen, zoals de Bultendarpers in 
Gaanderen, naar de Metworsten 
en de Foekepot in Silvolde. 
Daarnaast lopen er honderd man 
mee achter de prinsenwagen 
in de optochten in Azewijn en 
Silvolde. 

De Zinkput
Carnavalsvereniging de Zinkput 
uit Varsselder-Veldhunten be-
staat dit jaar vijftig jaar. De prins 
dit jaar is Sjaak Reulink, samen 
met zijn hofhouding Yvette, 
dochter Marisa en schoonzoon 
Casper Bussink. De leus van 
autohandelaar Sjaak is ”Gas d’r
op”. De jeugdprinses heet 
Anouk. Het carnaval begint op 
vrijdag 1 maart ’s morgens op 
basisschool de Pius X om 9.11 
uur. Beide hoogheden zullen 
hierbij aanwezig zijn. Na afloop 
van het programma is er bij goed 
weer een optocht. ’s Middags 
worden de zieken en bejaar-
den in de verschillende centra 
bezocht. De prins(es) bezoekt 
’s avonds de wagenbouwers op 
diverse locaties. 

Op zaterdagmorgen brengen 
de hoogheden een bezoek aan 
zowel de jongste als de oudste 
inwoner van het dorp. ’s Middags 
worden de woningen aan de 
Leemlandseweg versierd. In de 
avond is er een balavond, om 
21.00 uur, in het Dorpshuus. 
Op zondag gaat de carnavals-
optocht door Hunten en Vars-
selder, die start om 13.11 uur. 
Aansluitend is er de grote kinder-
middag in het Dorpshuus. Daar 
is ook een loterij met mooie prij-
zen (loten hiervoor zijn tijdens 
de optocht te koop). 

Op de Rozenmaandag krijgen 
degenen die de pronkzitting 
gemist hebben, de kans om de 
presentatie ervan te bekijken. 
Hiervoor kunnen mensen een 
plaats reserveren via Sjaak 
Reulink (tel: 0315-686086). 
Als toegangsbewijs dient u uw 
donateurskaart bij u te hebben, 
anders zijn de entreekosten 7,50 
euro. Het Dorpshuus is om 13.00 
uur open en 19 minuten later 
start het programma. Dan is ook 
de verkiezing van de Zinkput(s)

ter van het jaar. Hiermee wordt 
een vrijwilliger geëerd die zich 
heeft ingezet voor het dorp. 

De Timp
Voor carnavalsvereniging De 
Timp uit Megchelen begint het 
carnaval op 1 maart om 13.00 
uur met de optocht van het 
kindercarnaval. De optocht ver-
trekt vanaf de basisschool Sint 
Martinus. Vanaf 17.00 uur is er 
een afterparty met muziek van 
DJ Niels. Op zaterdagmiddag zal 
de Prins met zijn gevolg de stra-
ten en wagenbouwers bezoeken, 

om aansluitend aan te schuiven 
voor het stamppotbuffet, dat om 
18.00 uur begint. 
Op zondag begint om 11.11 uur 
de carnavalsviering in de St. 
Martinuskerk, met medewerking 
van St. Caecilia en het dames- en 
herenkoor. 
Om 14.11 uur begint de optocht. 
Na afloop daarvan begint het 
feest met playbackacts en de 
uitreiking van de (junior) Frans 
Heister Bokaal. Rond 18.00 uur 
begint dan de afterparty met DJ 
Michael. Alle activiteiten vinden 
plaats in café Jan ter Voert. 
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2018 Was een bijzonder jaar voor 
openluchttheater Engbergen, dat 
in het teken stond van het 60-jarig 
bestaan en waarin er voor het 
eerst een uitverkocht huis was 
(twee keer zelfs). De organisa-
tie is nu klaar om van 2019 net 
zo’n succesvol theaterseizoen te 
maken. De ingrediënten daar-
voor zijn alvast aanwezig: een 
afwisselend programma, met 
onder andere tributes van Toto 
en The Beatles, een kindervoor-
stelling en het Oktoberfest.

Tijdens een vooruitblik op het 
komende jaar op Engbergen 

kan een korte terugblik op het 
afgelopen theaterseizoen niet 
ontbreken. Daarin had de orga-
nisatie op 2 juni een primeur: de 
ABBA-tribute zorgde voor een 
uitverkocht huis. 

