
De herfst is inmiddels ingetreden 
en dat merken we vooral bui-
ten. Het is een stuk kouder, het 
waait, het regent. En de bomen 
beginnen te verkleuren en hun 
bladeren te verliezen. Voor veel 
mensen een prachtig gezicht en 
dus ook een mooie reden om 
naar buiten te gaan. En voor wie 
dat allemaal nog niet genoeg is: 
in de herfst worden er in Ulft en 
omgeving weer veel leuke activi-
teiten georganiseerd om er eens 
lekker op uit te gaan.

Herfstkleurentocht
Op zondag 20 oktober organi-
seert de VVV Oude IJsselstreek 
weer een mooie fietsroute 
van ongeveer 40 km door de 
Achterhoek, genaamd de herfst-
kleurentocht. Deelnemers kun-
nen starten tussen 10.00 en 13.00 
uur vanaf de kantine van de Van 
Pallandthal, Van Pallandtstraat 8 
in Varsseveld. 

De kosten bedragen 4,50 euro 
per persoon, waarbij een con-
sumptie is inbegrepen, op ver-
toon van een afgestempelde 
kaart. Kinderen mogen voor 
de helft van het geld mee. De 
route gaat vanuit Varsseveld 
naar Harreveld, Mariënvelde en 
dan richting Wolfersveen. De 
pauzeplaats is bij Restaurant De 
Bocht. Daar genieten de deelne-
mers van een kopje koffie, een 
hapje of een drankje. De contro-
lepost is aanwezig tot 16.00 uur. 
De terugweg gaat via Zelhem en 
langs het kasteel Slangeburg. In 
de Slangenburgse bossen komen 
de herfstkleuren namelijk schit-
terend tot hun recht via Halle, 
waar eeuwenoude boerderijen 
liggen. De deelnemers fietsen 
over historische landweggetjes. 
De weg slingert langs grote bo-
men, door bossen en om boer-
derijen heen. Telkens is er weer 
een ander uitzicht. Deze zondag 

leent er zich voor om juist rustig 
de uitgepijlde route te fietsen 
langs beekjes en oude bosgebie-
den in herfstsfeer. Alle deelne-
mers krijgen een duidelijke rou-
tebeschrijving mee. De finishpost 
is tot 18.00 uur aanwezig. Meer 
informatie is te vinden op 
www.vvvoudeijsselstreek.nl.

Junior dierverzorger 
in de dierentuin Anholter 
Schweiz vindt dit jaar geen hal-
loweenactiviteit plaats. Toch 
worden er voor kinderen nog 
leuke activiteiten georganiseerd. 
Zo mogen kinderen tussen 10 
en 14 jaar op maandag 14 en/of 
woensdag 23 oktober een dag 
meelopen met een dierverzorger. 
Met dit speciale arrangement 
mogen kinderen helpen met de 
dagelijkse werkzaamheden bij de 
hoefdieren. Aanmelden hiervoor 
is wel noodzakelijk en kan door 
te bellen naar 02874 45355. 

Oktoberfest Terborg
Op zaterdag 26 oktober wordt 
er in Terborg weer een heus 
Oktoberfest georganiseerd. 
Zoals altijd aan het Sint Joris-
plein, waar achter de Roode 
Leeuw een grote bierhalle staat. 
Met bierbanken, pullen bier en 
glazen moezelwijn of Aperol. 
De avond begint om 20.00 uur 
en duurt tot ongeveer 01.00 uur. 
De muzikale begeleiding staat 
onder leiding van Tiroler Rudy. 
Deze avond begint om 20.00 uur 
en is rond 01.00 uur afgelopen. 
Kaarten kosten 10 euro. 

Engbergen in Lichterlaaie
Ieder najaar organiseert het 
Openluchttheater Engbergen 
het lichtfestival Engbergen in 
Lichterlaaie. Dit jaar is dat op    
8 en 9 november. Dus noteer dit 
alvast in uw agenda. De insteek 
is iets veranderd ten opzichte 
van voorgaande jaren. Zo is het 
woordje winterfair vervangen 
door lichtfestival. 

De organisatie legt zich meer toe 
op licht en minder op braderie. 
Zo zijn er deze editie profes-
sionele lichtkunstenaars en een 
lichtdesigner aanwezig om vorm 
te geven aan het lichtfestival. 
Maar er blijft genoeg ruimte voor 
lokale ondernemers, die hun 
stand ook fraai zullen hebben 
verlicht. Het bos is mooi verlicht 
en gezellig aangekleed met alle-
maal kraampjes en lichtobjecten. 

’Engbergen in Lichterlaaie’ wil 
het natuurgebied Engbergen    
nabij de plaats Gendringen pro-
moten. Tijdens een twee kilo-
meter lange avondwandeling 
kan er worden genoten van het 
gebied. Het is sfeervol verlicht 
met verspreid special effects. 
Hierdoor wordt het een fraai 
geheel, dat door duizenden be-
zoekers wordt bezocht. Natuur, 
cultuur, sport, recreatie en elkaar 
ontmoeten staan centraal. 
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Donkerdere tijden, 
duistere figuren?
Het is herfst, de bladeren vallen 
en s’ochtends kan de lamp al-
weer aan voordat het echt licht 
wordt. Nog even dan gaat de 
klok weer terug naar de winter-
tijd en valt in de avond de duis-
ternis nog vroeger. Of het aan 
de tijd van het jaar ligt weet ik 
niet, maar in het donker schuim-
den er onlangs wat duistere fi-
guren rondom het huis, verken-
den de buurt, ze waanden zich 
onopgemerkt, maar toch ziet 
vaak iemand wel iets. Maar ook 
midden op de dag staan ze aan 
de deur met een smoes over je 
nutsvoorzieningen en maar naar 
binnen gluren om te scannen 
wat er zo allemaal staat, soms 
zelfs zo brutaal om te vragen of 
ze naar het toilet mogen en dan 
alles goed in zich opnemend. Je 
krijgt er een wat ’unheimisch’-
gevoel bij. Ongemerkt doe je 
de deuren toch maar wat snel-
ler op slot, hopend dat de au-
tomatische verlichting aanslaat 
en ze dat zal afschrikken. Maar 
ook als de lamp een paar keer, 
voor jou zonder aanleiding, 
aanspringt is het dan verstandig 
om te gaan kijken? Je weet het 
maar nooit… En dan hoor je in 
de buurt dat er een aantal we-
ken later s’nachts toch weer wat 
verdwenen is. Waar komen die 
mensen toch vandaan, die vaak 
heel selectief jatten, dingen 
die niet van hun zijn zo in een 
busje schuiven en maken dat 
ze wegkomen. Maar wees nou 
eerlijk, dat is toch eigenlijk te 
gek voor woorden dat we hier 
bij ons op het ’platteland’ al-
les achter slot en grendel weg 
moeten zetten, dat zijn we toch 
helemaal niet gewend. Wij als 
Achterhoekers hebben respect 
voor elkaars spullen en kunnen 
gewoon een dagje wat buiten la-
ten staan zonder dat het meteen 
verdwijnt. Intussen kunnen we 
niet anders dan opmerkelijke 
dingen met elkaar delen en ho-
pen dat die duistere figuren je 
deur voorbij gaan. Ik hoop niet 
dat met het korter worden van 
de dagen het onveilige gevoel 
alleen nog maar toeneemt.

