
Verscheidene Ulftenaren en 
korpsleden van de drie Ulftse 
schutterijen weten niet beter dan 
dat de kermis in het dorp geza-
menlijk geopend wordt. Het ge-
beurt zaterdag de 13e dan ook al 
voor de veertigste keer. Maar dat 
dit een niet meer weg te denken 
traditie zou worden, was in 1980 
niet voorzien.

Dat het toch is gelukt, is voor een 
groot deel te danken aan de tam-
boer-maîtres die destijds letter-
lijk en figuurlijk voor de troepen 
uit liepen. De goede verstand-
houding die er tegenwoordig is 
tussen de drie schutterijen, was 
er toen eigenlijk alleen tussen 
Nardy Arentz (Sint Joris), Jan 
Jansen (De Eendracht) en 
Martin Helmink (Sint Hubertus). 
De drie tamboer-maîtres gingen 
vriendschappelijk met elkaar om, 
in een tijd dat ’hun’ schutterijen 
nog bijna op voet van oorlog met 
elkaar leefden. 

Ulft was opgedeeld in drie gebie-
den en de schutterijen hielden 
zich strikt aan die onderverde-
ling. ”We hadden allemaal een 
eigen clubhuis, net zoals nu,” 
vertelt Jansen, ”Maar ook een 
eigen stuk grondgebied. Tijdens 
de reveille ’s ochtends kwamen 
we niet over die grenzen heen.” 
Helmink: ”Als wij in die jaren 
een koning hadden die in een   
ander deel van Ulft woonde, 
moest die ’s morgens eerst een 
stuk onze kant op wandelen; het 
was geen optie om de koning in 
vijandelijk gebied op te halen.”

Het is te vergelijken met de re-
latie die er indertijd was tussen 
de voetbalclubs Ulftse Boys en 
SDOUC, stelt Helmink. ”Echt 
haat en nijd, niet de gezonde     
rivaliteit van nu.” Maar eigenlijk 
vonden de drie tamboer-maîtres 
die onderlinge spanningen tussen
de schutterijen maar onzin. 
Arentz, Jansen en Helmink lie-

pen elkaar bij concoursen regel-
matig tegen het lijf en konden 
het goed met elkaar vinden. 
”We hadden een klik,” zegt 
Helmink, ”Dezelfde meningen, 
dezelfde ideeën. Natuurlijk mag 
iedereen zijn eigen vereniging 
hebben, maar wij ergerden ons 
eraan dat er niets samen kon.”

Een van hun ideeën bleek een 
- voor die periode - behoorlijk 
revolutionaire: een gezamenlijke 
opening van de Ulftse kermis, 
op het ’drielandenpunt’ bij café 
Geuyen, op de plek waar ook 
anno 2019 nog altijd de drie 
Ulftse schutterijen bij elkaar 
komen voor de officiële aftrap 
van de kermis, met daarna ook 
een gezamenlijke rondgang. De 
tamboer-maîtres legden het plan 
voor, ieder bij hun eigen bestuur. 
De bestuurders gaven toestem-
ming, maar van harte ging dat 
niet en vertrouwen in een goe-
de afloop was er nog minder.

”Dat wordt niks, zeiden onze be-
sturen,” aldus Helmink. Arentz: 
”De besturen gaven het een jaar. 
En dan was het wel klaar, dach-
ten ze. Maar het zijn er veertig 
geworden.” Dat het een succes 
werd, verbaasde de drie initia-
tiefnemers niet. ”Wij zagen het 
wel zitten. Het moest toch lukken 
om er meer een eenheid van te 
maken, zeker met de kermis. En 
de korpsleden vonden het ook 
direct geweldig. Dus we hadden 
al gauw heel wat medestanders.”

Waar nodig drukten de tamboer-
maîtres hun stempel, vooral in de 
beginjaren. ”Normaal gesproken 
is de commandant altijd de num-
mer één, maar niet met de kermis. 
Dan kwamen wij ’s morgens om 
elf uur bij elkaar, dronken we 
een biertje en bepaalden we met 
z’n drieën wat we gingen doen. 
Wij zeiden: zo gaat het gebeuren, 
en zo gebeurde het dan ook,” 
zegt Arentz. Helmink: ”Dan 
kwamen we na een uurtje terug 
bij Geuyen, gaven we elkaar een 
hand, Nardy een kus en dan ging 
ieder naar zijn eigen schutterij.”

De rest is geschiedenis. Ook op 
kermiszaterdag om 16.30 uur 
vindt op het ’drielandenpunt’ de 
gezamenlijke opening plaats. Bij 
de tamboer-maîtres van toen zul-
len de herinneringen dan even 
teruggaan naar 1980. ”Als ik dat 
dan zo zie, heb ik altijd wel even 
kippenvel,” bekent Arentz. ”Ik 
ook, dan staat het zó dik op de 
armen,” beaamt Helmink. Bij 
Jansen is dat niet anders: ”Ja, dat 
doet me echt wat.”
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 3 Gemeente Oude IJssel- 
 streek, Löwenthal      
 5 Vernemstok

 7 Kermis St. Hubertus

10 Kermis De Eendracht

11 Kermis bij St. Joris
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Wat moeten we met onze mooie 
eikenbomen. De eikenprocessie-
rups doet zich er op alle moge-
lijke manieren tegoed aan en de 
aantallen groeien met de dag. 
Er lijkt geen beginnen aan om 
deze  zoveel overlast bezorgende 
beestjes te bestrijden. Natuurlijk, 
rupsje verpoppen zich en worden 
lieve, leuke vlindertjes. Maar 
de enige missie van deze vlin-
dertjes is, in de paar dagen dat 
ze leven, te zorgen voor zoveel 
mogelijk nakomelingen, want je 
zou toch eens uit kunnen ster-
ven. En het wordt alleen maar 
erger. Bestrijden lijkt nu de enige
oplossing, maar hoe? In het 
Amsterdamse bos is het gelukt, 
daar hebben ze een combinatie 
gevonden die werkt. Ze gaan 
deze methode nu over de rest van 
de stad uitrollen. Ik hoop dat ze 
dat recept binnenkort ook onze 
kant op laten rollen, want we 
krabben ons met z’n alle te bar-
ste, wat een jeuk zeg! We passen 
intussen de routes naar het werk 
en naar huis al aan om die wegen 
met die verduvelde eiken te ver-
mijden. Ook een wandelingetje 
met de hond of de kinderwagen 
wordt een puzzel, met die tere 
huidjes lijkt het toch veiliger om 
maar de straten zonder eiken te 
kiezen en het bos te mijden. En 
moeten we rond de scholen bij-
voorbeeld al die eiken dan maar 
kappen want het wegzuigen van 
de nesten daar is ook al geen 
prioriteit meer. De kinderen dan 
maar niet buiten laten spelen? 
Ook geen optie lijkt me. Maar we 
hebben zó veel eiken dat we ze 
ook niet allemaal zomaar kunnen 
missen, dan wordt het hier ene 
kale vlakte. En zeker ook met die 
hitte van de afgelopen week is 
dat geen optie, dan verschroeien 
we ter plekke of we zitten de hele 
dag op hok, ook geen doen. Dus 
ja, wat moeten we met die eiken. 
Hopelijk vindt de gemeente bin-
nenkort een goede remedie voor 
deze ellende en zorgen ze dat 
we komende jaren al vroeg in 
het voorjaar die voortplantings-
explosie voor zijn, zodat we wat 
onbezorgder kunnen genieten 
van onze mooie, groene gemeen-
te. Toch een fijne zomervakantie.

Zijlijn

12 Ronde Achterhoek, Eng- 
 bergen, Voedingstips Music  
 for Holiday, UB Oldies
13 Luemes Landwinkel, Kivada  
 Varsselder, Achterhoek   
 Cross, O.V.G.G.
13 Dorpskiek, Agenda, Olde  
 Kermis, Galerie bd Boeken
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’De besturen gaven het een jaar, 
het zijn er veertig geworden’

V.l.n.r. Jan Jansen (de Eendracht), Nardie Arentz (St. Joris) en Martin Helmink (St. Hubertus).

Gezamenlijke marsroute 
vanaf het ’drielandenpunt’
Debbeshoek, Kemperman-
straat, Delweg, Meester 
Reigerstraat, Kemperman-
straat, Hofstraat, Vendeliers, 
Schuttersweg, Hofstraat, 
Biezenakker, Riezegraaf, 
Ruvenkamp, Biezenakker, 
kermistent St. Joris.
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Subsidie voor het SAMEN 
vieren van 75 jaar vrijheid 
In 2020 vieren we in Nederland 
75 jaar vrijheid en vrede. Op 
veel plaatsen binnen Oude 
IJsselstreek zijn of worden de 
komende maanden initiatieven 
gestart om activiteiten en evene-
menten te organiseren. Om stil te 
staan, om te gedenken en te vie-
ren. De Achterhoekse gemeen-
ten vragen aan hun inwoners of 
ze een idee hebben om samen 75 
jaar vrijheid te vieren? Hierbij 
gaan ze bij de activiteiten uit 
van zoveel mogelijk betrokken-
heid, kennis en kunde van lokale 
initiatieven. 
Zo kan de regio Achterhoek een 
samenhangend, divers en sterk 
programma brengen. Er is een 
aantal voorwaarden opgesteld 
waar een initiatief aan moet 
voldoen om in aanmerking te 
komen voor subsidie. Inwoners 
van Oude IJsselstreek kunnen 
tot en met september 2019 een 
subsidieaanvraag indienen door 
Mirjam Visser een mail te sturen: 
m.visser@oude-ijsselstreek.nl. 
Na deze periode gaat de gemeen-
te de binnengekomen initiatie-
ven verzamelen en beoordelen. 
In de maand oktober krijgen de 
aanvrager bericht of de subsidie 
wordt toegekend. 