”Dat was onze grootste wens 
toen we hier zes jaar geleden 
mee begonnen,” vertelt voorzit-
ter Gerard Klaassen. Het succes 
werd nog eens dunnetjes overge-
daan op 15 september, toen ook 
voor de Eagles-tribute alle kaar-
ten verkocht werden. ”Dat waren 
geweldige avonden. Qua sfeer, 
qua alles eigenlijk. Het publiek 

weet ons weer te vinden en daar 
doe je het allemaal voor.”

Dit jaar kan er ook weer een uit-
gebreid en gevarieerd program-
ma worden verwacht in het open-
luchttheater, deels georganiseerd 
door derden. ”Daar zijn we blij 
mee,” zegt penningmeester Ron 
Berentsen. ”Het is mooi als er 
reuring is en het gaat er uiteinde-
lijk om dat deze prachtige locatie 
gebruikt wordt. De akoestiek 
op Engbergen is geweldig, daar 
moet van geprofiteerd worden.”
De aftrap van het seizoen is 
op vrijdag 19 april als de Toto-

tributeband Touch of Toto 
speelt. Er volgen meer tribu-
tes, aan Ramses Shaffy (10 jaar 
zonder Ramses, op zaterdag 11 
mei), The Beatles (op zater-
dag 7 september, The Beatles 
Revival), Mumford & Sons (The 
Hillbilly Moonshiners, zaterdag 
21 september) en The Cats (op 
zaterdag 28 september, The Cats 
Aglow). 

Tussendoor kunnen de kin-
deren hun lol op tijdens het 
optreden van Circus Meerfout 
op zondag 30 juni. Daarnaast 
zijn er de vertrouwde namen: 
Amfipop, de Schlagernacht en 
het Oktoberfest, terwijl ook het 
Ulfts Mannenkoor optreedt en 
het Powerplant Open Air Rock 
& Metal Festival plaatsvindt.

Voor elk wat wils dus, conclu-
deren Klaassen en Berentsen 
tevreden, waarbij ze benadruk-
ken hoezeer de steun vanuit 
de gemeenschap gewaardeerd 
wordt. 
”We hebben een topteam aan 
vrijwilligers, daar zijn we heel 
blij mee en trots op. En daardoor 
kunnen we op het gebied van 
entreeprijzen en drankjes ook 
laagdrempelig blijven. ’Van ons, 
veur ons, deur ons’: dit theater is 
van de bevolking en dat erfgoed 
willen we heel graag in stand 
houden.” 

Informatie over de kaartverkoop: 
www.openluchttheater-
engbergen.nl.

Engbergen klaar voor nieuw seizoen 
na geslaagd jubileumjaar

Bevat een gezond eet-
patroon wel of geen brood?
Koolhydraten zijn veelvuldig in 
het nieuws, ze worden bestem-
peld als dikmakers. Brood bevat
koolhydraten, maar om brood 
uit je eetpatroon te schrappen
is geen verstandige keuze. 
Brood levert in verhouding veel 
belangrijke voedingsstoffen en 
weinig calorieën. Naast kool-
hydraten zitten er ook eiwitten, 
B- vitamines, jodium en ijzer in. 
Alle broodsoorten, behalve wit-
brood, bevatten veel vezels.

Brood is een belangrijke bron 
van jodium. Jodium zorgt voor 
een goede werking van de 
schildklier. In Nederland levert 
brood ongeveer de helft van de 
inname van jodium. Dit komt 
door het speciale bakkers-
zout, waaraan jodium is toege-
voegd. Bakkers zijn echter niet 
verplicht om bakkerszout te 
gebruiken. Bakkerszout staat 
bij verpakt brood in de ingredi-
entenlijst, of vraag het na bij de 
bakker. Biologisch brood bevat 
meestal ongejodeerd zout.  

Volkorenbrood wordt gebak-
ken van volkorenmeel dit is de 
vermalen hele graankorrel en 
bevat de meeste voedingsve-
zels, vitamines en mineralen. 
Witbrood is gemaakt van tarwe-
bloem dit is de gemalen meel-
kern (=bloem). Tarwebrood is 
gebakken van volkorentarwe-
meel en tarwebloem. Meer-
granenbrood is gebakken van 
meer soorten granen, dus niet 
alleen van tarwe maar ook bijv. 

van rogge, gerst, mais of spelt. 
Of meergranenbrood gezond is, 
is afhankelijk of het gebakken 
is van het volkorenmeel van 
deze granen of van bloem. Aan 
de kleur van het brood is niet 
altijd te zien of het gaat om een 
brood met veel vezels. Vaak 
wordt er mout toegevoegd voor 
de kleur of smaak. Dan heb je 
een donker brood die gebakken 
kan zijn van bloem.