Zijlijn

6 Marneth Lifestylewinkel

 

7 ’t Kroegje, Excelsior en 
Gregorius, Oplossingen 
puzzel en Fietsroute,  

   Sandra Roes, Spor-  
   wedstrijden

Lekker naar buiten 
in de herfst

Volop prachtige paddenstoelen te bewonderen in de herfst.

.nl

’t Goor 55A  Ulft  0315-681373  
info@ijselstroom.nl

Voor al uw drukwerk, 
familiedrukwerk,
printwerk, posters, 
T-shirts en nog 
veel meer...

9 Dorpskiek, Agenda, 
MTS, Galerie bij de 
Boeken 

0315 63 00 85 www.lowenthalulft.nl

AUTOSCHADEHERSTEL

AUTO ONDERHOUD

AIRCO SERVICE

 APK

CARWASH
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Nieuwe gemeentelijke 
monumenten
Het college wil 39 objecten toe-
voegen aan de bestaande ge-
meentelijke monumentenlijst. 
Het gaat om waardevolle pan-
den uit de wederopbouwperiode 
zoals de voormalige pastorie in 
Megchelen en het aardappel-
koelhuis in Varsseveld. Ook gaat 
het om enkele objecten met een 
ouder bouwjaar zoals de Brede 
school Meeander in Heelweg 
en de Nederlands Hervormde 
Begraafplaats in Silvolde. 
De gemeente telt op dit moment 
41 rijksmonumenten en 218 ge-
meentelijke monumenten. Dit 
zijn onder andere woonhuizen, 
kerken, scholen en boerderijen 
die een bijzondere waarde heb-
ben en daarom beschermd en 
in stand gehouden worden, ook 
voor de generaties die na ons 
komen. Wethouder Janine Kock: 
”Monumenten en cultuurhisto-
risch erfgoed geven weer hoe 
de gemeente Oude IJsselstreek 
zich door de tijd heen heeft ont-
wikkeld. Ze zijn belangrijk voor 
de identiteit van de streek en ze 
spelen een bijzondere rol in de 
leefomgeving. Wij vinden dat dit 
erfgoed voor de komende gene-
raties bewaard moet blijven. Het 
behoud van waardevolle panden 
is het best gewaarborgd als deze 
op de gemeentelijke monumen-
tenlijst zijn geplaatst.”
De eigenaren van de panden 
kunnen tot en met 16 oktober 

een zienswijze indienen. Deze 
zienswijzen worden verwerkt en 
vervolgens neemt het college een 
definitief besluit over het al of 
niet aanwijzen van het object als 
een gemeentelijk monument. 

Vrijwilligers- en 
Mantelzorgprijs 
Inwoners van Oude IJsselstreek 
kunnen weer iemand die zorgt 
voor een ander in het zonne-
tje zetten. Dit kunnen ze doen 
door via www.oude-ijsselstreek.
nl iemand te nomineren voor de 
Vrijwilligers- en Mantelzorgprijs. 
De gemeente vindt het belang-
rijk om haar waardering uit te 
spreken en aandacht te vragen 
voor al het werk dat vrijwilligers 
en mantelzorgers verzetten. 
De computer selecteert wille-
keurig de winnaars. Er is dus 
geen onafhankelijke jury die 
beoordeelt wie de ’beste vrijwil-
liger’ of ’beste mantelzorger’ is 
en er gelden geen strenge crite-
ria. Vrijwilligers kunnen geno-
mineerd worden tot uiterlijk 31 
oktober 2019 en mantelzorgers 
tot en met 30 november 2019.

Verbeterde gemeentewebsite
De website van de gemeente 
(www.oude-ijsselstreek.nl) is ver-
nieuwd. De website is slimmer, 
sneller en eenvoudiger in gebruik. 
De afgelopen jaren is gebleken 
dat er een aantal verbeterpunten 
waren en deze punten zijn mee-
genomen bij de vernieuwing. 
Zo is de zoekfunctie slimmer ge-
worden, zijn de producten over-
zichtelijker weergegeven en is de 
website geschikt gemaakt voor 
mobiel gebruik. Ook is gekeken 
naar de kleuren, het lettertype 

en contrast. Door kleuren en 
lettertype aan te passen is de 
website beter leesbaar en meer 
toegankelijk geworden. Door de 
voorleesfunctie is de website ook 
te gebruiken voor mensen die 
moeite hebben met lezen. 

In actie tegen zwerfafval
De gemeente gaat samen met 
Stichting Oud Papier Oude 
IJsselstreek (SOPOIJ) de strijd 
aan tegen zwerfafval. Zwerfafval 

is een maatschappelijk probleem 
dat niet alleen veel ergernis op-
roept, maar ook gevolgen heeft 
voor het milieu, gezondheid 
en veiligheidsbeleving. Als on-
derdeel van de zwerfafvalactie 
werd op acht basisscholen in de 
gemeente aan de groepen 5, 6, 7 
en 8 een speciaal lesprogramma 
aangeboden, getiteld ’Aan de 
slag met afval’. Daarnaast gaf af-
valcoach Flip Jonker van de ge-
meente gastlessen op de scholen. 

Hij vertelde over nut en nood-
zaak van afval scheiden. Ook gin-
gen de leerlingen zelf zwerfafval 
opruimen rondom de school en 
in hun eigen omgeving. 

De zwerfafvalactie is meer dan 
een opruimactie. De actie maakt 
inwoners, groot en klein, bewust 
van zwerfafval, wat de gevolgen 
zijn van zwerfafval, en wat zij er 
zelf aan kunnen doen. 

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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Onderhoud Waterspeelplaats DRU

De gemeente heeft onderzoek laten doen naar mogelijke oorzaken voor de lekkage aan de waterspeel-
plaats bij de DRU Cultuurfabriek. Hieruit kwam naar voren dat de betonconstructie vervangen moet 
worden. Na de sloopwerkzaamheden wordt een nieuwe betonconstructie gestort. In het voorjaar worden 
de tegels gelegd, de randen afgekit en de waterbassins opnieuw gecoat. Als alles volgens planning verloopt 
zijn alle werkzaamheden rond april afgerond. Tot die tijd blijft de Waterspeelplaats geheel afgesloten.

