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Pasen
Het is alweer Palmpasen, de 
vastentijd bijna voorbij. In 
mijn jeugd hadden we een vas-
tentrommeltje. Alle snoepjes 
die we vanaf Aswoensdag tot 
goede vrijdag kregen gingen 
daarin. Vasten, geen extraatjes 
tussendoor, wat minder vlees 
door de week, soms wel vis. En 
met Pasen mochten al die op-
gespaarde snoepjes uit het 
trommeltje weer opgesnoept 
worden, gelukkig was mijn 
moeder zo verstandig dat een 
beetje te sturen, want al die 
zoetigheid in één keer, zeker 
in combinatie met het traditio-
nele (paas)eieren eten... je 
snapt het al. De eieren voor 
Pasen werden een week of 
twee van tevoren besteld bij de 
boer en zaterdag voor Pasen 
opgehaald. Op Eerste Paasdag 
werd er een pan vol eieren ge-
kookt en daarna beschilderd 
voor een gezellig paasontbijt. 
Je at er dan wel 3 achter el-
kaar, want zo vaak kreeg je 
geen gekookt ei. Alleen het 
kopje werd van het ei getikt en 
de rest helemaal uit gelepeld. 
Daar ging dan bij een paar wat 
zand in, een beetje petroleum 
erbij, op een rijtje in de tuin 
werden ze dan in de avond 
aangestoken, een mooi ge-
zicht. In het donker gingen we 
met z’n allen naar het paas-
vuur, toen nog op het terrein 
van de DRU. We liepen dan 
met half Ulft door de grote 
poort, altijd een bijzonder ge-
voel. De traditie van de paas-
vuren is nog steeds van deze 
tijd. Tegenwoordig hoeven we 
ons echter geen zorgen te ma-
ken of er rond de paasdagen 
nog eieren in de schappen lig-
gen en is het veel normaler om 
eens een lekker gekookt eitje 
bij het ontbijt te verorberen. 
Het ’speciale’ van die paaseie-
ren is een stuk minder. Toch is 
en blijft Pasen onlosmakelijk 
verbonden met het ei. Is het 
niet van de kip, dan wel van 
chocolade en maakt een mooi 
geverfd, gekleurd of versierd 
paasei aan de ontbijttafel van 
Pasen toch een echte feestdag. 
Fijne paasdagen.

Zijlijn

April is een maand vol tradities, 
die ook in onze gemeente een 
belangrijke rol spelen. Zo ont-
steken we tijdens Pasen de paas-
vuren in Megchelen en Etten, 
waarvan de oorsprong soms al 
meer dan 200 jaar teruggaat. En 
we vieren er natuurlijk de ver-
jaardag van de koning. 

Paasvuur Megchelen
Het jaarlijkse paasvuur in 
Megchelen wordt ook dit jaar 
weer op eerste Paasdag ontsto-
ken op het land van Middelbrink, 
aan de Heisestraat/Hogestraat. 
Dit begint rond 20.30 uur. 
Tussen 12.30 en 16.30 uur komen 
vrijwilligers langs om brandbaar 
hout op te halen. Het gaat alleen 
om tuin- en snoeihout. Mensen 
die ver van de openbare weg 
wonen, worden niet automa-
tisch bezocht. Deze mensen die 
toch brandbaar materiaal heb-
ben, kunnen contact opnemen 
met Nico Snelting (tel: 377405) 

of Tom Snelting (tel: 244848). 
Verder bestaat de mogelijkheid, 
mits dit voortijdig telefonisch of 
mondeling is gemeld, zelf ma-
teriaal aan te voeren. Dit kan 
op paaszaterdag tussen 10.00 en 
12.00 uur, waar het ter plekke 
door de brandstapelcommissie 
moet worden goedgekeurd. Ook 
aanleveren door particulieren   
afkomstig van buiten Megchelen 
is mogelijk op paaszaterdag tus-
sen 10.00 en 12.00 uur.  

Vorig jaar vierde het Paasvuur 
in Megchelen zijn 200-jarig ju-
bileum. Dit werd gevierd met 
een lichtjesroute, waar dit jaar 
een vervolg aan wordt gegeven. 
Bezoekers van buiten Megchelen 
en natuurlijk ook de Megchelse 
bevolking zelf, worden vanaf 
20.00 uur onthaald met een lint 
van sfeerlichtjes langs de straten 
van Megchelen. De lichtjes zijn 
bedoeld voor de mensen die op 
weg zijn richting het paasvuur. 