Gemalen hele graankorrel 
(tarwe) = volkoren(tarwe)meel 
-> volkorenbrood
Gemalen meelkern 
(tarwe) = (tarwe)bloem 
->witbrood
Mengsel volkorenmeel 
en bloem-> bruin brood

Behalve brood zijn ook volko-
renpasta, zilvervliesrijst, aard-
appelen, peulvruchten, groente 
en fruit goede bronnen van 
koolhydraten.
Koolhydraten zijn een belang-
rijke bron van energie voor het 
lichaam, maar eet je méér dan 
je nodig hebt dan leidt het altijd 
tot een toename in lichaamsvet.
Wil je minder koolhydraten 
eten, dan kun je het beste het 
gebruik van suiker verminde-
ren. Suiker levert veel energie 
maar geen voedingsstoffen. 
Producten zoals frisdrank, 
snoep en koek bevatten veel sui-
ker. Maar ook aan andere pro-
ducten, of ze nu zoet of hartig 
zijn, wordt suiker toegevoegd. 
Je kunt veel winst behalen door 
etiketten te vergelijken en te 
kiezen voor het product met de 
minst toegevoegde suikers.

Hetty Schouten, voedingscoach 
Fit&Slank Silvolde

Voedingstips

Onlangs startte Yoga Centrum 
Ulft met hot yoga lessen. In het 
westen van ons land inmiddels 
een zeer succesvolle formule nu 
dus ook in de Oude IJsselstreek.

Hot yoga is een yogavorm waar-
bij de houdingen (asanas) wor-
den uitgevoerd in een studio 
ruimte waar de temperatuur
35 -40 graden is. De infrarood 
panelen creëren een heerlijke 
stralingswarmte die heilzaam is

voor ons lichaam. Op deze manier 
creëren we een warmte net als in 
India waar yoga oorspronkelijk 
vandaan komt. Yoga is al meer 
dan 5000 jaar oud.  Ooit ontstaan 
puur om de geest (mindfull) te 
trainen. Later werden er pas 
fysieke houdingen toegevoegd.  
Een aantal positieve effecten van 
hot yoga op een rij.

1. Verlies van afvalstoffen (detox)
 Doordat je veel zweet tijdens 

deze les verlies je ook veel 
afvalstoffen. Belangrijk is om 
voor een goede hydratatie te 
zorgen, dus drink voldoende.

 Gedurende de dag waarop je 
les hebt drink je het liefst 2 liter 
water of thee.

2 Spierherstel & pijn verlichting 
 Hot yoga werkt diep op spieren 

en gewrichten waardoor herstel 
bij bijvoorbeeld spierpijn snel-
ler gaat. Tevens een aanrader 
wanneer je rugpijntjes hebt.

3. Vermindering van reumatische 
klachten

 Doordat spieren beter ont-
spannen door de (infrarood) 
warmtestraling hebben  patiën-
ten met reumatische klachten 
ook minder pijn.

4. Stressreductie
 Door de combinatie van de 

aangename warmte en de 
yogahoudingen vermindert 
spierspanning. Hierdoor maakt 
het lichaam minder stress hor-
moon aan waardoor je je o.a. 
relaxter voelt en je beter kan 
concentreren. 

5. last but not least : Hoge calorie-
 verbranding       
 Hot Yoga is een echte work-

out.  Je hart werkt harder in de 
warme studio omgeving waar-
door je extra energie verbrandt. 

Zelf een hot yogales ervaren? Ga 
naar onze website en reserveer 
een proefles. 
www.yogacentrumulft.nl  
Hier vind je ook informatie over 
het overige lesaanbod)

Zweten bij nieuwste trend op yogagebied nu in Oude IJsselstreek

Hot Yoga lessen bij Yoga Studio Ulft

Wendy Timmer van Yoga Centrum Ulft.