Het is een prachtig nieuw onder-
komen, waar de Oudheidkundige 
Vereniging Gemeente Gendrin-
gen (OVGG) zich sinds kort 
gevestigd heeft, een - heel toepas-
selijk - historisch pand ook: het
Ketelhuis op het DRU Industrie-
park in Ulft. Zondag 27 oktober 
kan iedereen tijdens de open dag 
zelf een kijkje komen nemen. 

De timing komt toevallig perfect 
zo uit, vertellen voorzitter Ger 
Marneth en bestuurslid Theo 
Teitink van de OVGG: het 40- 
jarig jubileum van hun vereni-
ging én het 10-jarig bestaan van 
het DRU Industriepark vallen 
samen met de opening van hun 
nieuwe pand (met een zeer uit-

gebreid archief en een filmzaal) 
op datzelfde DRU-terrein. De 
heren zijn, terecht, trots op het 
gebouw dat de afgelopen periode 
grondig is gerenoveerd. 

”Dit was letterlijk en figuurlijk 
het ketelhuis,” vertelt Teitink 
over de tijd dat de DRU nog 
echt een ijzergieterij was. Bij de 
restauratie werd een ’plofraam’ 
teruggevonden, een raam dat 
knapte als de druk te hoog werd. 
”Dat hebben we helemaal in de 
oude staat hersteld. En in het 
souterrain hier kun je nog zien 
welke zware machines er gestaan 
hebben.” 
Op zaterdag 26 oktober is voor 
genodigden de officiële ope-

ning met een receptie en een 
feestavond voor de vrijwilligers, 
een dag later vindt de open dag 
plaats.

Speciaal voor de gelegenheid 
heeft de OVGG, die zich be-
zighoudt met de geschiedenis 
van wat voorheen de gemeente 
Gendringen was, een expositie 
van voormalige Ulftse brouwe-
rijen opgezet. 
Marneth: ”Naast onze 40e ver-
jaardag bestaat het Industriepark 
tien jaar, genoeg reden voor een 
feestje dus. En omdat ze hier een 
bierfestival organiseren, hebben 
wij daarop ingehaakt met een 
zoektocht naar bierbrouwerijen 
die in Ulft hebben bestaan.”

Zo heeft de OVGG eerder ook 
al verdwenen cafés in kaart ge-
bracht en werden in verschil-
lende dorpen foto-avonden 
gehouden met beelden van hoe 
de straten er in vroeger tijden 
bij lagen, als een ’Google Street 
View’ avant la lettre. Dat was 
werk van de fotowerkgroep, een 
van de tien werkgroepen die de 
OVGG rijk is. De historie van de 
vroegere gemeente Gendringen  
wordt ook in beeld gebracht 
door de werkgroep familie- en 
bewoningsgeschiedenis van de 
OVGG. 

Die werkgroep doet meer dan 
genealogie (stamboomonder-
zoek), benadrukt Marneth. ”We 
houden ons bezig met bodem, 
gebouwen en mensen. Het liefst 
leggen we het hele leven van 
mensen vast, van geboortekaartje 
tot bidprentje,” zegt de voorzit-
ter, tevens lid van de werkgroep 
familie- en bewoningsgeschiede-
nis. ”We proberen te achterhalen 
hoe ze hebben geleefd, hoe ze 
hebben gewoond. Dat was in het 
verleden heel anders dan nu.”

”Je moet weten dat bijvoorbeeld 
rond 1900 mensen hier gemid-
deld niet ouder dan 40 werden,” 
merkt Teitink op. ”Ook die ver-
halen willen we vertellen. Als wij 
over iemand lezen ’vroeg over-
leden’, dan weten wij genoeg: 
die heeft bij de DRU gewerkt. 
Bij de burgerlijke stand vind je 
cijfers en data, het gaat ons om 
het verhaal eromheen. Dan gaat 
geschiedenis leven en dan wordt 
het leuk.”

”Als geschiedenis gaat leven, wordt het leuk’

Theo Teitink.



Braderie Mimar Sinan 
Moskee Terborg
Op zondag 13 oktober organi-
seert Mimar Sinan Moskee in 
Terborg een braderie voor de in-
woners van Terborg e.o. Tussen 
10.00 en 18.00 zullen er Turkse 
lekkernijen verkocht worden. 
Op deze dag zal er verder een 
tweetal voorlichtingsrondes ge-
houden worden. Tijdens deze 
rondes krijgt u de gelegenheid 
het gebed in de moskee bij te 
wonen, een rondleiding te krij-
gen en uw vragen te stellen. Deze 
rondes zullen ongeveer 45 min 
duren en u hoeft zich hiervoor 
niet aan te melden. Iedereen is 
van harte uitgenodigd om op 
deze dag elkaar te leren kennen 
en te genieten van al het lekkers.

Achterhoekse bespaaractie
14 Oktober gaat de Achterhoekse 
Bespaaractie van start in onze   
gemeente. Inwoners van de Oude 
IJsselstreek kunnen zich inschrij-
ven voor een collectieve bespaar-
actie om voordelig dak, muren, 
vloeren en ramen te isoleren.

Damesgilde Ulft
Damesgilde Ulft houdt woensdag 
16 oktober om 19.30 uur een bij-
eenkomst in de Conferentiezaal 
van de DRU Cultuurfabriek. Ria 
Tuenter komt vertellen over de-
mentie. Zij brengt ook ”popje” 
mee die haar moeder gebruikte. 
Ook heeft ze een paar boekjes 
geschreven over dementie, welke 
deze avond te koop zijn voor 
belangstellenden.

Oktoberfest 
Openluchttheater Engbergen
Wegens succes voor het tweede 
jaar op Engbergen: Oktoberfest. 

Op vrijdag 18 oktober staat er 
een tent op de speelvloer en zit-
ten band en bezoekers er warm-
pjes bij. Geheel in de bekende 
sfeer speelt ook dit jaar weer 
de topband ’Die Schmalzler’ uit 
Beieren in Duitsland. Ook zal 
Michel Wolsink een gastoptre-
den verzorgen. Net als vorig jaar 
is ervoor gekozen om maximaal 
200 kaarten uit te geven waar-
door het geen massaal evene-
ment is maar gemoedelijkheid 
en gezelligheid voorop staat en 
zitplaatsen gegarandeerd zijn. Er 
zijn nog enkele kaarten, kijk op 
openluchttheater-engbergen.nl.