Het is niet de intentie dat de 
paasfakkel in optocht door het 
dorp gaat om de lichtjesroute 
te volgen. Dit is simpelweg niet 
haalbaar, de muzikanten hebben
te weinig licht om te spelen en 
de fakkel heeft een beperkte 
brandduur. 

Paasvuur Etten
Schutterij ’De Eendracht’ or-
ganiseert ook dit jaar weer het 
paasvuur in Etten. Op zondag 21 
april (eerste Paasdag) wordt het 
vuur om 20.00 uur ontstoken, op 
het terrein aan de Zeddamseweg 
en de Kampstraat. De jaarlijkse 
lampionnentocht vertrekt om 
19.30 uur vanaf het feestterrein 
via de H. Martinuskerk richting 
het paasvuur. Iedereen kan voor 
twee euro een lampion kopen bij 
de jassencontainer op het feest-
terrein. Om 20.00 uur wordt het 
paasvuur dan ontstoken. Bij het 
paasvuur is van 18.30 tot 19.30 
uur een gratis jeugdattractie. 

Vanaf 20.00 uur is er muziek in 
de tent van de band CABRIO 
en DJ ROEL. Tot 21.00 uur is 
de entree gratis, daarna kost 
het acht euro. U kunt schoon 
snoeihout brengen op zaterdag 
20 april tussen 9.00 en 15.00 uur. 
Boomstronken en bedrijfsmatige 
containers kunnen niet worden 
gebruikt. 

Beapop
Op 27 april vanaf 13.00 uur tre-
den op het J.F. Kennedyplein in 
Ulft verschillende bekende en 
minder bekende bands op, op 
het gratis festival Beapop. Dit 
festival wordt namens de Oranje-
vereniging van Ulft Centrum en
Zuid georganiseerd door Schut-
tersgilde Sint Hubertus Ulft. 
Naast optredens is er ook genoeg 
eten en te drinken. 
Voor kinderen is er ook genoeg 
te doen; er zijn springkussens, ze 
kunnen gratis geschminkt worden 
en er is een speciale kindervoor-
stelling om 11.30 uur van Berbar. 
Als eerste is er een optreden van 
Awesome. Deze 6-koppige jon-
gerenband van de muziekschool 
opent Beapop 2019. Ze spelen 
van funk tot oude klassiekers zo-
als Candy van Iggy Pop. 

Daarnaast treedt ook Free your 
mind op. Deze band is opgericht 
in 2000 en heeft onlangs het 
repertoire helemaal op de kop 
gezet. Met maar liefst vier blazers
knallen zij het podium af. 

Ook Captain Albatross is in Ulft
aanwezig. Ze willen maar één 
ding: een ode brengen aan 
Nirvana. Dat ze hier succes mee 
hebben blijkt uit het feit dat ze 
al sinds 2008 vele podia onveilig 
hebben gemaakt met een onver-
valst rauwe Nirvana-set. 

Het publiek kan ook genieten 
van de muziek van Chaingang, 
de band rond zangeres Lilian 
de Jong. Chaingang speelde in 
de loop der jaren op alle podia, 
net als bijna alle bands, maar on-
derscheidt zich van alle andere 
bands omdat ze nog nooit bij 
DWDD speelde. 

April, de maand van traditie

Het traditionele paasvuur Eerste Paasdag in Etten. (Archieffoto)
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Iedereen moet mee kunnen 
doen
In mei 2019 start de gemeente 
een experimenteel project om 
meer mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt naar werk te 
begeleiden. In het project wordt 
voor inwoners die al langere tijd 
een uitkering hebben een match 
gezocht met werkgevers in onze 
gemeente of regio. Het project 
heeft tot doel om inwoners die al 
langer aan de kant staan mee te 
laten doen aan de samenleving. 
Bij voorkeur via betaald werk. 
Volgens wethouder Peter van 
de Wardt is de arbeidsmarkt op 
dit moment gunstig en is er veel 
vraag naar personeel. Hij wil 
daarom juist nu met hulp van die 
werkgevers inzetten op matches 
die leiden tot duurzame werkge-
legenheid. Werkgevers worden 
maximaal bij de uitwerking van 
dit project betrokken.
 