Meer Toegankelijke Toiletten
De gemeente geeft via een gast-
column in het Gemeentenieuws 
regelmatig een podium aan inwo-

ners met een belangrijke missie 
of visie. Onlangs schreef inclusie-
ambassadeur Sandra Gosseling 
een gastcolumn waarin ze zich
sterk maakt voor Meer Toe-
gankelijke Toiletten (MTT). Op 
een VNG-toiletsymposium van 
de Maag Lever Darmstichting 
hoorde ze dat bijna 1 op de 4 
mensen buikproblemen heeft en 
een derde daarvan niet of minder 
van huis gaat omdat ze bang zijn 
niet naar het toilet te kunnen! 

Daarom startte ze samen met 
Lucy Hugen en Jan Hendriksen 
de werkgroep MTT. Ze gaan 
naar ondernemers en vragen of 
mensen gebruik mogen maken 
van hun toilet zonder verplich-
tingen. De locaties die meedoen, 
worden toegevoegd aan de ’Hoge 
Nood app’ en krijgen een oranje 
’toiletsticker’ bij de ingang. 
De foto’s daarvan worden ge-
plaatst op de Facebookpagina: 
werkgroepMTT. Hun inzet is zo 
succesvol dat er in vier weken 
tijd al 40 toegankelijke toilet-
ten zijn in Oude IJsselstreek. 
Ondernemers die ook mee wil-
len doen kunnen zich opge-
ven via de eerder genoemde 
Facebookpagina.

Achterhoekse stillevens van 
Louise te Poele
Kunstenaar Louise te Poele, 
geboren in Winterswijk en op-
gegroeid in Lievelde, kreeg 
een aantal maanden geleden 
de opdracht om voor negen ge-
meenten in de Achterhoek een 
stilleven te maken gebaseerd op 
hun rijke historie. De opdracht 
in het kader van het Cultuur- en 
Erfgoedpact Achterhoek leverde 

negen kleurrijke stillevens op. 
De stillevens bevatten objecten 
die verhalen vertellen over de 
betreffende gemeenten. 
Deze objecten - aangeleverd 
door burgemeesters, wethouders 
van cultuur, stadsarchieven, mu-
sea en burgers - brengen de spe-
cifieke identiteit en specialiteiten 

per gemeente in beeld. Een aan-
tal deelnemende gemeenten had 
de wens hun stilleven in de eigen 
gemeente tentoon te stellen. 
Daarom zijn de negen werken 
ook geprint op grote panelen 
voor een reizende expositie. De 
expositie is in Oude IJsselstreek 
van 12 juni tot 17 september te 

zien in het Portiersgebouw op 
het DRU Industriepark in Ulft. 

Openingstijden:
Maandag 8.30 - 23.00 uur, dinsdag 
t/m donderdag 8.30 - 24.00 uur, 
vrijdag 8.30 - 02.00 uur, zaterdag 
en zondag van 10.00 - 22.00 uur. 
De toegang is gratis. 

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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Gun u ook effen
’n minuutje
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Paerelskruutje

’n minuutje
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Aanleg Stadspark Terborg

In samenwerking met de provincie Gelderland, de klankbordgroep St. Joris (omwonenden) en Terborgs 
Belang gaat de gemeente de omgeving van de St. Jorisschool en de Kameleon in Terborg opnieuw            
inrichten. Hier komt een groen stadspark voor jong en oud. Het park ligt aan een belangrijke route in 
de kern van het winkelgebied en de rest van het centrum. De werkzaamheden worden uitgevoerd door 
aannemingsbedrijf Hoftijzer en hoveniersbedrijf Boerkamp en starten in de eerste week van juni. De        
verwachting is dat de aanleg van het stadspark voor de bouwvak is afgerond. Dat is als alles volgens 
planning verloopt. De aanplant van bomen en hagen gebeurt in dit najaar.

Na de bouw in 1988, is in 1989 
Löwenthal geopend als auto-
garage voor reparaties. De snelle 
rekenaar onder ons kan daaruit 
opmaken dat garage Löwenthal 
inmiddels alweer 30 jaar bestaat. 
Henk en Ciel Löwenthal zijn 
samen met hun zoon Martijn 
de drijvende kracht achter het 
bedrijf.

Het duurde niet lang voor het 
meer dan een schadeherstel-
bedrijf zou zijn. Na de opening 
in 1989, is de uitbreiding van de    
garage vrij snel gegaan. ”Zo is er 

na een relatief korte tijd bijvoor-
beeld al een spuitcabine voor de 
schade aan auto’s bij gekomen,” 
vertelt Ciel Löwenthal. Dat is 
nog niet alles: ”Kort daarna heb-
ben we er een wasstraat bij gezet 
en kwam er ook nog industrie-
spuitwerk op ons pad.” 

Ondertussen is het dus een heel 
stuk breder geworden dan alleen 
auto’s.
”Wij houden ons een groot deel 
van de tijd bezig met onderhoud, 
herstel en reiniging van auto’s 
maar in de industriespuiterij 

voorzien wij bijvoorbeeld ook 
keukenkastjes, garagedeuren of 
verwarmingsradiatoren van een 
mooie kleur,” laat Ciel weten. 
”Destijds kwam er iemand langs 
om te vragen of we zijn deuren 
konden overspuiten. Ja, dat kon-
den wij wel. Het is een kwestie 
van vraag en aanbod en zo kwam 
het balletje aan het rollen.”

Begin 2000 is Martijn Löwenthal, 
de zoon van Henk en Ciel, mee 
gaan draaien binnen het bedrijf. 
Eerst als medewerker, maar in-
middels als mede-eigenaar. Henk 

heeft een stapje terug gedaan en 
brengt zijn kennis vooral achter 
de schermen in praktijk; hij is de 
stille kracht die veelal hand- en 
spandiensten op zich neemt. ”Als 
je een wandelende auto-ency-
clopedie nodig hebt, moet je bij 
Henk zijn,” vertelt Ciel. ”Door 
de jaren heen heeft hij zoveel 
geleerd en is hij ontzettend kun-
dig geworden. Zijn motorcross-
verleden heeft daar natuurlijk 
ook aan bijgedragen.”

Inmiddels zijn we een aantal 
jaar verder en was 26 juni jl. de 
exacte datum waarop Löwenthal 
Autoschade 30 jaar bestond. 
”Het is voor ons een behoor-
lijke mijlpaal om alles al 30 jaar 
draaiende te houden,” laat Ciel 
weten. ”Door drukte hebben 
we het helaas nog niet zo uitge-
breid kunnen vieren. Maar we 
laten het natuurlijk niet onopge-
merkt voorbij gaan; mensen die 
langskomen krijgen bijvoorbeeld 
wel een leuke attentie mee naar 
huis, zoals sleutelhangers en 
powerbanks.”

Wat de toekomst betreft is het 
duidelijk: zoals het nu gaat, zijn 
we goed bezig. We gaan dus op 
dezelfde voet door,” vertelt Ciel. 
”Het is alleen lastig de drukte 
te onderscheppen. We zijn niet 
met ontzettend veel mensen, 
waardoor we ons best moeten 
doen alle klussen op te pakken. 
Het blijft best moeilijk om werk-
nemers te vinden die net zo breed 
geschoold zijn als ons bedrijf no-
dig heeft. Maar natuurlijk is veel 
klandizie positief en daar zijn we 
dan ook erg trots op.”

Jubileum Löwenthal autoschade



Vaartochten met de 
Fluisterboot
Zaterdag 29 juni is er een mid-
zomertocht met De Iesselganger. 
Afvaart 20.00 uur vanaf de stei-
ger bij de DRU Cultuurfabriek. 
De rondvaart wordt opgeluisterd 
door sfeervolle liederen in onze 
streektaal door Ben Lukassen, 
onder het genot van een hapje en 
drankje. 
De vaartocht voor Kasteel Wisch 
vertrekt 29 juni om 9.30 uur van-
af de DRU Cultuurfabriek. De 
vaartocht naar Terborg wordt 
gevolgd door een wandeling door 
de kasteeltuinen. Reserveren 
voor deze vaartochten is ver-
plicht. Een mooi familie-uitje is 
er zondag 30 juni, afvaart 11.15 
uur vanaf de steiger va de DRU 
Cultuurfabriek. U vaart over 
de Oude IJssel door schutsluis 
De Pol bij Gaanderen naar 
IJsboerderij ’t Kempke. Hier 
kunt u genieten van de leuke 
speeltuin en het gezellige ter-
ras.Reserveren via VVV Ulft of 
www.iesselganger.nl

Autowasdag Autobedrijf 
Frazer en Ulftse Nachtegalen 
De vierde editie van de jaarlijk-
se autowasdag bij Autobedrijf 
Frazer was een groot succes. De 
Ulftse Nachtegalen hebben op 
zaterdag 1 juni ca. 80 auto’s ge-
wassen. De opbrengst € 832,50 
komt geheel ten goede aan de 
zangvereniging.

Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 1 juli en 5 augustus 
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.

’nDrom Twintig Sinderen
Op zaterdag 6 juli is er een        
wandeling over de landgoederen 
Idink en Nibbelink op Sinderen 

met onderweg theatrale, poëti-
sche en muzikale verrassingen. 
Met dit jaar o.a. dichters Margot 
Veldhuizen en Helma Snelooper, 
theater door firma Weijland. Een 
dansje onderweg of een potje sa-
menzang. Wie zal het zeggen? 
’nDrom is ook een experimen-
teerplek waaruit zich diaman-
ten kristalliseren die later op de 
de grotere festivals flonkeren.
De start van de wandeling is bij 
Koffieboerderij Groot Nibbelink.

Kermis Wals, Wieken en 
de Milt
Van 6 t/m 9 juli staan de buurt-
schappen Wals Wieken en de 
Milt in het teken van de jaarlijkse 
kermis, die wordt georganiseerd 
door het schuttersgilde Wals 
Wieken Milt. Vier dagen kermis 
en volksfeest en muziek in de 
feesttent.