Gevarieerd Najaarsconcert 
Harmonie St. Radboud
Op zaterdag 19 oktober in ’Ons 
Pakhuus’ in Silvolde is het zover: 
Om 19.30 uur is de start van een 
nieuw muzikaal seizoen van har-
monie St. Radboud uit Silvolde.
Tijdens het concert laten de 
drumband en het harmonie-
orkest van zich horen. De drum-
band zal laten zien hoe breed 
het begrip ’slagwerk’ eigenlijk 
is. Verrassend is ook het melo-
dische slagwerk dat tijdens dit 
concert te horen zal zijn. Ook de 
harmonie pakt uit met verschil-
lende concertstukken. 
Zelf muziek maken kan bij St. 
Radboud al vanaf 8 jaar.Niet 
alleen voor blokfluit, maar ook 
voor kinderen die les willen krij-
gen op slagwerk is ruimte. Ook 
als volwassenen kunt u de draad 
weer op te pakken of beginnen 
met spelen Meer weten: www.
radboudsilvolde.nl of mail naar: 
info@radboudsilvolde.nl

Emma & Wies openen 
seizoen Zondagmiddag-
concerten in Silvolde
Op 20 oktober begint de serie  
zondagmiddagconcerten in de 
Protestantse Kerk te Silvolde 
met een concert van Emma & 
Wies. Emma Lukassen en Wies 
Knipping vormen samen het duo 
Emma & Wies. Het concert zal 
bestaan uit popsongs met invloe-
den van soul en jazz. Het concert 
begint om 15.00 uur en de entree 
is 8 euro. 

Blaaskapel ”de Optimisten” in 
”Ons Pakhuus”
Blaaskapel ”de Optimisten” uit 
Breedenbroek zullen ook dit jaar 
een concert verzorgen op zondag 
20 oktober in ”Ons Pakhuus” 
Molenberg 2 te Silvolde. De mu-
ziek bestaat uit walsen en polka’s. 
De kapel staat garant voor enkele 
uren heerlijke blaasmuziek van 
de bovenste plank in de ”Eko 
Theaterzaal”.  Aanvang 14.30 
uur. Zaal open 13.45 uur. De en-
tree bedraagt €7,50. Kaarten zijn 
te reserveren via 
info@onspakhuussilvolde.nl. 
of aan de kassa, maar, vol=vol!!!! 
www.onspakhuussilvolde.nl

Beleef wandelend de historie 
van Ulft 
Zondag 27 oktober om 11.30 uur
leiden gidsen van de Oudheid-
kundige vereniging OVGG wan-
delaars langs bijzondere plekken 
in Ulft. Ze vertellen het bijbeho-
rende verhaal. Ulft is veranderd 
in de loop der jaren. Heel veel is 
’geschiedenis’ geworden. Toch 
zijn er nogal veel plaatsen waar 
de oude situatie door middel van 
verhalen en foto’s weer tot leven 
is te wekken. Daarna is er iedere 
vierde zondag van de maand ge-
legenheid om deze route met een 
gids te lopen. De volgende is op 
zondag 24 november.
Aanmelden kan bij de balie van 
de DRU Cultuurfabriek of tele-
fonisch 0315-714358 en online via 
www.drucultuurfabriek.nl. 
De kosten zijn €4,00 per persoon, 
kinderen tussen 6 en 12 jaar be-
talen de helft. Startpunt is bij 
het standbeeld van de ijzergieter
op het plein voor het Portiers-
gebouw. Groepen kunnen op af-
spraak ook op een ander tijdstip 
onder leiding van een gids de 
route lopen. 

Eerste editie ’De Belevenis’
Dit jaar gaat er op 1 en 2 novem-
ber een nieuw evenement van 
start: De Belevenis. Het wordt 
een licht- en muziekspektakel in 
de prachtige omgeving van het 
park bij kwekerij Venhorst in 
Megchelen. De bomen en vijvers 
in dit park worden fraai uitgelicht 
en er zullen diverse lichtobjecten 
staan. Er is van alles te beleven 
op de wandelroute van circa 2km.

Er zijn standjes, activiteiten 
voor de kinderen, een klimbos 
en diverse muzikale optredens 
waaronder Petra Kralemann. Op 
zaterdagavond is er een spette-
rende muzikale afsluiting met de 
band Black Cadillac. 
Het park achter kwekerij Louis 
Venhorst in Megchelen is door de 
verharde paden ook uitstekend 
begaanbaar voor mindervaliden. 
Info op www.t-noaberschap.nl.

Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 4 november 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.

Babyartikelen en 
Speelgoedbeurs
Dinsdag 5 en woensdag 6 novem-
ber organiseert Figulus Welzijn
in het Kulturhus Dinxperlo een 
Babyartikelen en Speelgoed-
beurs. Inleveren kan op maandag 
4 november tussen 19.00 en 20.30 
uur en dinsdag 5 november tus-
sen 13.30 en 15.30 uur.
De verkoop is dinsdag van 19.00 
tot 20.30 uur en woensdag van 
8.30 tot 9.30 uur. Het geld en de 
niet verkochte artikelen kunnen 
woensdag tussen 19.00 en 19.30 
uur weer op gehaald worden, 
of laten staan voor het goede 
doel. Voor meer info bel Claudia 
Wolsink 06-36445246. Ingang 
Terborgseweg 3 in Dinxperlo. 
Figulus Welzijn,  0315-655282.

Rijbewijskeuringen in Ulft
Automobilisten kunnen zich via 
Regelzorg Rijbewijskeuringen 
op 4 november in de Mulderije 
in Ulft medisch laten keuren 
voor de verlenging van hun rij-
bewijs. Een afspraak maken 
met de  arts kan via Regelzorg 
Rijbewijskeuringen. Tel.: 088 23 
23 300.  Zelf een datum plannen: 
www.regelzorg.nl. 

Expositie Leonardo da Vinci, 
kunstenaar - uitvinder - genie
In oktober en november is de 
unieke reizende tentoonstelling 
Leonardo da Vinci, kunstenaar 
- uitvinder - genie neergestreken 

in het CIVON Innovatiecentrum 
op het DRU Industriepark in 
Ulft. Vijfhonderd jaar na zijn 
dood is de belangstelling voor zijn 
werk onverminderd groot. De 
uitgebreide overzichtstentoon-
stelling laat zien dat Leonardo 
da Vinci veel meer was dan de 
schilder van de Mona Lisa. Hij 
opende in de vijftiende eeuw 
zijn geest en was in zijn denken 
en doen zijn tijd vele honder-
den jaren vooruit. Leonardo da 
Vinci (1452-1519) staat te boek 
als de meest ruimdenkende en 
briljante wetenschapper, kunste-
naar en uitvinder ooit. Locatie: 
CIVON Innovatiecentrum, DRU 
Industriepark, Hutteweg 32 Ulft.
www.davinci-innovation.com
www.civon-innovatiecentrum.nl