Fietspad buitengebied 
Ulft-Silvolde
In het belang van een vei-
lige schoolfietsroute naar het 
Almende College in Silvolde en 
het verbeteren van de recreatie-
ve fietsroute Doesburg – Bocholt 
is eerder een plan ontwikkeld om 
een nieuw fietspad aan te leggen 
door het buitengebied tussen 
Ulft en Silvolde. In de gemeen-
telijke begroting is hiervoor een 
investeringskrediet opgenomen 
voor dit project. Om het fiets-
pad te kunnen realiseren moeten 

gronden worden verworven. De 
afgelopen tijd is toegewerkt naar 
een overeenkomst. De intentie-
overeenkomst ligt nu ter instem-
ming voor en vormt de basis om 
op korte termijn het plan voor 
het schoolfietspad tussen Over 
de IJssel en de Paasberglaan 
verder uit te werken. Daarnaast 
bevat de intentieovereenkomst 
afspraken waardoor de gemeente 
in de toekomst een recreatieve 
fietsvoorziening kan aanleggen 
op of langs de Paasberglaan tus-
sen Silvolde en Terborg. 

Regionaal Beweeg- en 
sportakkoord
Het college heeft het regi-
onaal beweeg- en sportak-
koord Achterhoek in Beweging 
2020-2030 vastgesteld. De acht 
Achterhoekse gemeenten stellen 
tussen 2020 en 2030 sport, bewe-
gen en een gezonde leefstijl in de 
Achterhoek centraal. Daarom 
hebben zij samen met betrokken 
partners het regionale beweeg- 
en sportakkoord Achterhoek in 
Beweging opgesteld. Overheden, 
bedrijven en organisaties wil-
len samen de ambities uit dit 
akkoord realiseren. Zij gaan 
’scholder an scholder’ werken 
aan een gezonde en aantrek-
kelijke Achterhoek. Steunend 
op de goede ervaringen van de 
afgelopen jaren willen de sa-
menwerkingspartijen nog meer 
en effectiever samenwerken. 
Om zo het bereik te vergroten, 
de Achterhoek nog beter te po-
sitioneren en nog doelmatiger 
en doeltreffender te opereren.

Gebiedsvisie Gendringen
Het college is akkoord gegaan 
met het opstellen van een ge-

biedsvisie voor Gendringen. Dit 
omdat Gendringen volop in ont-
wikkeling is. Er komt een nieuw 
woonzorgcentrum, het Kerkplein 
wordt opnieuw ingericht, een 
aantal winkelpanden wordt op-
nieuw ingevuld en vanuit de 
ondernemers is er een ambitieus 

en creatief groenplan opgesteld. 
Tegelijkertijd is er een aantal 
dossiers en locaties die extra aan-
dacht vragen, zoals de scholen, de 
bibliotheek, het winkelbestand in 
de Grotestraat, de horeca en een 
aantal verwaarloosde panden. 
Deze dossiers en locaties bieden 

kansen en mogelijkheden tot een 
brede ontwikkeling. Daarbij is 
het belangrijk om de verschillen-
de ontwikkelingen in samenhang 
te bezien en te beoordelen. Op 
die manier kan de unieke kracht 
en uitstraling van Gendringen 
behouden blijven. 

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

veur ’n
Paerelskruutje

’n minuutje

Paerelskruutje

Dorpsauto’s

Drie jaar geleden is de gemeente samen met de provincie Gelderland een proef gestart met dorpsauto’s in 
Netterden en Breedenbroek. Nu is het project geëvalueerd en blijkt geslaagd. De dorpsauto’s dragen bij 
aan de leefbaarheid van het platteland voor de verschillende doelgroepen. Er wordt minder aanspraak 
gedaan op professionele voorzieningen zoals ZOOV. Daarnaast levert het project een bijdrage aan kli-
maatdoelstellingen door het elektrisch rijden en autodelen te bevorderen. Het project kan alleen structu-
reel blijven bestaan als er met behulp van fondsen een elektrische auto kan worden aangeschaft in beide 
kernen. Omdat de dorpsauto’s zo vaak worden gebruikt, willen gemeente en provincie hierin ook komend 
jaar geld investeren. Na volgend jaar moeten de dorpsauto’s zichzelf kunnen bedruipen.