Wedstrijden van de 
komende weken
10 maart:
SDOUC - Eendracht ’30 
RKSV ’t Peeske - Ulftse Boys 
GWVV - SV Loil 
Pax - Gendringen 
VV Terborg - Sprinkhanen 
SDO - Silvolde
NVC Netterden - VV Vosse-
veld 
SVGG - Keijenburgse Boys 
VVL - Ajax B 
SC Meddo - VV Etten 
 
17 maart:
SV DCS - SDOUC 
Ulftse Boys - SV Zeddam/
Sint Joris
VVG ’25 - GWVV
Gendringen - VV Ruurlo
SV Loil - VV Terborg
Silvolde - AWC
AD ’69 - SVGG 
Ajax B - VV Stokkum
VV Etten - VV Mariënveld

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

Gerard Klaassen op de plek waar het allemaal weer gaat gebeuren.
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Tot 1970 stond in Gendringen aan de Bringenborg 
het huis dat ”de Bringenborg” heette. Het was 
het geboortehuis van de bekende Gelderse dich-
ter Anthony Christiaan Winand Staring, die hier 
op 24 januari 1767 werd geboren. Hij was bota-
nicus en woonde sinds 1791 op de Wildenborg 
te Vorden. Ondanks de beroemde status van het 
gebouw moest het toch het veld ruimen van de 
toen zittende Gemeenteraad. Op de plek staat nu 
een gedenkteken en de bibliotheek de ”Staring 
leeszaal”. 

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 18 maart. 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)

24 februari: Historie Ulft wandeling, Portiersgebouw, DRU
8 maart: Tosca Nikerink en Anita Janssen, theater DRU  
 Cultuurfabriek, Ulft
9 maart: Concert Excelsior met Cor Bakker, DRU   
 Cultuurfabriek, Ulft
9 maart: Balkanova Orchestra, DRU Cultuurfabriek, Ulft
10 maart: Rondleiding DRU Industriepark, Ulft
10 maart:  Voorstelling Het Zandkasteel, DRU Cultuur-  
 fabriek, Ulft
11 maart: Bingo KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
11 maart: Mantelzorgcafé ’De Roode Leeuw’, Terborg
13 maart: Damesgilde Ulft, feestavond, DRU    
 Cultuurfabriek, Ulft
13 maart: Rijbewijskeuring, de Mulderije, Ulft
13 maart: Foto-avond Varsselder OVGG, Dorpshuus,   
 Varsselder 
15-16-22 mrt.: Volksstuk ’Tante Leen’ in het Buurtschapshuis,  
  Sinderen
tot 25 maart: ’Kunst maakt hongerig’, Galerie bij de Boeken,  
 DRU Cultuurfabriek, Ulft
16 maart: Potgrondaktie GWVV, Varsselder-Veldhunten
18 maart: Instuifmiddag KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
t/m 22 maart: Tatum Kempers in CIVON, Ulft
24 maart: Historie Ulft wandeling, Portiersgebouw, DRU
27 maart: Film ’A star is born’, Filmhuis DRU Cultuur-  
 fabriek, Ulft

Steeds meer organisaties doen 
mee aan fietsactiviteiten met 
hun werknemers en relaties. Op 
16 en 23 juni kunnen zij daar-
voor ook terecht in Montferland, 
voor deelname aan het eerste 
Nederlands kampioenschap voor 
bedrijven. Over drie onderdelen 
wordt dan bepaald welke bedrij-
ven zich een jaar lang respectie-
velijk Nederlands kampioen op 
de weg, Nederlands kampioen 
mountainbike én Nederlands 
kampioen wielrennen overall 
mogen noemen. Dit nieuwe NK 
wordt offcieel erkend door de 
KNWU.

De organisatie zet tijdens de 
nieuwe Nederlandse kampi-
oenschappen voor bedrijven in 
op een ontspannen evenement, 
waar bedrijven twee ongedwon-
gen fietsdagen beleven. Daarbij 
kunnen ze de onderlinge band 
versterken door het delen van 
een unieke belevenis en nieuwe 
contacten opdoen. 

Het Finish Festival terrein met 
ook bike expo van Specialized en 
de side events zijn daarop inge-
richt. Ook zal er kennis gedeeld 
worden over fietsen als vorm van 
duurzame mobiliteit en de ef-
fecten van fietsen op duurzame 
inzetbaarheid.

Zondag 16 juni worden twee on-
derdelen verreden: de Montfer-
land Cyclo en de Montferland 
ploegentijdrit. Op zondag 23 juni 
is de Montferland mountainbike 
marathon. 