Hekwerk is terug op trap 
Ketelhuis.
De Oudheidkundige Vereniging 
OVGG is sinds een jaar eigenaar 
van een deel van het Ketelhuis 
op het DRU Industriepark. Een 
mooi gebouw met historie maar 
er ontbrak iets aan: het hekwerk 
op de trap aan de voorkant van 
het gebouw.
Er kwam een verzoek van het 
OVGG aan de smeden van 
CIVON/NIJM om dit hekwerk 
op een ambachtelijke manier te 
maken. De leiding van CIVON 
vond het een uitstekend plan en 
gaven groen licht. De smeden 
van CIVON hebben tijdens een 
vervolgcursus dit hekwerk ge-
maakt volgens oude technieken. 
In de afgelopen drie maanden 
zijn de smeden, Peter Tadema, 
Paul ter Hart, Tonny Frazer, 
Hans Schreur en Leo Krul on-
der de bezielende leiding van 
gemeentelijke smid Paul Klaasen 
van smederij Klein Projekt elke 
maandag bezig geweest om dit 
hekwerk te realiseren. 
Het resultaat mag er zijn. Het 
hekwerk is inmiddels geplaatst 
waardoor het DRU Industriepark 
is er weer een stukje mooier op 
geworden. Op zondag 27 okto-
ber, tijdens de Open Dag van 
de OVGG, kan niet alleen het 
hekwerk maar ook de binnen-
zijde van het gebouw bezichtigd 
worden en kan iedereen kennis 
nemen van de diverse activiteiten 
van de vereniging.
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Heutinck Optiek & Juwelier in 
Ulft laat haar klanten graag op 
pad gaan. Dit jaar is gekozen 
voor Delft. Onder alle klan-
ten die voor 30 november 2019 
een bril aanschaffen, verloot 
Heutinck een weekendje Delft 
voor 2 personen. Alex Mentink: 
”Wij helpen klanten graag met 
de keuze uit onze monturencol-
lectie. Maar we vinden het nog 
belangrijker om klanten een 
goede kijkoplossing te bieden. 
Dat kan een bril zijn met enkel-
voudig glas. Of een bril met   
multifocale glazen waarbij je 
zowel veraf goed kunt zien, als 
kunt lezen. Een speciale bril 
voor achter de computer geeft 
vaak veel comfort. Samen met de 
klanten kijken we wat de beste 
oplossing is.” 

Van Ulft naar Delft
Vanuit Ulft geven wij één van 
onze klanten een weekendje Delft cadeau. Delft, de stad van Delfts Blauw aardewerk, maar ook de 
stad van Johannes Vermeer en Willem van Oranje. In 2019 is Delft Gouden Eeuw stad. De historische 
binnenstad met vele musea, tentoonstellingen en andere activiteiten geeft Delft goud in handen. Met een 
nieuwe bril heeft de winnaar een prachtige kijk op de Gouden Eeuw en op Delft. De winnaar krijgt 2 
overnachtingen met ontbijt in het Best Western Delfts Museumhotel voor 2 personen en € 50,- zakgeld 
per persoon. De winnaar krijgt begin december persoonlijk bericht. Ook op de Facebook-pagina van 
Heutinck wordt de winnaar bekend gemaakt.

Doordat familie Löwenthal van dichtbij meemaakte wat het PMC 
doet voor de zieke kinderen zijn ze een donatie-actie begonnen. 
Ze hebben bij PMC een donatiebus gevraagd en hebben gedurende 
3 maanden geld ingezameld om dit vervolgens bij het PMC af te ge-
ven. Dit centrum doet erg hun best om zieke kinderen beter te maken 
en zij wilden daar op deze manier een steentje hier aan bijdragen. 
Het geld word gebruikt om meer onderzoeken te doen en wellicht 
nog meer kinderen te genezen. OBS De Woelwaters, de school van 
dochter Jada, hoorden van de actie en hun groep 8 heeft een auto-
wasactie op touw gezet die zorgde voor een opbrengst van € 173.70.
Samen met Jada heeft Martijn totaal € 646,18 afgegeven bij het 
Prinses Maxima Centrum. Die waren erg blij met het initiatief.
Dit oncologisch centrum in Utrecht. Alle kinderen in Nederland die 
met de vreselijke ziekte kanker te maken krijgen worden in het PMC 
in Utrecht behandeld. Om onderzoeken te doen, zodat de ziekte be-
ter te behandelen is, is heel veel geld nodig.

Autoschade Löwenthal steunt 
het Prinses Maxima Centrum

Heutinck Optiek verrast klanten 
met weekendje Delft
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Het was Frank en Marianne Marneth al 
even duidelijk dat ze wat anders wilden 
met de indeling van Studio Marneth, hun 
lifestylewinkel aan de Frank Daamen-
straat 2 in Ulft. Maar wat precies, dat was 
nog even de vraag. Tot opeens de oplossing 
daar was: er moest een muur uit. Een kor-
te maar krachtige verbouwing later is de 
zaak geworden zoals Frank en Marianne 
voor ogen hadden. ”We hebben er een 
ruime, lichte winkel voor teruggekregen.”
 
Het verwijderen van de muur (aan de 
straatzijde van het pand), zo hadden de 
twee bedacht, moest klanten beter in staat 
stellen door de zaak te wandelen.
”En wat we beoogd hadden, dat is ook 
uitgekomen. Daar zijn we heel blij mee,” 
vertelt Marianne. ”Je kunt hier nu echt 
ronddwalen, op je gemak een rondje 
lopen,” zegt Frank.

Een ronde door de lifestylewinkel biedt 
een blik op wat er tegenwoordig allemaal 
bij Studio Marneth verkrijgbaar is. Vaste 
klanten hoeven niet bang te zijn dat ze nul 
op het rekest krijgen als ze voor een mooie 
bos bloemen komen, benadrukt Marianne 
lachend. ”Die vraag krijg ik vaker, maar: 
ja, bloemen doen we ook nog steeds!” Het 
is niettemin duidelijk dat het assortiment 
in de loop der jaren behoorlijk uitgebreid 
is. ”We zijn begonnen als traditionele 
bloemist, daar kwamen woonaccessoires 
en cadeauartikelen bij en later een plukje 
kleding. Dat is al snel uitgebreid. Een win-
kel als deze zie je niet veel.”
De groter geworden collectie kleding was 
mede aanleiding voor de verbouwing bij 

Studio Marneth: er is meer ruimte voor 
de kledingrekken, ook is het licht aange-
past. ”We kunnen het nu allemaal beter 
etaleren.” 
Bovendien was de winkel toe aan een 
opfrisbeurt. Marianne: ”Wil je met je tijd 
mee, dan moet je je aanpassen. Ik vind 
ook dat je tegenwoordig als winkel je 
eigen smoel moet hebben. Daarmee kun 
je je onderscheiden van de grote ketens 
en de webshops. Dat kan met een fysieke 
winkel, daar geloof ik echt in.”

Ook de gerenommeerde kledingmerken
kunnen daarbij een handje helpen. De 
keus bij Studio Marneth is groot: jurkjes, 
bloesjes en andere kleding van bijvoor-
beeld Zilch, Tante Betsy, Zusss, 4funky-
flavours, Bakery Ladies, Mooi Vrolijk, 
Ato Berlin, Froy & Dind. Schoeisel van 
Clumpy’s, laarzen van La Pintura. ”Op 
Froy & Dind na allemaal Nederlandse 
merken, daar kiezen we niet zomaar voor. 
Heel veel van de kleding is duurzaam en 
eco-gecertificeerd.”