Bijna 45 jaar geleden kwam Kees 
Wijnberg vanuit het westen naar 
de Achterhoek. Hij ging er nooit 
meer weg. Maar aan zijn leven 
als tandarts in Ulft komt wel een 
eind: na dit jaar stopt Wijnberg 
(68) ermee. Gelukkig laat hij zijn 
patiënten achter in de handen
van kundige opvolgers en in 
een praktijk waarmee zij jaren 
vooruitkunnen. 

”De afgelopen jaren diende die 
vraag zich aan: wanneer gaan we 
ermee stoppen?” vertelt Kees 
Wijnberg. Het was vervolgens 
de vraag of er geschikte opvol-
gers gevonden konden worden. 
”We zijn op zoek gegaan naar 
waarnemers. Of waarneemsters - 
het  zijn tegenwoordig bijna alle-
maal dames die van de opleiding 
komen. We hebben uiteindelijk 
twee waarneemsters gevonden, 
alleen kregen we daarmee nog 
niet alle dagen vol.” 
Vorige maand lukte dat wel; er 
kwam een derde (mannelijke) 
waarnemer bij die de maandag 
en de woensdag voor zijn reke-
ning gaat nemen. Wijnberg is blij 
dat hij zijn patiënten met een ge-
rust kan overgeven. ”Zij kunnen 
samen het karretje voort gaan 
trekken. Samen met mijn vrouw, 
die mondhygiëniste is en van 
plan is om ook nog wel tien jaar 
door te gaan.”
Wijnberg zelf zal over iets meer 
dan een half jaar met gemengde 
gevoelens de deur achter zich 
dicht trekken aan de Debbes-
hoek 9 in Ulft; hij kan van een 

rustige oude dag gaan genieten, 
maar neemt afscheid van het 
werk dat hij bijna 45 jaar lang 
met veel plezier heeft gedaan. 
”Het is inderdaad een beetje 
tweeslachtig. Ik krijg meer vrije 
tijd, maar zal het contact met de 
mensen wel missen.” 
Want hij heeft een mooie tijd 
gehad in Ulft, nadat hij als ge-
boren Amsterdammer opgroeide 
in het westen van het land en in 
1975 ook in de hoofdstad zijn 
opleiding tot tandarts voltooide. 
”De Achterhoek bleek destijds 
een noodgebied, waar tandartsen 
gezocht werden. We zijn toen 

deze kant op gereden, door het 
Montferland. Dat was prachtig 
en we dachten: hier kunnen we 
wel aarden.” Dat is gebleken. 
Mondzorgpraktijk C. Wijnberg
werd gevestigd aan de Kemper-
manstraat. ”Dertien jaar later 
ging mijn vrouw als mondhygië-
niste aan de slag en waren we op 
zoek naar uitbreiding, die von-
den we aan de Debbeshoek.”

Praktijk verbouwd
Voor Wijnberg zelf houdt het 
tandartsenbestaan aan het eind 
van dit jaar op, maar zijn praktijk 
gaat door. Mondzorgpraktijk C. 

Wijnberg - de naam blijft - heeft 
het afgelopen jaar een flinke op-
knapbeurt gehad. ”We hebben 
een derde behandelkamer inge-
richt, wat ten koste ging van de 
lunchruimte. Dus hebben we er 
achter een stuk aan laten bou-
wen. De praktijk zoals die was 
heeft er dertig jaar gestaan, na 
de verbouwing kan het gebouw 
weer twintig jaar mee. We heb-
ben meteen de balie veranderd 
en de sterilisatieruimte aange-
pakt. Het is allemaal helemaal 
up-to-date, alles voldoet weer 
aan alle eisen en hygiëneregels. 
Het is weer fris en fruitig.”

Tandarts Wijnberg geeft zijn patiënten 
met gerust hart over

V.l.n.r.: Natalie Verberkt, Kees Wijnberg en Janine Berenschot.



GOV gaat ”Back tot the 80’s”
Beleef the 80’s samen met de 
Gendringse Orkest Vereniging 
in een nostalgische ambiance in 
zaal Te Pas op zaterdagavond 
13 april om 20.00 uur. Onder 
leiding van dirigent Gerard 
Roerdinkholder kunt u onder 
meer luisteren naar de vertolking 
van o.a. Abba, Toto en Queen. 
Aansluitend is er een swingende 
discoparty waar u lekker kunt 
dansen op de muziek van de be-
kende DJ Dr. Dylan. De entree 
bedraagt € 4,50 inclusief koffie/
thee voor aanvang. 