Geslaagd? Win een Fiets of 
tickets voor Huntenpop!
Ben jij geslaagd?! Maak dan 
kans op een stoere stadsfiets óf 
win kaarten voor Huntenpop! 
Rabobank Graafschap geeft 2 
fietsen weg en 6 x 2 kaarten voor 
Huntenpop voor zaterdag 3 au-
gustus! Hoe doe je mee? Maak 
een toffe foto of video van jezelf
waarop je laat zien hoe blij je 
bent! Plaats jouw foto met
#RabobankGeslaagd@Rabo 
bank_Graafschap op Instagram 
óf plaats jouw foto of video als 
reactie op ons Facebookbericht 
op de pagina van Rabobank 
Graafschap. Je kunt meedoen 
als je eindexamen hebt gedaan 
voor het voortgezet onderwijs 
en tussen de 15 en 21 jaar bent. 
Meedoen kan van 12 juni t/m       
7 juli. In de week van 8 juli 
worden de winnaars bekend 
gemaakt.
Op Rabo.nl/graafschap/geslaagd 
vind je meer informatie en de 
actievoorwaarden.

”Ons Pakhuus” organiseert 
FietsTourtocht
Fietsen wordt steeds populairder. 
”Ons Pakhuus” wil daar zeker
aan meewerken. ”Ons Pakhuus” 
organiseert naast de reguliere 
Fietsdriedaagse op 30-31 augus-
tus en 1 september ook dit jaar 
wederom een ééndaagse fiets-
tocht van ruim 60 kilometer op 
zondag 7 juli. 
Tijdens deze toertocht bepaalt 
u zelf uw rustpunt, dus geen 

controleposten onderweg. Star-
ten kan tussen 9.30 en 11.00 uur
bij ”Ons Pakhuus” aan de Molen-
berg 2 te Silvolde. Indien u vóór 
18.00 uur weer in ”Ons Pakhuus” 
bent ontvangt u, tegen inlevering 
van uw deelnemersbewijs, een 
consumptie. Inschrijving deel-
name € 5- per persoon. Kinderen 
in een zitje gratis deelname. 
Inschrijven kan via:
info@onspakhuussilvolde.nl 
en ook bij het startbureau. 
”Ons Pakhuus” hoopt vele fiet-
sers te mogen begroeten. Zie ook 
www.onspakhuussilvolde.nl  

Rijbewijskeuringen in Ulft
Automobilisten kunnen zich via 
Regelzorg Rijbewijskeuringen 
op 8, 22 juli en op 22 augustus 
in de Mulderije in Ulft medisch 
laten keuren voor de verlenging 
van hun rijbewijs. Een afspraak 
maken met de arts kan via 
Regelzorg Rijbewijskeuringen. 
Tel.: 088 23 23 300.  Zelf een da-
tum plannen: www.regelzorg.nl.

Megchels Beachvolleybal-
toernooi
Het Megchels Beachvolleybal-
toernooi wordt op zaterdag 13 
juli voor de 10e keer gehouden 
op het Oranjeplein te Megchelen.
Evenals voorgaande jaren be-
gint het toernooi om 14.00 uur. 
De finale wordt omstreeks 19.00 
uur gespeeld. Op 3 speelvelden 
spelen 24 teams. Zo’n 125 vol-
leyballers slaan een balletje en 
zetten hun beste beentje voor in 
het zand. De presentatie van het 
toernooi wordt verzorgd door 
Nick Gries, beter bekend als DJ 
NIXX. Na de finale zal hij ook 
weer de muzikale ondersteuning 
verzorgen. Op zondag worden de
beachvolleybalvelden omgeto-
verd tot de ’grootste zandbak 
van Megchelen’. Kinderen met 
hun ouders, opa’s en oma’s kun-
nen vanaf 14.00 uur genieten van 
deze traditie. Volg ons ook op
FaceBook: ’Megchels Beach-
volleybaltoernooi’

Huntenpop Festival
De 30e editie van het gezelligste 
popfestival van Nederland vindt 
plaats op 2 & 3 augustus. Op di-
verse podia treden tientallen (in-
ter)nationale artiesten op. Ook 
dit jaar biedt de line-up voor elk 
wat wils, van rustige poplied-
jes tot keiharde hardrock en de 
nieuwste hiphoptracks, het is al-
lemaal op Huntenpop te vinden. 

Nostalgie Megchelen 2019
Dit jaar wordt er, net zo als in 
2018, weer een toertocht voor 
oldtimer motoren en tractoren 
georganiseerd. Deze zal plaats-
vinden op zondag 4 augustus. 
Omdat het vorig jaar zo gezellig 
was is er de mogelijk om op het 
terrein te overnachten! Zaterdag 
3 augustus om 16.00 uur openen 
de poorten van het terrein aan 
het Asbroek 2a in Megchelen. 
Je kunt dan je caravan (o.i.d.) 
neerzetten. Die zaterdagavond
is er een gezellige feestavond in 
de tent. Zondagmiddag, na af-
loop van de toertochten, zal er 
het een en ander te bekijken zijn 
op het terrein en wordt deze mid-
dag gezellig met elkaar afgeslo-
ten. Je kunt dan nog een nachtje 
blijven slapen. Maandag 5 augus-
tus dient iedereen vóór 10.00 uur 
het terrein te verlaten.

Autocross Gendringen
In het weekend van 10 en 11    au-
gustus kunt u genieten van de au-
tocross bij Auto Sport Vereniging 
Gendringen. Op zaterdag vindt 
aan de Azewijnsestraat in Gend-
ringen, het Nederlands Kam-
pioenschap Ramo Cross plaats.

Wereldrecordpoging in 
Wunderland Kalkar
Tijdens de carnavalsbeurs zater-
dag 24 augustus (rond 18.30 uur) 
wordt er probeert een wereld-
record te kraken. Hiervoor is de 
organisatie op zoek naar zoveel 
mogelijk dansmarietjes en garde-
dansers. De opzet is het bestaan-
de record te kraken. Het oude 
wereldrecord werd neergezet op 
19 mei 2016. Toen hebben 304 
fans met ooglappen 5 minuten 
met een band gedanst. (categorie 
fan - dans met ooglap).
Deze poging sluit hierop naad-
loos aan: dan dansen (natuurlijk 
meer dan 304) dansmarietjes en 
gardedansers (die een ooglap 
voor deze dans dragen) geduren-
de 5 minuten de piratendans van 
Willi Girmes….. Willi Girmes zal 
dan uiteraard zelf zingen ...
Graag zien we jullie aanmelding 
tegemoet! E-mail: 
karnevalsmesseniederrhein@
web.de 

Kidsfabriek
Dit jaar vindt er voor de 7e keer 
weer een KIDSFABRIEK plaats 
in de SSP-HAL en wel op zater-
dag 31 augustus. Het festival is 
geopend van 10.00 tot 16.00 uur 

en geschikt voor kinderen tussen 
de 4 en 12 jaar. De toegang is 
gratis. Tijdens deze dag kunnen 
verenigingen / deelnemers / orga-
nisaties zich profileren en hebben 
kinderen een leuke en afwisselen-
de dag en maken kennis met 
verschillende aspecten van sport, 
muziek, natuur, gezondheid, 
vrijetijdsbesteding, dieren etc. 

Optreden op een ”podium” is 
mogelijk. Deelnemende vereni-
gingen etc. nemen leden mee om 
hun sport te demonstreren en de 
kinderen te begeleiden. 
Als het weer het toelaat, zullen 
ook buiten de SSP-HAL activi-
teiten plaats vinden. In de SSP-
HAL is tijdens deze dag een-
voudige en laag geprijsde horeca 
verkrijgbaar en gratis ranja voor 
de kinderen.

Jachthondenproef Engbergen
Op zaterdag 31 augustus organi-
seert de KNJV Oost Gelderland, 
groep Terborg een jachthonden-
proef rondom Openluchttheater 
Engbergen. De gehele dag is er 
mooi hondenwerk te bekijken en 
strijden de voorjagers met hun 
honden om de eerste prijs.  
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De Achterhoek Spektakel Toer staat bekend om zijn zeer gevarieerd 
aanbod aan kunstvormen. Meer dan 20 acts uit binnen- en buiten-
land zullen meer dan 50 voorstellingen en concerten geven. Zo is er 
dit jaar de acrobatengroep Amoukanama uit Guinea (West-Afrika), 
die in een speciale, zeer bijzondere show laat zien wat een mens met 
een minimum aan toestellen en apparaten met het lichaam kan.

Op zondag 28 juli vindt de Spektakeltoer weer plaats in en om de 
gebouwen van de voormalige DRU IJzergieterij. Het festijn begint 
om 12.00 uur en gaat door tot 22.00 uur en de entree bedraagt €7,50 
(kinderen tot 13 jaar gratis).