Voor de rest van het assortiment geldt 
hetzelfde. ”Zoals de producten - kerst-
engeltjes bijvoorbeeld - van Mooi Door 
Mij, gemaakt door mensen met een beper-
king; ’een label met een mooi verhaal’ is 
hun slogan. Naar dat soort dingen pro-
beren we heel bewust te zoeken,” aldus 
Marianne. 
Frank: ”We willen juist mooie producten, 
die lang meegaan. Niet zo’n weggooi-
maatschappij. Het gaat ons niet alleen 
maar om de handel, maar ook om het idee 
erachter.”

In de lifestylewinkel van Studio 
Marneth kun je ronddwalen

In de ruim 25 jaar dat hij tuinen ont-
werpt, heeft Frank Marneth zijn eigen 
stijl ontwikkeld. Goede kwaliteit voor 
een eerlijke prijs. Of het omvangrijke 
of kleine klussen zijn, doet er voor de 
hovenier niet zo toe. ”De lol zit ’m niet 
in de grootte, maar in het contact en de 
creativiteit: ik wil mooie dingen maken.”

Het zijn begrippen die van toepassing 
zijn op zowel de lifestylewinkel van 
Studio Marneth als op de manier waarop 
Frank als tuinontwerper werkt: kleurrijk, 
duurzaam, persoonlijk. ”De rode draad 
is persoonlijk contact met de mensen,” 
vertelt hij. ”Niet voor niets staat ook na 
de verbouwing nog altijd een groot kof-
fiezetapparaat prominent in onze win-
kel,” vult Marianne aan. ”Mijn klanten 
gaan hier rustig zitten en ook Frank kan 
er met zijn opdrachtgevers om tafel.”

Ook het duurzame thema komt overal 
terug bij Studio Marneth. Frank: ”Ik zeg 
altijd dat een goed ontworpen tuin duur-

zaam is. Of eigenlijk: duurzaamheid 
begint bij een goed ontwerp. Denk alleen 
al aan de beplanting waar je voor kiest. Je 
kunt exoten nemen, maar als dat binnen 
een jaar doodvriest, is dat alleen maar 
jammer.” Al is het uiteindelijk de klant 
die bepaalt. ”Het is vooral een kwestie 
van goed luisteren, daar valt of staat een 
ontwerp mee. Je probeert de wens van 
de klant zo goed mogelijk uit voeren.”

Zijn passie voor groen combineert Frank 
met het plezier dat tevreden gezichten 
hem opleveren. ”Zo is er een dame van 
92, in haar tuin doe ik de jaarlijkse snoei-
beurt. En elk jaar krijg ik van haar een 
paar gebreide sokken, dat is mooi. Of 
het nou klein of groot werk is, ik vind het 
nog altijd een eer als ik word uitgenodigd 
voor een gesprek. En hoewel ik denk dat 
je een tuin van Marneth wel kunt her-
kennen, hoef ik niet per se ergens mijn 
stempel op te drukken. Het gaat mij 
erom dat de opdrachtgever uiteindelijk 
tevreden en blij is.”

’Duurzaamheid begint 
bij een goed ontwerp’

Ontwerpers   hoveniers   lifestyle   bloembinders

Zien we jou ook in onze vernieuwde winkel?!
Bij besteding vanaf € 25,- ontvang
je een leuke Zusss verrassing!
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Zo’n anderhalf jaar heeft het 
geduurd, maar binnenkort is het 
zover: dan gaat ’t Kroegje in Ulft 
weer open. Na maanden klus-
sen kunnen de nieuwe eigenaren 
Dolf Dickmann en Peronne van 
Leeuwen niet wachten tot ze van 
start kunnen gaan in hun zaak, 
waar ’Bourgondisch borrelen 
met een hapje’ het motto wordt.

Na zeventien jaar een eetcafé te 
hebben bestierd in Nieuwpoort, 
onder de rook van Rotterdam, 
hadden Dolf Dickmann en 
Peronne van Leeuwen het wel 
gezien. ”We wilden wat anders. 
En we vinden het heel fijn dat 
we weer een zaak hebben,” ver-
telt Dolf. Waarom ze vanuit de 

Randstad naar de Achterhoek 
kwamen? ”Het klinkt als een    
cliché, maar we zijn echt gek op 
de regio.”

Hun oog viel op ’t Kroegje, het 
café aan de Ir. Sassenstraat 33 in 
Ulft dat dicht zat sinds het over-
lijden van de vorige eigenaar 
in mei vorig jaar. De afgelopen 
maanden zijn Dolf en Peronne 
zoet geweest met opknappen, 
niet zelden onder toeziend oog 
van nieuwsgierige passanten. 
”We hebben iedere dag wel aan-
loop gehad, mensen kwamen 
een praatje maken. Dat was fijn, 
ook vanwege de nare manier 
waarop het café vorig jaar geslo-
ten is.”  Maar het duurt niet lang 

meer voordat ’t Kroegje weer 
open is, met Dolf achter de bar 
en Peronne in de keuken. ”We 
maken er een mooie combinatie 
van, lekker Bourgondisch bor-
relen met een hapje erbij,” zegt 
Peronne. ”Waar je net iets meer 
mag dan thuis en waar iedereen 
zich welkom voelt,” aldus Dolf. 
”Want ik vind: je hebt pas een 
goede zaak als een vrouw hier 
alleen binnen durft te stappen.”

De laatste werkzaamheden wor-
den op korte termijn afgerond, 
verwachten de twee. De officiële 
opening (voor genodigden) wordt 
nog gepland. ”We gaan gewoon 
open als alles af is. Dan gaan we 
het zien. We gaan Grolsch-bier 
verkopen, dat is alvast een goed 
begin in de Achterhoek. Niet uit 
flessen overigens, want er staat 
hier niet voor niets een mooie 
tap.” 
Versterking kunnen Dolf en 
Peronne nog wel gebruiken. 
”Iemand die van gezelligheid 
houdt en een bijbaantje zoekt, 
het diploma sociale hygiëne is 
een pre.” 

Tot die aanvulling van het team 
gevonden is, runnen ze ’t Kroegje 
met z’n tweeën. Maar alleen 
hoeven ze het niet te doen. ”We 
hebben al iemand die ervoor wil 
zorgen dat er weer een spaarkas 
komt en diverse mensen hebben 
aangeboden mee te helpen bij 
het organiseren van Buitenpop. 
Dat vinden we leuk! De mensen 
maken ons steeds enthousiaster.”