Bedrijfsteams kunnen zich vanaf 
nu al aanmelden voor het NK. 
Het is mogelijk om voor een of 
beide dagen in te schrijven.
Aan de wedstrijden voor het 
NK kan ook op individuele 
basis worden deelgenomen. 
Inschrijving daarvoor is mogelijk 
vanaf 1 maart. Meer informatie 
en inschrijven: 
www.nkwielrennenbedrijven.nl

NK wielrennen voor bedrijven: 
Twee gezellige wielerdagen 
in Montferland

Tot 25 maart is de expositie 
’Kunst maakt hongerig’ te zien 
in Galerie bij de Boeken, geves-
tigd in de DRU Cultuurfabriek. 
De aanleiding is de uitgave van 
een kookboek met lievelings-    
recepten van Duitse kunste-
naars. In de galerie exposeren 
vijf van hen. Tegelijkertijd haakt 
Grand Café Het Schaflokaal in 
met een driegangenmenu met 
recepten uit het kookboek. In 
de bibliotheek worden kook-
boeken onder de aandacht 
gebracht. Het kookboek met 
recepten en illustraties van de 
kunstenaars is verkrijgbaar bij 
de receptie. 

Organische vormen
Tot de exposanten hoort 
Angela Hiss. Zij maakt objec-
ten en tekeningen. Van haar is 
een object dat van het plafond 
tot de bodem reikt. Zij heeft een 
voorliefde voor hout, waarin zij 
vooral ronde vormen uitwerkt. 
De afzonderlijke, subtiele vor-
men lijken op schotels en ze 

worden tot een geheel samenge-
voegd. Er ontstaat een ritmische 
en harmonische vorm. Haar   
objecten doen natuurlijk aan en 
er is sprake van een vloeiende 
vormgeving. Het geheel draagt 
een organisch karakter. 

Voor Brigitte van Laar zijn 
compositie, soberheid en een 
eigen handschrift belangrijk. 
Bij de van haar getoonde cyclus 
’Wegweiser’ speelt Mysore uit 
India een grote rol. In dit park 
wordt de natuur een belangrijke 
rol toebedeeld en wel als hei-
ligdom en functioneert als een 
kosmische verwijzing. Het park 
nodigt uit tot rituelen, eerbied 
en discipline. Dit alles is in haar 
werk terug te vinden. De twaalf 
panelen kennen een scherpe 
tweedeling. Aan de ene kant 
zijn de detailopnames van het 
park, op het andere gedeelte 
staan de geschilderde tekens, 
die op symbolen lijken met een 
magische kracht. Haar voorstel-
ling noopt tot bezinning.

De vrouw als inspiratie
Bij de tekeningen, grafiek en ob-
jecten van Renate Linnemeier 
speelt de vrouw een grote rol. 
Het is geen natuurtrouwe weer-
gave, maar vooral haar kijk op 
de vrouw gevoed door herin-
neringen en ervaringen. Haar 
gedachtesprongen geeft ze in 
de vorm van spontane beelden 
weer en krijgen meer de func-
tie van notities. De vrouwen 
worden geplaatst voor een niet 
nader uitgewerkte achtergrond, 
waardoor haar afgebeelde per-
sonen nog meer op de voor-
grond treden. 
Een heel andere sfeer ademen
de schilderijen van Sabine 
Tusche. Haar werk doet klassiek 
aan. Perfect worden haar ge-
bruiksvoorwerpen zoals schalen 
maar ook vruchten neergezet. 
Haar schilderijen hellen naar 
een fotografisch realisme. Het
realisme wisselt zij af met schets-
matig afgebeelde flessen. Deze
laatste zijn doorzichtig en       
verraden de achtergrond. Voor-
treffelijk weet zij de stofuitdruk-
king van porselein en glas te 
treffen. 

Kritische installaties
Van Helga Weidenmüller zijn 
installaties. Een schaal in de 
vorm van een boot is gevuld 
met zout. Juist bij installaties 
krijgen bestaande voorwerpen 
een nieuwe betekenis. 
Het zout, eens gezien als kost-
baar, wordt bij overmatig ge-
bruik als schadelijk ervaren. In 
haar installaties wijst zij op het 
veelvuldig gebruik van kleur- 
en smaaktoevoegingen bij het 
voedsel. Zij vraagt zich af in 
hoeverre de gezondheid daar-
mee gediend is, of zelfs als gif 
gaat werken. 

Kunst maakt hongerig

Werk van Angela Hiss.