Heutinck Makelaardij 
kleurt goud-blauw

Het valt op in het straatbeeld. De nieuwe verkoopborden van 
Heutinck Makelaardij. Oranje en blauw hebben plaatsgemaakt voor 
het stijlvolle goud en blauw. ”Het werd tijd voor wat anders,” ver-
telt eigenaar Leander Heutinck. De nieuwe huisstijl van Heutinck 
Makelaardij valt op. ”Sinds ik meer dan 12,5 jaar geleden begon, 
hebben we geen grote veranderingen aan de kleuren toegepast,” ver-
telt Heutinck. ”Dit was het goede moment om wat te veranderen, 
want we zitten met Heutinck Makelaardij ook in een andere fase. 
De uitstraling die we nu hebben is duidelijk, rustig en betrouwbaar. 
Precies datgene waar ons kantoor voor staat. We krijgen veel goede
reacties en toeval of niet: het aantal mensen dat met onze hulp een 
huis wil verkopen blijft ook stijgen. Ze weten ons makkelijk te     
vinden.” Meer weten of speel je met de gedachten om je huis te      
verkopen? Check www.heutinckmakelaardij.nl 

Achterhoek Spektakel 
Toer bij de DRU in Ulft

Wij gaan er tijdens de 
vakantieperiode 

ook even tussenuit
Daarom zijn wij van 

maandag 5 t/m vrijdag 16 augustus 
gesloten

Voor dringende zaken, zoals bijvoorbeeld 
geboortekaartjes zijn wij op werkdagen 

tussen 10.00 en 12.00 uur uitsluitend
telefonisch bereikbaar op 
tel.nr. 06 - 12 70 48 99

’t Goor 55A
7071 PC Ulft
0315 - 681373
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Bij schutterij de Eendracht staat 
het bestuur er niet alleen voor; 
verschillende commissies nemen 
de bestuursleden werk uit han-
den. ”We hoeven niet alles zelf te 
doen en bovendien hebben we zo 
meteen een denktank met allerlei
leden die vanuit hun werk of 
opleiding hun eigen expertise 
meenemen,” vertelt bestuurslid 
Jeroen klein Gebbink. Een van 
die groepen is de nieuwe jeugd-
commissie. Een van hun resul-
taten: de kindermiddag op de
afsluitende kermisdinsdag. 

Aandacht voor de jeugd was er  
altijd al bij schutterij de Een-
dracht. Alleen is daar nu offici-
eel invulling aan gegeven, door 
de jeugdcommissie die begin dit 
jaar in het leven is geroepen. De 
jeugd heeft immers de toekomst 
en met die toekomst zijn ze in 
Oer volop bezig. ”Het is absoluut 
niet zo dat we hiermee de nood-
klok luiden. Dat proberen we op 
deze manier juist voor te zijn. We 
willen iets meer gaan zaaien, in 
de hoop later te kunnen oogs-
ten,” zegt Klein Gebbink, vanuit 
het bestuur van de Eendracht de-
gene die zich over dit onderwerp 
ontfermt.

Namens de jeugdcommissie doen 
Luc Koenders, Saskia Koeman, 
Jasper Rijntjes en Luuk Gijsberts 
hun verhaal (Arjan Vieberink en 
Tim Bruins waren afwezig). 
Koeman, naar voren geschoven 
als voorzitter en woordvoerster, 
vertelt lachend hoe zij betrokken 
raakte. ”Ik heb zelf twee kinderen 
die bij de Eendracht in opleiding 
zijn en heb weleens aangegeven 
dat ik vond dat er meer voor de 
jeugd gedaan moest worden.” 

Iets roepen is één ding, zelf de 
handen uit de mouwen steken is 
een tweede en dat deed Koeman 
van harte toen er een beroep 
op haar werd gedaan. Datzelfde 
geldt voor de overige commissie-
leden. Het bestuur is er blij mee, 
benadrukt Klein Gebbink: ”Dat 
is ook waar een vereniging - de 
naam zegt het al - voor bedoeld 
is: samen dingen doen, je steen-
tje bijdragen. Zo proberen we 
ook de jeugd te enthousiasmeren 
voor de schutterij, om jongeren 
te werven en te binden.”

”We zijn ook al in de regio we-
zen kijken om ideeën op te 
doen. Bijvoorbeeld hoe jonge 
vendeliers makkelijker de over-
stap naar de senioren kunnen 
maken,” zegt Koenders. Volgens 
Rijntjes zou het al kunnen helpen 
als de jongeren bij de Eendracht 
’zichtbaarder’ worden. ”Want 

bij ons loopt de jeugd wel mee, 
maar dat is vaak de categorie 14 
tot 16 jaar, niet de echte klein-
tjes. Terwijl dat wel voor meer 
aantrekkingskracht zou kunnen 
zorgen. Een jochie of een meisje 
dat een leeftijdsgenoot bij de 
schutterij ziet lopen, wil dat mis-
schien ook wel.”

Een eerste aanzet daartoe zal 
tijdens de komende kermis al te 
zien zijn. Koeman: ”We hebben 
één vendelier van 6 jaar die za-
terdag zal aantreden. Die staat 
nu al te popelen om te mogen 
meedoen, die is zó enthousiast, 
heel leuk om te zien. En op de 
dinsdag van de kermis hebben 
we de hele middag extra aan-
dacht voor de jeugd, met allerlei 
activiteiten.” 

De jeugdcommissie spant zich 
ondertussen in om ook door het 
jaar heen meer activiteiten voor 
de jeugd te organiseren, zoals 
open repetities, bowlen en een 
schietavond of -competitie. ”Dat 
moet ook tot meer betrokkenheid 
leiden,” merkt Koeman op. ”De 
jeugd ziet elkaar nu wel af en toe 
bij Jong de Eendracht, maar dat 
kan zeker vaker!” Een goed idee, 
vindt ook Gijsberts, de jongste 
van het stel in de jeugdcommis-

sie. ”Ik zit bij de Eendracht in 
een groep die elkaar al jaren kent 
en dat is des te leuker.” 

De Eendracht hoopt dat de 
inspanningen effect zullen sor-
teren. Klein Gebbink: ”Als er 
dan over een paar jaar een paar 

jeugdvendeliers mee zouden     
lopen; dat zou toch wel heel mooi 
zijn.”

De Eendracht wil iets meer gaan zaaien

KERMISPROGRAMMA DE EENDRACHT
13 t/m 16 juli 2019

 

Zaterdag:
16.00 uur Opening lunapark op het kermisterrein
16.30 uur Opening van de kermis door Burgemeester Otwin van Dijk bij de schuttersmast (bij 

het Kroegje).
 Aansluitend gezamenlijke rondgang van de 3 schutterijen. 
20.00 uur Tent open.
21.00 uur Aanvang muziek van: Qmusic The Party

 
Zondag:    
09.30 uur Schuttersviering met medewerking  van Schutterij “De Eendracht”. 
13.45 uur Rondgang en vogel ophalen m.m.v. Fanfare Kunst na Arbeid en als gastvereniging 

Schuttersvereniging St. Antonius uit Lengel.
 Route: Dr.Ariënsstraat – Thorbeckestraat – Molenbeek – Tarwestraat –  Roggestraat 

– straatje zonder naam – Hogeweg – Nieuwstraat – Dr. Schaepmanstraat – 
Schoolstraat – Ettenseweg – Kerkplein.

 Aansluitend een vendelhulde aan Diaken Cor Peters, Gilderaad, Koningspaar, 
Keizerspaar, Jeugdkoningin, Knuppelkoningin en de Oerse gemeenschap.

14.00 uur Muziek in de feesttent van KALIBER en optredens van: Dries Roelvink, Het 
Feestteam, Otto Lagerfett

maandag:
07.00 uur Reveille Tamboerkorps.
08.30 uur Ophalen Koningspaar.
10.00 uu Vogelschieten: deelname voor leden vanaf 16 jaar en daarna Koningsschieten voor 

leden.
 Vanaf 10.00 uurmuziek in de feesttent met KALIBER.
19.00 uur Afhalen van het nieuwe koningspaar door de schutterij en KNA. Hierna inhuldiging 

van het Koningspaar in de feesttent.
20.00 uur Muziek in de feesttent met KALIBER.
 
Dinsdag:  
07.00 uur Reveille Tamboerkorps.
08.30 uur Ophalen koningspaar door de schutterij en KNA.
10.30 uur Belschietenvoor leden, Vogelschietenvoor jongens en meisjes vanaf 6 jaar tot en 

met 16 jaar, Vogelknuppelen voor dames en meisjes vanaf 16 jaar in de tuin bij de 
buren. Kruisboogschieten.  Hieraan kan iedereen deelnemen vanaf 16 jaar.

Vanaf 10.30 uur muziek in de feesttentmetKALIBER.
Vanaf 12.00 uur kindermiddag met Tijs Jansen.
19.00 uur Afhalen van het koningspaar door de schutterij.
20.00 uur Muziek in de feesttent met KALIBER.
22.30 uur Fantastisch vuurwerk voor de Oerse gemeenschap.
01.00 uur Sluiting Oerse kermis 2019.
 Alle dagen vrij entree!

Wij wensen iedereen een OER gezellige kermis toe.                                                                                                                                          
Het bestuur.

Jasper Rijntjes, Luc Koenders, Saskia Koeman, Luuk Gijsberts en Jeroen klein Gebbink, afwezig: Tim Bruins en Arjan Vieberink.
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Hoelang de kermis in Ulft al pre-
cies bestaat, daar hopen ze bij 
schuttersgilde Sint Hubertus nog 
achter te komen. Maar het is in 
ieder geval al honderden jaren 
dat het volksfeest in het dorp 
gevierd wordt. ”En het is mooi 
dat het hier nog altijd heel sterk 
leeft,” zegt penningmeester Jos 
Cornelissen.

In de aanloop naar het jubileum 
van Sint Hubertus - het Ulftse 
gilde, achter ’t Klooster, viert in 
2020 het 100-jarig bestaan - is 
Cornelissen bezig de historie van 
de Ulftse kermis in kaart te bren-
gen. De eerste officiële melding 
dateert uit 1818 en reeds rond 
1800 was er sprake van in een 
bewaarde briefwisseling. ”Maar 
in 1600 stond er al een schietmast 
in het dorp,” vertelt Cornelissen, 
die probeert de geschiedenis op 
papier te krijgen.

Minstens zo interessant vindt hij 
overigens het heden, waarin St. 
Hubertus samen met de collega’s 
van de Eendracht en Sint Joris 
de organisatie van vier dagen 
feest verzorgt. ”De kermis biedt 
vermakelijkheid, dat was in het 
verleden zo en nu nog steeds. 
Dat is mede te danken aan de 
drie Ulftse schutterijen, dat vind 
ik heel mooi. De kermis is toch 
het cement in de samenleving. 
We organiseren heel veel din-
gen, waaronder dit volksfeest; 
een gemeenschappelijk iets in 
de hedendaagse ik-maatschappij. 
In een tijd van individualisering 
vind ik dat heel bijzonder.”