Bij ’t Kroegje mag je net 
iets meer dan thuis

Ze is inmiddels al jaren werk-
zaam als osteopaat, maar het vak 
boeit haar nog iedere dag. ”Het 
blijft mooi om te werken met 
patiënten en te zien dat ze voor-
uitgaan,” vertelt Sandra Roes. 
Haar praktijk voor osteopathie, 
aan de Ds. van Dorpstraat 2 in 
Gendringen, bestaat 12,5 jaar. 
”Ik ben heel blij dat ik in 2007 
de stap heb gewaagd.”

Roes, die daarvoor als fysiothera-
peut werkte, leerde tijdens haar 
zesjarige opleiding in Amsterdam 
wat osteopathie inhoudt. 
”Je kijkt heel anders naar de 
klachten van je patiënten. Het 
gaat niet alleen om het bewe-
gingsapparaat, waar de fysiothe-
rapie zich mee bezighoudt, je 
kijkt naar drie systemen: naast 
het bewegingsapparaat ook de 
organen en het centraal zenuw-
stelsel. We beschouwen het 
lichaam als één geheel, waarbij 
het zeer belangrijk is de anato-
mie goed te beheersen, daar valt 
of staat alles mee. Hierdoor ben     
je in staat complexe klachten 

beredeneerd te behandelen,” zegt 
Roes. ”Bij een blessure, maar 
ook bij stress of na een opera-
tie, kan het evenwicht tussen 
die drie systemen verstoord 
zijn. Het is zaak dat te herstel-
len. Bijvoorbeeld als iemand 
rugklachten heeft na een buik-
operatie; het kan zijn dat een 
overgebleven litteken als stoor-
zender optreedt. Een osteopaat 
kijkt meer naar oorzaak en 
gevolg,” legt ze uit.
”Veel van onze patiënten zijn 
met een chronisch klachtenbeeld 
elders in het medische circuit 
vastgelopen, voordat ze ons raad-
plegen. Klachten die als onbegre-
pen werden betiteld. Dat is voor 
ons een dankbare doelgroep,” 
vervolgt Roes. 

Ze heeft, terugkijkend op de 
12,5 jaar dat haar praktijk voor 
osteopathie (www.sandraroes.nl) 
nu bestaat, geen moment spijt 
gehad. ”Dit is de beste beslissing 
die ik ooit genomen heb. Want 
het blijft een boeiend en heel 
mooi beroep.”

Sandra Roes Osteopathie: 

Verzekerd van juiste behandeling

Veel enthousiaste fietsen ver-
trokken afgelopen maanden van 
’t Goor om aan een gevarieerde 
route te beginnen. Vele lovende 
reacties kwamen er weer bin-
nen. We zijn blij dat we weer 
een mooie route hebben kunnen 
uitstippelen.

Helaas waren we, na een tip van 
een van de fietsers, genoodzaakt 
de route in Duitsland wat om te 
gooien aangezien het viaduct ver-
vangen moest worden. Het was 
jammer dat we niet anders kon-
den dan een zandpad te nemen 
waarin een stuk erg los zand zat, 
erg jammer.
  
De foto’s waren weer flink gehus-
seld en de juist volgorde is:

1=C, 2=V, 3=R, 4=L, 5=U, 6=O, 
7=K, 8=W, 9=T, 10=B, 11=G, 
12=S, 13=A, 14=E, 15=F, 16=P, 
17=X, 18=Q, 19=N, 20=I, 21=H, 
22=J, 23=M, 24=D

Uit de goede inzendingen komen 
de volgende winnaars: 

Hannie Croes, Bringenborg 46 
in Gendringen en M. Megens, 
Thorbeckestraat 17 in Ulft. Zij 
winnen een cadeaubon t.w.v. € 

12,50 te besteden bij Restaurant 
van Hal, Grensweg 13 in Voorst.

Kevin Besselink, Borgsche 
Rieten in Terborg en Wilma 
Weijers, Braamtseweg 4 in 
Kilder. Zij winnen een cadeau-
bon t.w.v. € 12,50 te besteden bij 
Frazer Rijwielhandel, F.B. Deur-
vorststraat 18 in Ulft.

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

Restaurant van Hal in Voorst
Ad Kerstens,
Van Wischstraat 18, Terborg

Restaurant Koenders in 
Breedenbroek
J.E.O. Rexwinkel,
Oldenhove 13, 7075 AG Etten

Restaurant de Roode Leeuw in 
Terborg
Nienke Rewinkel,
Zeskamp 12, 7071 AG Ulft

Restaurant Engbergen in 
Gendringen
P. Holthausen,
Pol 42, 7071 PN Ulft

Restaurant Ter Voert in 
Megchelen
J.P.W. Pastoor,
Haverkamp 15, 
7081 DL Gendringen

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

Oplossingen Fietsroute 
en restaurantpuzzel

Op zaterdag 2 november zullen 
fanfare Excelsior Silvolde en 
fanfare Gregorius uit Varssel-
der samen een concert geven in 
Ons Pakhuus te Silvolde.  

De contacten  tussen beide ver-
enigingen bestaat al een aantal 
jaren, samen werd enkele jaren 
geleden ook al gemusiceerd tij-
dens een try-out concert voor 
de concours deelname  in de 
DRU te Ulft.

Het programma zal bestaan 
uit lichte muziek en enkele 

concertwerken. Mooie muziek 
om naar te luisteren en leuke 
muziek om als muzikant te 
spelen.  Gregorius, o.l.v. Gerjo 
Seesink, en Excelsior o.l.v. 
Henk Jan Radstaak beloven u 
een mooie avond uit. 
U bent van harte welkom op 
het concert welke gratis toe-
gankelijk is  op 2 november om 
20.00 uur.
 

Ons Pakhuus:

Excelsius en Gregorius 
in concert

Wedstrijden van de 
komende weken

13 oktober:
Ajax B  - SV Gelders Eiland 
GWVV  - SC Meddo 
NVC Netterden - RKPSC 
Quick 1888 - SDOUC 
VV Etten - AD ’69 
VV Gendringen - VV Terborg 

20 oktober: 
SDOUC - Eendracht ’30 
SVGG - Westendorp 
Ulftse Boys - VV Etten 
VV Terborg - HMC ‘17 

27 oktober:
Ajax B -Angerlo Vooruit 
GWVV - Ulftse Boys 
NVC Netterden -  SVGG 
Silvolde - Halsteren 
VV Etten - SV Basteom 
VV Terborg - VV MEC 

3 november:  
SDOUC - WAVV 
SVGG - Den Dam 
Ulftse Boys - HMC ’17 

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

ulftsekrant@ijselstroom.nl

Rianna Vossers van fanfare Excelsior uit Silvolde en Leo Jansen 
van fanfare St. Gregorius uit Varsselder.
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De Olde Dorpskiek plaatst nu een foto uit 1971. 
Juffrouw Trees (Krämer) zien we op de foto.
Verdere kindereren zijn mij onbekend. Graag wil-
len we in contact komen met personen die toen bij 
de juffrouw in de klas zaten. Wij hebben namelijk 
alle kinderen van dat jaar op de foto staan. 