De komende Ulftse kermis is 
het bij St. Hubertus weer vijf 
dagen feest in de tent op het J.F. 
Kennedyplein. Hoewel de kermis 
officieel van zaterdag tot en 
met dinsdag duurt, gaat het op 
het Kennedyplein immers al op 
vrijdag los. Bestuurslid Robert 
Marcus: ”Op de vrijdagavond 
hebben wij in de tent de afsluiting 
van het muziekjaar voor onze 
jeugd, die treden dan op en krij-
gen vervolgens hun oorkonde. 
Ook geeft de drumfanfare nog 
een sprankelend concert. Die 
avond is vrij toegankelijk en heel 
gezellig, iedereen is welkom om 
een kijkje te komen nemen. Veel 
mensen komen ’veurgleujen’, die 
beschouwen het als een soort 
warming-up voor de kermis.”

Sowieso weten bezoekers de tent 
van St. Hubertus te vinden. ”We 
staan nu voor het derde jaar op 
het Kennedyplein en iedere keer 
worden de interesse en de animo 

groter,” vervolgt Marcus. ”We 
zaten eerder wat verstopt, toen 
de tent voor ons schuttersgebouw 
stond achter ’t Klooster. Nu is de 
verbinding er meer.”

Die verbinding is er onder meer 
met het lunapark; al sinds jaar 
en dag regelt St. Hubertus de 
attracties die voor de jeugd (en 
ook de oudere jongeren) op het 
Kennedyplein voor vertier zor-
gen. ”We zijn heel blij dat het ons 
weer gelukt is om het hele plein 
vol te krijgen,” merkt Cornelissen 
op. ”Want dat is tegenwoordig 
niet vanzelfsprekend meer. Er 
zijn nog genoeg grote attracties 
voor mega-evenementen als de 
Tilburgse kermis, maar klein-
schalige ondernemers met bij-
voorbeeld een carrousel voor de 
kleintjes hebben het moeilijk.”

Terwijl dat nog altijd voor veel 
Ulftenaren de eerste kermiser-
varing is. Cornelissen: ”Het is 
een mooie manier om ermee in 
aanraking te komen. Het vieren 
van kermis begint toch op die 
draaimolen. En de jeugd van 
nu, dat zijn de leden van mor-
gen.” Er moet ondertussen wat 
te wensen overblijven en daarom 
overweegt St. Hubertus - nu het 
ondanks vergevorderde plannen 
dit jaar helaas niet kon doorgaan 
- volgend jaar op de zondag van 
de kermis een braderie te orga-
niseren. ”Dat is voor iedereen 
gezellig en met meer publiek 
hebben ook onze standhouders 
er wat aan. Al neemt iemand 
alleen een zak oliebollen mee.”

Maar over publieke belangstel-
ling hebben ze in Ulft niet te 
klagen tijdens de kermis, bena-
drukken Cornelissen en Marcus. 
”Er gebeurt tegenwoordig zó 
veel, ieder weekend is er wel iets 
te doen. En toch blijft de Ulftse 
kermis iets wat de mensen niet 
willen missen.”

Schuttersgilde St. Hubertus

”Kermis vieren begint toch 
in die draaimolen’
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Vrijdag 12 juli 

19:30 uur  Concert Jeugdorkest en drumfanfare met na afloop 
   veurgleuien voor de kermis met DJ RJB SOUND

Zaterdag 13 juli

16:00 uur  Opening familiekermis
16:30 uur  Officiële opening bij de schuttersmast
   Aansluitend feest in de tent met TWIX LIVE

Zondag 14 juli

13:00 uur   Familiekermis geopend
14:00 uur   Rondgang door het centrum van Ulft m.m.v.
   Harmonie Ulft en Schutterij St.Johannes Zeddam, 
   aansluitend live muziek met TRIO XL, waar we
   naadloos de avond in gaan met DJ ANGELO

Maandag 15 juli

  6:00 uur   Reveille door Schuttersgilde Sint Hubertus
12:00 uur  Kermis Koningschieten, na het Koningschieten feest in  
   de tent m.m.v. FREELINE
13:00 uur  Familiekermis geopend
19:30 uur  Direct weer door met DJ ANGELO

Dinsdag 16 juli

14.00 uur   Familiekermis geopend
14.00 uur   Feesttent open, gratis ranja voor de kinderen
16:00 uur   Feestmiddag met entertainer Raymond 
   tot de lampen op het kermisterrein uut gaon.

 DAGINDELING KERMIS 2019

Schuttersgilde 
“St Hubertus”  Ulft

Jos Cornelissen (links) en Robert Marcus.
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2019 Is op de Pol een schuttersjaar om 
nooit te vergeten, met drie bijzondere 
evenementen. Niet alleen wordt er tij-
dens de komende Polse kermis geschoten 
om de koningstitel bij schuttersgilde Sint 
Joris, ook vond er in mei het gemeentelijk 
koningschieten plaats én wacht in sep-
tember het Euregio Rijn-Waal schutters-
treffen. Driekoningen was ook in Ulft op        
6 januari, maar bij St. Joris duurt dit bijna 
het hele jaar. 

Medeverantwoordelijk daarvoor is Bennie 
Jansen: de Polse koning van 2017 won 
vorig jaar het gemeentelijk koningschie-
ten, dat jaarlijks wordt georganiseerd in 
de gemeente Oude IJsselstreek. En aan-
gezien de traditie voorschrijft dat de win-
naar tevens de nieuwe organisator wordt, 
vond dat evenement op 11 mei plaats bij 
St. Joris. Hetzelfde geldt voor het Euregio 
Rijn-Waal schutterstreffen: Jan de Vries, 
vorig jaar koning op de Pol, schoot ver-
volgens in september ook de vogel naar 
beneden in het Duitse Vehlingen en        
haalde op die manier het Nederlands-
Duitse evenement op 28 september naar 
Ulft.

Het is dan ook een druk jaar voor Erik 
Geurtsen. Hij is al sinds jaar en dag de 
vaste omroeper tijdens het koningschieten 
op de Pol. Waar hij normaal gesproken 
alleen begin juli op hoeft te draven, moet 
hij dit jaar drie keer aan de bak en dan 
tijdens het Rijn-Waalschieten nog deels in 
een vreemde taal ook. Maar daar draait 
Geurtsen zijn hand niet voor om: ”Wenn 
Sie wollen, heb ik ook in het Duits wel 
een grapje paraat. Ik denk dat ik beter 
Duits spreek dan de gemiddelde Duitser 
Nederlands kan,” laat de spreekstalmees-
ter lachend weten.

Geurtsen merkt overigens op dat hij niet 
de enige is die de consequenties onder-
vindt van de drie evenementen bij St. Joris. 
”Hans Heister maakt altijd de vogel voor 
ons koningschieten en die is er ook maar 
druk mee, Hans heeft heel wat vogeltjes 

moeten maken.” 
Speciaal voor de gelegenheid heeft de 
schutterij bovendien een nieuwe, mobiele 
schietmast met metalen bak gemaakt. Dat 
er op de Pol dit jaar drie schuttersevene-
menten zijn, is een gelukkige samenloop 
van omstandigheden. 
Al geeft Geurtsen, in 1988 zelf koning, met 
een knipoog aan dat het wat hem betreft 
niet louter geluk is. ”Het is natuurlijk toe-
val. Maar het is ook wel een teken van 
talent, haha.”

Het koningschieten tijdens het Rijn-Waal-
treffen zal bij St. Joris niet anders gaan 
dan ze op de Pol gewend zijn met de ker-
mis. ”Iedere schutterij organiseert het op 
de manier zoals ze het altijd doen,” vertelt 
Jansen. ”Zo gebeurde dat in Duitsland in 
Mehr niet op een vogel, maar heel anders: 
er hing een vlak met daarachter drie draad-
jes die kapot moesten worden geschoten. 
Minder leuk, vind ik, maar het heeft ook 
wel z’n charme dat iedere schutterij de 

eigen traditie in stand mag houden.”
Maar voordat er in september naar ver-
wachting zo’n 1000 man naar de Pol komen 
voor het Euregio Rijn-Waal schutterstref-
fen, is het volgend weekend tijd voor de 
eigen kermis en zal duidelijk worden wie 
de opvolger wordt van Jan de Vries. 
Jansen adviseert, voor wie daar benieuwd 
naar is, om Bertus van de Pavert in de 
gaten te houden: ”Bertus kwam vorig jaar 
op zaterdagmiddag aan met de cabrio 

waarin onze koning wordt rondgereden en 
zei voor de gein tegen Jan: ’Stap maar in, 
dan kun je vast oefenen’. Maandagmorgen 
was het echt zover.”

”Charles Kock en Wilco Bultink willen 
al heel lang heel graag,” stelt Geurtsen. 
”Van Nicole, de vrouw van Wilco, weet ik 
zelfs dat ze elk jaar weer een nieuw zwart 
jurkje koopt, om er maar klaar voor te zijn 
om koningin te worden.”