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 4 november. 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)

okt./nov.: Expositie Leonardo da Vinci, CIVON,    
 Innovatiecentrum DRU Industriepark, Ulft
12-13 okt.: Senioren Actief Beurs, Arc en Ciel, Ulft
13-18 okt.: Zwemvierdaagse ”De Gendten”,  Terborg
13 oktober: Braderie Mimar Sinan Moskee, Terborg
13 oktober: Concert Symfonisch Blaasorkest Gaanderen,   
 DRU Cultuurfabriek, Ulft
16 oktober: Damesgilde Ulft avond, DRU Cultuurfabriek, Ulft
16 oktober: Film ’First Man’, Filmhuis DRU Cultuurfabriek, Ulft
18 oktober: Oktoberfest, Openluchttheater Engbergen,   
 Gendringen
19 oktober: Harmonie St. Radboud, ’Ons Pakhuus’, Silvolde
20 oktober: Zondagmiddagconcert Emma & Wies, Protestantse  
 Kerk, Silvolde
20 oktober: Blaaskapel De Optimisten, ’Ons Pakhuus’, Silvolde
20 oktober: Trouw Event Industriepark, DRU Cultuurfabriek,  
 Ulft
20-24 okt.: Kinderpret DRU Cultuurpark, Ulft
20 oktober: Herfstkleuren fietstocht VVV, start Varsseveld
21 oktober: Instuifmiddag KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
25-27 okt.: 10-jarig bestaan DRU Industriepark, Ulft
26 oktober: Oktoberfest, Sint Jorisplein, Terborg
26 oktober: Cabaret ”Enge Buren”, DRU Cultuurfabriek, Ulft
27 oktober: Open Dag Ketelhuis, DRU Industriepark, Ulft
27 oktober: Historische wandeling OVGG, start bij    
 DRU Cultuurfabriek Ulft
1, 2 nov. ’De Belevenis’, Kwekerij Venhorst, Megchelen
4 november: Bingo KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft 
4 november: Rijbewijskeuringen, zaal Mulderije, Ulft

In de winkel, voor de 
helft van de helft
De winkel van de Moeder Teresa-
stichting aan de Nijverheids-
weg 13B in Ulft is al jarenlang 
een belangrijke bron van inkom-
sten van waaruit hulp aan Oost-
Europa wordt geboden. 

Dit najaar is de winkel opnieuw 
ingericht, waarbij de met rode 

kaartjes gelabelde afgeprijsde 
kleding voor nog eens de helft 
wordt verkocht. 
Dit geldt niet alleen voor kinder-
kleding, maar ook voor een groot 
assortiment aan nieuwe kleding 
voor volwassenen; te denken valt 
aan jassen, broeken, trainings-
pakken en fleece-vesten. 
Met een bezoek aan de winkel 
steunen bezoekers het werk van 
de stichting.

Moeder Teresa Stichting

Het DRU Industriepark staat 
momenteel in het teken van 
Leonardo da Vinci. De  beroemde
Renaissance kunstenaar en alles-
kunner, de zoeker en ontdekker 
van ingenieuze machines. In de 
DRU Galerie, gehuisvest in het 
Portiergebouw, is van 28 oktober 
tot 9 december de wonderlijke 
expositie van de in Ede woon-
achtige kunstenaar Edo Hebinck.

Zijn werk doet denken aan Da 
Vinci en wel als de eigentijdse 
Leonardo. Ook bij deze kunste-
naar uit Ede is er sprake van een 
zeer uitgebreid en gevarieerd 
aanbod. Toch is er een verschil.  
Bij Da Vinci ging het om de uit-
daging van het ontwikkelen van 
nieuwe machines, die uiteinde-
lijk een nuttige werking zouden 
hebben.

Bij Hebinck gaat het vaak meer 
om het fantaseren en om de fan-
tasie te prikkelen en er speelt 
soms ook de humor een rol. Zijn 
objecten werken als een spiegel 
van onze tijd, waarin nog al eens 
voor iedere futiliteit een machine 
ontworpen wordt. Een droom-
wereld creëren met wonderlijke 
toestellen en soms ook met won-
derlijke namen geheel in een    
eigen jargon. Titels als Utrecht-
se microscoop’, ’druppelbeeld-
sequentie’ of ’korrelbeeldkijker’ 
getuigen daarvan. 
Waarschijnlijk genomen met een
zeker gevoel van nostalgie en 
hunkerend naar de tijd van de 
grote ontdekkers. Hebinck com-
bineert bestaande machines of 
onderdelen met elkaar tot een 
nieuwe ’machine’. Als de conser-
vator van zijn Museum - ’Droom 

en Geheugen’ genaamd - creëert 
hij zijn wonderlijke wereld. In zijn 
museum beschouwt hij zich als 
de onderzoeker, de beschouwer, 
de werktuigbouwer of zoals hij 
zich noemt de ’bijelkaarbrenger’. 
Vaak hanteert hij fantasiebegrip-
pen voor zijn vaak toch ongebrui-
kelijke werktuigen. Alledaagse, 
bestaande voorwerpen wendt hij 
voor zijn objecten aan. Ze krij-
gen door zijn toedoen steeds een 
andere betekenis en daardoor 
ook een andere functie. Juist 
door deze verandering gaan de 
objecten de aandacht krijgen en 
gaan ze opvallen. Aan de hand 
van zijn werk krijgt de galerie de 
betekenis van een speelkamer, 
met dien verstande dat het voor 
Hebinck een bloedserieus spel 
blijft.
Vanzelfsprekend hoort een     
dergelijke houding bij een onder-
zoeker en ontdekker. Techniek 
en spel koppelt hij aan elkaar. Bij 
zijn droom-, denk-, kijk- en speel-
gebruiksvoorwerpen hebben de 
oorspronkelijke apparaten een 
andere werking gekregen. Zo 
demonteert hij de oude bekende 
Singernaaimachine in twee apar-
te delen. De houtenbodem krijgt 
de functie van een soort medi-
cijnkastje. De machine verandert 
in een installatie. 
Naast de uiterlijke kant van een 
object is er vaak ook sprake van 
een functionerend werktuig, 
waarbij de functie veranderd 
is. Naast apparaten bouwt Edo 
installaties. Zoals bij hem ge-
bruikelijk is, wordt de galerie 
ingericht als een geheel en is de 
ruimte daardoor op zichzelf ver-
anderd in een minimuseum. 
Het werk van Hebinck ademt
dezelfde geest uit als van de     
regiogenoot Frans Venhorst.  
Echter ieder op zijn eigen ma-
nier en daarnaast ook met een 
eigen sfeer. Het werk van Frans 
zal in  december in de galerie te 
zien zijn. 

De galerie met zijn eigen Da Vinci

De korrelzoeker van Edo Hebinck.