Sint Joris heeft een jaar lang Driekoningen

13 - 16 juli  2019

POLSE

WWW.SINTJORISULFT.NL

Programma:

KERMIS
zATERDAG
 
09:00UUR    Van Mojn tut Goedgoan 
   (Optimaal FM) en  
   uitreiking Polse  
   Kermis T-shirt Trofee
 

16:30UUR   Opening Ulftse Kermis 
   bij de schuttersmast 
 

19:30UUR  Tent open - Muziek van 
   PERFECT SHOWBAND 
   en DJ. I. M

zONDAG 
 
14:00UUR   Rondgang korps St. Joris
   en gastvereniging  
   St. Martinus (Gaanderen),  
   aansluitend vendelhulde 
   bij de Debbeshoek  
 

15:30UUR  Muziek van DJ- 
   entertainer HENK 
   POUWELS
 

19:30UUR  Tent open - Muziek van 
   PERFECT SHOWBAND 
   en DJ. I. M

DINSDAG 
 
09:30UUR  Rondgang korps St. Joris 

11:00UUR   Vogelknuppelen en o.a.  
   jeugdkoningschieten
 

12:00UUR  Muziek in de tent met 
   PERFECT SHOWBAND,    
   om 12:30uur kindermiddag 
 

20:00UUR  Tent open - Om 20:30UUR 
   muziek van toporkest 
   DE PALOMA’S, daarna 
   PERFECT SHOWBAND     
  en DJ. I. M

maandag 
 
06:00UUR   Reveille
 

09:30UUR  Vogelschieten en  
   aansluitend feest met 
   PERFECT SHOWBAND 
 

20:00UUR   Tent open - Muziek van 
   PERFECT SHOWBAND 
   en DJ. I. M

hofstraat 1 - Ulft   @polsekermis

DJ. I.M Henk pouwels

Op de dinsdagavond van de Polse 
Kermis, om 20.30 uur, betreden De 
Paloma’s het podium. De Paloma’s, 
bekend van de Zwarte Cross, bestaan 
uit 6 vrolijke feestgangers die gek zijn 
van muziek maken en die graag oude 
tijden laten herleven. 

De tijd dat piratenzenders ruisend door 
je radio kwamen en dat ’Veronica komt 
naar je toe deze zomer,’ nog vanaf een 

piratenboot werd uitgezonden. Je was 
op bezoek bij je opa en oma en uit de 
radio klonk een krakend mono geluid 
met liedjes van Corry en de Rekels, 
The Sunstreams, George Baker, The 
Cats, Frank Ferrari en De Slijpers. 
”Herinnert u zich deze nog,” galmde 
het dan na. 

Al die liedjes komen dankzij De 
Paloma’s opnieuw tot leven, inclusief 
het geluid van een echte accordeon en 
Hammondorgel. Laat je verrassen door
deze band die, dankzij hun Achter-
hoekse roots, ook af en toe wat steviger 
werk ten gehore brengt van bijvoorbeeld 
Normaal, Boh Foi Toch en Het Hanska 
Duo. Dus zin in een feestje van herken-
ning? Ouderwetse Hollandse gezellig-
heid? Inhaken, polonaises, walsen en 
van je hopsakee? Op dinsdagavond 
vanaf 20.30 uur maak je het mee. Na De 
Paloma’s zorgen de Perfect Showband 
en DJ.I.M voor een spetterend slot van 
de Polse Kermis, dus mis het niet!

(De Paloma’s, Foto Hannah Burgers)

Erik Geurtsen en Bennie Jansen.

De Paloma’s op de Pol, 
mis het niet!
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Omgaan met verleidingen
We leven in een omgeving die 
vol zit met eetprikkels: aan-
biedingen van snoep: 2 voor 
de prijs van 1, de geur van 
verse broodjes op het station, 
een enorm aanbod van restau-
rants, lunchtentjes, ijssalons en 
koffiezaakjes. 

Je komt dus vaak in verleiding 
om wat te eten of te drinken, 
overal: in de winkel, op straat, 
op reis, zelfs op de werkplek. Je 
hoeft niet veel te bewegen om 
aan voedsel te komen: het ligt 
voor het grijpen.
Zo’n omgeving wordt een    
obesogene omgeving genoemd 
(dikmakende omgeving).
 
Uit onderzoek blijkt dat we 
ca. 200 eetbeslissingen per dag 
nemen: boodschappen doen, 
wat gaan we eten? Welk beleg 
neem ik, wat ga ik drinken. 
Veel beslissingen neem je niet 
bewust maar automatisch. Dit 
wordt sterk beïnvloed door je 
omgeving.
Je staat dus vaak bloot aan ver-
leidingen en steeds nee zeggen 
is dan best moeilijk. Dat kost 
veel energie. Aan het eind van 
de dag wanneer je moe bent of 
haast hebt wordt de wilskracht 
zwakker en kiezen we vaak 
voor het gemak van een snelle 
hap.
 
Hoe kun je je dan wapenen 
tegen eetverleidingen? Het 
begint met je bewust zijn van 
alle eetprikkels. Realiseer je 
dat je net als iedereen te maken 

hebt met een obesogene omge-
ving en leer de verleidingen 
herkennen. Want niet iedereen 
heeft dezelfde verleidingen. 
De een krijgt zin in friet bij het 
ruiken ervan en een ander kan 
moeilijk een ijssalon voorbij 
lopen.

En zeker in de zomer is er veel 
meer gelegenheid om ergens 
een ijsje of ijscoupe te eten. 
Ook in de supermarkt en in de 
horeca verkopen ze ijs. 
De supermarkt heeft aanbie-
dingen zoals 1+ 1 gratis waar-
door je 2 pakken ijs koopt en 
liggen ze eenmaal in je vriezer 
dan zal je ook regelmatig een 
ijsje ervan eten. 
Roomijs zoals Italiaans ijs en 
”magnum-achtige” ijsjes zijn 
echte dikmakers. Roomijs be-
vat veel verzadigde vetten en 
heel veel suiker. Laat maar 
eens een stukje ijs ontdooien 
dan proef je hoe zoet het is. 
In bevroren toestand lijkt het 
minder zoet. Wist je dat 1 bol-
letje roomijs 109 kcal is? En een 
Magnum 260 kcal.
Een betere keuze is waterijs of 
sorbetijs. Deze bevatten geen 
vetten dus alleen maar suikers 
en fruit.
Geniet van de zomer en van af 
en toe een ijsje!
 
Hetty Schouten, voedingscoach
Fit&Slank Silvolde

Voedingstips

Er staat ook na de ’zomerstop’ 
nog veel moois te wachten in    
het openluchttheater Engbergen, 
met in september onder meer tri-
butes aan The Beatles, Mumford 
& Sons en The Cats. Maar voor 
het zover is, volgt op zaterdag 
13 juli eerst de afsluiter van de 
eerste helft van het theatersei-
zoen: dan vindt gitaarspektakel 
PowerPlant Open Air plaats op 
Engbergen.

Vader Ronald en zoon Kevin 
Tuenter nemen de organisatie 
van PowerPlant Open Air Rock 
& Metal Festival voor hun reke-
ning. Ervaring in de wereld van 
de rock en de metal heeft de 
muzikale familie Tuenter volop; 
de afgelopen jaren hebben de 
twee samen iedere vrijdagavond 
op radiozender Dinxper FM hun 
programma PowerPlant gepre-
senteerd, waarin ze hun voorlief-
de voor stevige muziek konden 
delen met de luisteraar. ”En mijn 
vader is daarvoor ook al jaren-

lang dj geweest,” vertelt Kevin. 
”Dus ik heb het van jongs af aan 
meegekregen.”
Met hun eigen muziekfestival 
(aanvang 12.00 uur), dat vanaf nu 
een jaarlijkse traditie moet wor-
den, gaat voor de heren Tuenter 
een langgekoesterde wens in ver-
vulling. ”We zijn altijd al bezig 
geweest met de promotie van 
de bands die we draaien. Die 
hebben af en toe moeite hun 
publiek te bereiken. Wij wil-
len graag de schijnwerpers op 
ze richten, dus toen hebben we 
zelf maar iets georganiseerd.” 
Kevin treedt ook zelf op met zijn 
eigen band Sledeon, daarnaast 
staan DamagedX, Hypnoisers, 
Monster Machine, Captain Alba-
tross, Vexation, Frenk & the Lean 
Machine, Moonstruck en No1408 
op het programma tijdens het 
gitaarspektakel. Informatie over 
de kaartverkoop (8,50 euro aan de 
kassa, 6 euro in de voorverkoop):
www.openluchttheater-
engbergen.nl.

Rockers komen op Engbergen 
aan hun trekken met PowerPlant

Zo tegen het eind van het vereni-
gings seizoen begint iedereen te 
denken aan een ”vakantieborrel”
en gaan de meeste mensen zich 
opmaken voor een vakantie-
modus. Dit geldt ook voor de 
muzikanten van fanfare orkest 
St. Gregorius uit Varsselder 
Veldhunten. Op maandagavond 
8 juli gaat men zorgen voor een 
gezellige Holiday-avond. Op het 
terras van ’t Dorsphuus trakte-
ren zij het publiek op zomerse  
klanken.

Pure ontspannende en vooral 
luchtige muziek zoals bijvoor-
beeld van Queen en Adele. Ook 
Latin- en Braziliaanse nummers 
met hun opzwepende drumrit-

mes, komen dan voorbij. De 
muzikanten hebben mooi zomer-
weer besteld, maar mochten de 
weersomstandigheden minder 
gunstig zijn, wordt binnen een 
”terras” gecreëerd.

Alle verenigingen die gebruik 
maken van ’t Dorpshuus en alle 
andere belangstellenden worden 
voor deze Music for Holiday 
avond uitgenodigd. Om 19.30 uur 
begint het orkest te spelen en de 
toegang is gratis. 

Music for Holiday

Moonstruck

Het 600-jarig bestaan van de 
stad Terborg wordt gevierd met 
tal van activiteiten; niet alleen op 
cultureel gebied, ter ere van het 
jubileum ontpopt Terborg zich 
ook als een echte sportstad. Naast 
de Ronde van de Achterhoek die 
op zondag 18 augustus finisht in 
Terborg, vinden dat weekend 
ook de toertocht voor wielerlief-
hebbers, de Maron Achterhoek 
Run en Achterhoek Onbeperkt 
plaats.

Nadat de Ronde van de 
Achterhoek de afgelopen twee 
jaar finishte in Gendringen, 
valt die eer nu ten deel aan het 
jarige Terborg. Na de start, op 
18 augustus om 13.00 uur vanaf 

het Simonsplein in Doetinchem, 
gaan de Nederlandse semipro-
fessionals en de beste amateurs 
door alle Achterhoekse gemeen-
tes naar Terborg, en worden via 
Silvolde, Ulft en Etten nog vijf 
lokale rondes verreden. 

Een dag eerder, op zaterdag 17 
augustus, kan een groot deel van 
het parcours alvast door eenie-
der verkend worden tijdens de 
toertocht. 

Op de dag van de ’echte’ wieler-
koers wordt om 11.00 uur ’s och-
tends begonnen met Achterhoek 
Onbeperkt; activiteiten voor 
sporters met een beperking. 
Later die zondag (tussen 13.30 

en 15.30 uur) wordt de Maron 
Achterhoek Run georganiseerd. 
Onderdeel van de hardloopwed-
strijd (5 kilometer, of tijdens de 
Kids Run één omloop van 1,6 
kilometer) is de beklimming van 
de Paasberg, met een stijgings-
percentage van 20 procent een 
flinke uitdaging.

Tot slot, vanaf ongeveer 16.30 
uur, is sportstad Terborg het 
decor van de Ronde van de 
Achterhoek. De winnaar van 
vorig jaar, Cees Bol, liet al zien 
dat deze koers de opmaat kan 
zijn naar meer succes; de renner 
van Sunweb klopte onlangs in de 
Ronde van Californië in de eind-
sprint wereldtopper Peter Sagan.

Ronde van de Achterhoek maakt 
van Terborg sportstad

Foto van de Holiday-avond 2018 gemaakt door Nico Marcus.

Ulftse Boys 
Oldies schenkt 

meer dan 
€175,- aan 
o.a. Spieren 
voor Spieren

De UB Oldies, het veteranen-
team van vv Ulftse Boys, 
heeft een bedrag van min-
stens €175,- geschonken aan 
de stichtingen Spieren voor 
Spieren en Bergh in het 
Zadel. Deze twee stichtingen 
zetten zich in voor kankerbe-
strijding. Bij een bezoek aan 
het voetbalmuseum Home of 
Football, enjoy the glorious 
sport werd het bedrag aan-
geboden aan de eigenaar van 
dit museum Fred Baars uit 
Braamt. 

De giften die dit museum 
ontvangt komen ten goede 
aan de twee genoemde stich-
tingen. De UB Oldies houdt 
jaarlijks een seizoensactiviteit 
waarbij het geldbedrag bij-
een gebracht is. Tijdens het 
bezoek aan Home of Football 
doneerde elke UB Oldie ook 
individueel. Hiermee werd het 
bedrag aanzienlijk verhoogd.

Voor meer informatie: 
www.homeoffootball.info

51

Een archieffoto van hardloopwedstrijd tijdens de ronde van de Achterhoek 2018 in Gendringen.
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Vanaf zondag 21 juli vindt bij 
’t Dorpshuus in Varsselder 
voor de 28ste keer de KiVaDa 
plaats! Een groep enthousiaste 
vrijwilligers is inmiddels druk 
bezig met de voorbereidingen 
van deze actieve dagen voor 
de kinderen uit het dorp. Van 
jong tot oud, iedereen staat 
klaar voor de KiVaDa om de 
kinderen onvergetelijke dagen 
te bezorgen. Het thema dit jaar 
is ‘Sprookjes’ en daar hoort 
natuurlijk een sprookjesachtige 
aankleding bij. Ook de spellen 
en knutselactiviteiten staan in 

het teken van sprookjes. Of de 
alomgevreesde spooktocht ook 
in dit thema gaat plaatsvinden,
zal nog even op zich laten 
wachten. Wel staat vast dat het 
huidige programma opnieuw 
voor een geslaagde KiVaDa 
gaat zorgen. Inmiddels hebben 
zich zo’n 70 kinderen in de leef-
tijd van 2 jaar tot 13 jaar aan-
gemeld. Kortom, in Varsselder 
wordt er uitgekeken naar de 
KiVaDa! Wij zien u graag ver-
schijnen op de bonte avond op 
dinsdag 23 juli voor een hapje 
en een drankje!

KiVaDa Varsselder-
Veldhunten

Sinds 12 juni 1979 is de Oudheidkundige 
Vereniging Gemeente Gendringen druk 
bezig met het wekken van belangstelling 
voor de geschiedenis van de voorma-
lige gemeente Gendringen. Daarmee is 
de vereniging de leeftijd van 40 alweer 
gepasseerd.

In 40 jaar tijd heeft het ledenaantal gestaag 
toegenomen met op dit moment zo’n 850 
leden waarvan niet alle leden ’actief’ zijn 
binnen de vereniging, maar een gedeelte 
deelneemt aan één van de 11 werkgroe-
pen. Voorbeelden van deze werkgroepen 
zijn een monumentenplatform, fotowerk-
groep en een infocentrum.
De werkgroepen organiseren activiteiten 
als foto-exposities, rondleidingen, een win-
terkostmiddag, bus-excursies en wandelin-
gen. Deze activiteiten zijn er voor de leden, 
maar ook voor niet-leden, zodat iedereen 
die voor deze geschiedenis belangstel-
ling heeft, ervan kan meegenieten. ”We 
hebben best veel te doen,” vertelt Theo 

Teitink, bestuurslid van de vereniging. 
”Door de vele invalshoeken is er behoor-
lijk wat te vinden over de geschiedenis van 
de gemeente Gendringen. Vanaf het jaar 
1900, proberen wij alle gegevens vast te 
leggen en met de informatie waarover we 
nu beschikken, lukt dat aardig.”
De sociëteit van de vereniging bevindt 
zich op dit moment nog op de vierde ver-
dieping van het portiersgebouw van de 
DRU Cultuurfabriek, maar er wordt hard 
gewerkt aan een verhuizing naar het ketel-
huis van het DRU-terrein. 
”Mede daarom wordt de viering van ons 
jubileum even uitgesteld,” vertelt Theo. 
”Zodra we daar de boel op orde hebben, 
wat we binnen een paar maanden hopen 
te realiseren, is er eind oktober, tegelijk 
met het tienjarig bestaan van de DRU 
Cultuurfabriek, een jubileumviering.” De 
uitgebreide viering zal bestaan uit een 
officiële receptie, een feest voor alle vrij-
willigers en een ’open huis’ met door de 
werkgroepen georganiseerde activiteiten.

Oudheidkundige Vereniging 
Gendringen 40 jaar

Op 26, 27 en 28 juli wordt voor de zesde 
keer het Achterhoeks Crossspektakel 
gehouden, aan de Oude Dinxperloseweg 
63 in Silvolde. Er zijn diverse crosswed-
strijden en er is een brommerparada. 
Maar ook voor de niet-motorliefhebber is 
er genoeg te beleven. 

Zo is er vrijdagavond in de feesttent een 
optreden van de band Niks aan de Zeis. 
De toegang hiervoor is gratis. Voor de 
kinderen is er een kinderparadijs, met ver-
schillende luchtkussens, luchtglijbanen, 
schminkers, rodeostierrijden (bij mooi 
weer) en diverse oudhollandse spelletjes. 
Ook is er een camping aanwezig (ook wel 
het rennerskwartier genoemd). Deze is 
geopend vanaf vrijdagavond 18.00 uur tot 
zondagavond 19.00 uur. In principe is dit 
alleen voor deelnemers, maar bezoekers 
kunnen in overleg met de organisatie ook 
gebruik maken van de camping. 

Crossen 
Er zijn wedstrijden in diverse klasses (van 
50 tot 500 cc). De trainingen en wedstrijden 
vinden plaats op de zaterdag en zondag. 
Het evenement begint op vrijdagavond 
met een eerbetoon aan trainer Ronald 

Starink. Hij gaf 
op het evenement 
altijd crossles, maar 
is helaas in januari 
van dit jaar overle-
den aan kanker. De 
opbrengst hiervan 
gaat naar stichting 
l’Alpe d’Huzes. 

De 1,5 uurs brom-
mer funcross is 
aan het begin van 
de zaterdagavond. 
Iedereen kan hier-
aan meedoen. Dit 
is een parade, geen
wedstrijd. 

Verkleed is het voorschrift, hoe gekker 
hoe leuker! Mensen mogen met twee 
mensen met één brommer meedoen, zodat 
men elkaar kan afwisselen. 
Vanaf nu kun je je inschrijven. De kosten 
bedragen hiervoor 30 euro. Je hebt dan 
toegang tot het gehele evenement. Tevens 
kun je ook overnachten op de camping. 
Om mee te kunnen doen met de crosswed-
strijden dien je in het bezit te zijn van een 
licentie van de KNMV. Voor de brom-
merfunklasse heb je geen KNMV-licentie 
nodig.

De vrijdagavond begint om 19.00 uur. 
Zaterdag duren de wedstrijden van 9.00 
tot ongeveer 21.00 uur. Aansluitend 
op de laatste wedstrijd treedt de band 
Opschaakl’n op in de feesttent. De slotdag 
begint om 9.00 uur en sluit om 18.00 uur 
af. Kaarten voor de vrijdag- en de zater-
dagavond (vanaf 18.00 uur) zijn gratis.
Entreekaarten voor zaterdagmiddag kos-
ten 5 euro, evenals de kaarten voor de 
zondag. Een weekendkaart kost een tien-
tje. Kinderen tot 12 jaar mogen het hele 
weekend gratis naar binnen. 
Meer informatie en kaartverkoop via 
www.achterhoekscrossspektakel.nl. 

Achterhoeks Crossspektakel

Voor Wim en Gerrie Luemes is 
het afgelopen jaar een moeilijke 
periode geweest:
Een fikse brand zorgde ervoor 
dat ze hun winkel en het grootste 
gedeelte van hun huis in vlam-
men op zagen gaan.

Wim en Gerrie runnen, naast 
hun akkerbouwbedrijf, al bijna 
10 jaar een landwinkel. Na het 
in oktober 2009 aansluiten bij de 
coöperatie ’Landwinkel’, werd 
wat voorheen enkel een verkoop-
hoekje op de boerderij was, een 
uitgebreider assortiment in een 
heuse landwinkel. Daar verko-
pen ze eigen producten, zoals 
aardappelen en aardbeien, maar 
ook andere ambachtelijke pro-
ducten uit de streek, waaronder 
groente, zuivel en eieren.

De winkel wordt elke dag met 
plezier geopend en loopt goed 
door, tot er zich in augustus 2018 
een catastrofe voor doet: de 
landwinkel van Wim en Gerrie 
brandt volledig af. 
Alsof dat nog niet genoeg was, 
zijn ze door de brand ook een 
groot deel van hun woonhuis 
kwijt. ”Dit was voor ons een 
ontzettend grote klap,” vertelt 
Gerrie Luemes. ”Het heeft heel 
veel impact als zoiets je over-
komt. Je hele leven ligt overhoop 
en veel van waar je zo lang en 
hard voor hebt gewerkt ligt volle-
dig in as. Om eerlijk te zijn kan ik 
nog steeds niet zo goed beseffen 
wat er is gebeurd.”
Maar het zijn doorzetters: met 
goede hulp van buitenaf, worden 
na nog geen twee weken dicht te 

zijn geweest, nieuwe 
landwinkelproducten
gewoon weer ver-
kocht. Door de enigs-
zins geringe aardap-
pelopbrengst, kan de 
landwinkel tijdelijk 
voortgezet worden in 
de aardappelschuur. 
Zelf wonen Wim en 
Gerrie inmiddels al 
bijna een jaar in een 
chalet.

”We zijn druk bezig 
met de heropbouw,” 
vertelt Gerrie. ”Het 
kost behoorlijk wat 
tijd en moeite om 
dingen als verzeke-
ringen te regelen 
en ondertussen het 
akkerbouwbedrijf en
de landwinkel draai-

ende te houden. Maar we komen 
er wel. De bedoeling is dat de 
heropbouw over een paar maan-
den klaar is, zodat we de winkel 
weer terug kunnen verhuizen 
van de aardappelschuur naar het 
nieuwe pand en in september 
weer open kunnen.”
Gerrie vertelt hoe ze blij is met 
de steun, waardoor ze mede op 
de been worden gehouden: ”Veel 
mensen blijven vragen hoe het 
gaat en we hebben veel steunbe-
tuigingen gekregen. 
Wat ook een grote rol heeft 
gespeeld en dat nog steeds doet, 
is de geboorte van onze klein-
zoon. Om opa en oma te mogen 
worden, is geweldig. Dit lichtpunt 
in een moeilijke tijd zorgt ervoor 
dat je de energie en positiviteit 
hebt om door te gaan.”

Heropbouw Luemes landwinkel
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Met cultuur zit het wel goed in Etten. Ook in 
het verleden. Op de foto zien we het Slutterkoor          
onder leiding van Herman Mulder. Het zingen 
ging hun zo goed dat ze een langspeelplaat 
maakten. Wij van de OVGG willen graag weten; 
wanneer was het en wie staat er allemaal op de 
foto.

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 2 september. Voor sugges-
ties en/of opgaves van evenementen kunt u terecht bij Drukkerij 
IJselstroom aan ’t Goor 55A te Ulft, ulftsekrant@ijselstroom.nl 
Bellen mag ook: 0315 - 681373, (vragen naar Patricia)

29 juni: Ulfts Mannenkoor en Harmonie Ulft, Openlucht-
 theater Engbergen, Gendringen
29 juni: Vaartochten Fluisterboot vanaf DRU Cultuurfabriek
30 juni: Circus Meerfout, Openluchttheater Engbergen,   
 Gendringen
28 & 30 juni: DKL Party, Silvolde
1 juli: Bingo KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
6-9 juli: Kermis Wals, Wieken en Milt
6 juli: Wandeling ’nDrom, Sinderen
7 juli: FietsTourtocht, ’Ons Pakhuus’, Silvolde
7 juli: Muziekevenement 65+, feesttent Oer, Ulft
8 juli-31 aug.: Sieglinde Wendl in Galerie bij de Boeken, Ulft
8 juli: Music for Holiday, ’t Dorpshuus, Varsselder-   
 Veldhunten
8, 22 juli: Rijbewijskeuringen, Mulderije, Ulft
13-16 juli: Kermis in Ulft
13 juli: PowerPlant Open Air, Openluchttheater Engbergen
13 juli: Megchels Beachvolleybaltoernooi, Megchelen
21 juli: Start KiVaDa Varsselder-Veldhunten
26-27-28 juli: Achterhoeks Crossspektakel, Silvolde
28  juli: Achterhoek Spektakeltocht DRU in Ulft
2, 3 augustus: Huntenpop, Ulft
3, 4 augustus: Nostalgie Megchelen
10, 11 aug.: Autocross Gendringen
17, 18 aug.: Ronde van de Achterhoek, Terborg
31 augustus: Jachthondenproef, Openluchttheater Engbergen
31 augustus: Kidsfabriek, SSP-hal, Ulft

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

Restaurtant van Hal in Voorst
W. Bruins, 
Steenakker 24, Ulft

Restaurant Koenders in 
Breedenbroek
Mevr. Hendriksen, 
Lichtenbergseweg 38, Silvolde

Restaurant de Roode Leeuw 
in Terborg
Louise Horstik,
Walterstede 9, Megchelen

Restaurant Engbergen in 
Gendringen
Henk Steverink, 
Vossenstraat 2,  Silvolde

Restaurant Ter Voert in 
Megchelen
Jeanette Lippets, 
Vicarisweg 3, Varsselder

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

Oplossingen 
Restaurant-

puzzel

Van 8 juli tot 31 augustus ex-
poseert de Duitse kunstenares 
Sieglinde Wendl in Galerie bij 
de Boeken. De galerie is de 
vaste expositieruimte van de 
Ulftse DRU Cultuurfabriek.

De Duitse kunstenares uit 
Passau bewerkt haar grafiek, 
schilderijen en foto’s met ver-
warmde bijenwas. Deze tech-
niek wordt ook wel als encaus-
tiek aangeduid. De techniek 
stamt uit de Antieke Oudheid. 
Ze werd onder andere toegepast 
door de Grieken en Romeinen. 

Diverse hedendaagse kunste-
naars hebben deze oeroude 
techniek weer nieuw leven inge-
blazen. Tot deze groep kunste-
naars behoort ook de huidige
exposant in de galerie. 
Daarnaast combineert zij graag 
diverse technieken in haar 
werk. Door de aangebrachte 
waslaag vervaagt de oorspron-
kelijke voorstelling. Dit zorgt 
ervoor dat de contrasten mil-
der, minder scherp overkomen, 
waardoor er wat dromerige, 
mystieke wereld ontstaat. Wel 
blijft de voorstelling - zij het 
vaag - zichtbaar en herken-
baar. Het werk blijft haar door-
schijnend karakter behouden, 

waardoor de oorspronkelijke 
voorstelling overeind blijft. Er 
wordt een beeld van aantas-
ting opgeroepen en het lijkt 
alsof de tijd haar sporen achter 
gelaten heeft. De afbeelding 
schijnt een eigen geschiedenis 
te herbergen. 
Het lijkt of er sprake is van een 
proces van aftakeling. Ondanks 
dat er sprake van een proces is, 
vormt ieder werk een moment 
uit dat proces. Iedere werk 
is daarmee uitdrukkelijk een 
momentopname, die een ver-
leden en mede een toekomst 
veronderstelt. 

Het leven centraal
Wendl stelt het bestaan, dus 
het leven in haar werk centraal. 
Een broos bestaan. Haar bena-
dering raakt iedereen, omdat 
zij stoeit met de wezenlijke be-
staansvragen. Iets dat iedereen 
daardoor aangaat en waarmee 
men dagelijks geconfronteerd 
wordt. Leven is voor haar een 
natuurlijk proces van opbloeien 
en van ondergang. Zij wil geen 
oppervlakkige beschouwing, 
maar de essentie van het leven 
in beeld brengen en tastbaar 
maken. Geen uiterlijk vertoon 
maar zij stelt een zich naar bin-
nen keren voorop. 

Broosheid als kunst

Wie had dat gedacht?! Wat be-
gon als een leuk alternatief voor 
de oudere jongeren tijdens de 
Ulftse kermis, is uitgegroeid tot 
een volwaardig feest die zijn be-
staansrecht in de afgelopen jaren 
dubbel en dwars heeft bewezen. 
Zaterdagavond 13 juli èn zon-
dagmiddag 14 juli 2019 wordt 
dit 10-jarig jubileum gevierd. Dit
jaar is het thema Veltins Flestival, 
Moevie en Teevee gala. 

Het is elk jaar weer een feest der
herkenning, een reünie onder ge-
neratiegenoten, familie en vrien-
den. Het voelt als thuiskomen.
En dat willen we zo houden.

Om in het filmthema van dit jaar
te blijven: “The Independables
(de onafhankelijken;) hebben 
echt een vaste plek verworven 
tussen de feestende schuttersgil-
den uit Ulft èn Oer!”

Olde Kermis viert 
10-jarig jubileum

Te huur in Ulft per 15 augustus 2019

Eenpersoons benedenwoning
Indeling: 

halletje, kamer/keuken, slaapkamer, badkamer
en terras

Huur € 445,- per maand
incl. gas - water - licht - gebruik wasmachine en internet

Niet roken!

Brieven met vermelding van uitgebreide personalia
onder nummer 0107 aan De Ulftse Krant, 

’t Goor 55A, 7071 PC Ulft