Een maatje minder bij 
Ketelaar Sport
Deze maand start bij Ketelaar 
Sport het afslankprogramma 
”Een maatje minder” Voor als 
jij fitter en gezonder de zomer 
in wilt in gaan. Aanmelden kan 
via: info@ketelaarsport.nl of tel.  
0315-631956.

Graag tot dan! 
Bidprentjesdag
Ook dit jaar houdt de werkgroep 
’Familie- en bewoningsgeschie-
denis’ van de Oudheidkundige 
Vereniging Gemeente Gendrin-
gen (OVGG) weer een bidprent-
jesdag. De OVGG beschikt mo-
menteel over ruim 20.000 bid- en 
gedachtenisprentjes, waarvan ca.
9000 gedigitaliseerd. De bid-
prentjesdag is op zondag 14 april 
van 11.00 tot 16.00 uur in de 
OVGG, DRU Cultuurfabriek 
(Portiersgebouw), Hutteweg 24 
in Ulft. Toegang is gratis, een 
vrije gift wordt op prijs gesteld.

Na-inschrijving 52e Ulftse 
Avondvierdaagse
Voor de 52e editie van de Ulftse 
Avondvierdaagse biedt de Stich-
ting Ulftse Avondvierdaagse nog 
een laatste mogelijkheid tot per-
soonlijke (na-)inschrijving aan 

op dinsdagavond 16 april van 
19.00 tot 20.00 uur in Café ”Het 
Hemeltje”, F.B. Deurvorststraat 
6/1 in Ulft. Deze na-inschrijving 
is bedoeld voor individuele wan-
delaars. Inschrijfkosten zijn €6,- 
per persoon.  
De inschrijftermijn voor groepen 
is reeds gesloten. Groepen kun-
nen uitsluitend nog een wijziging 
in het aantal deelnemers van een 
groep doorgeven op deze avond.
Voor individuelen is inschrijven 
op www.ulftseavondvierdaagse.
nl mogelijk tot zondag 26 mei 
24.00 uur. Hierna is het niet meer 
mogelijk in te schrijven.
De 4-daagse avondwandeltocht 
is te lopen op 5, 6, 7 en 8 juni. 
Wandelafstanden zijn 5, 10 en 15 
kilometer. Op zaterdagmiddag 8 
juni is er om 16.00 uur een groot-
se intocht van de wandelaars, 
vergezeld van diverse muziek-
korpsen, door Ulft. Aansluitend 
vind om 16.40 uur de prijsuit-
reiking plaats op het voorplein 
van de SSP HAL, op het DRU 
Industriepark.

Lezing geschiedenis Kasteel 
Wisch en zijn bewoners
Aggie Daniëls brengt geschiede-
nis van kasteel Wisch en zijn be-
woners tot leven in een lezing en 
beeldpresentatie op dinsdag 16 
april 2019 om 19.30 uur (inloop
19.00 uur) in Erfgoedcentrum 
Achterhoek en Liemers, gebouw 
’t Brewinc, in Doetinchem. 
Aanmelden via: info@ecal.nu of 
0314-787078 Entree vrij.
Het boek Kasteel Wisch Terborg, 
Schuilenburg & Ulenpas met 330 
pagina’s vol verhalen, feiten en 
1000 foto’s is tijdens de lezing te 
koop voor 25 euro.

”Bohemian Rhapsody” 
twee keer in Filmhuis DRU 
Cultuurfabriek
Het Filmhuis van de DRU Cul-
tuurfabriek in Ulft presenteert 
deze maand maar liefst twee 
keer de zeer succesvolle Brits-
Amerikaanse muziekfilm ”Bohe-
mian Rhapsody” over de Britse 
rockband Queen en diens cha-
rismatische frontman Freddie 
Mercury, uit 2018, op woensdag 
17 april (al uitverkocht!) èn een 
week later op woensdag 24 april.
Een kaartje kost € 6,25 aan de 
balie èn online via de site www.
drucultuurfabriek.nl voor € 7,- 

inclusief online bestelkosten.  Op 
vrijdag 19 april is de vierde voor-
stelling van ”A Star Is Born”.

Damesgilde Ulft
Op woensdagavond 17 april 
houdt Damesgilde Ulft haar jaar-
vergadering in de conferentiezaal 
van de DRU Cultuurfabriek. 
Aanvang 19.30 uur. In de pauze 
is er de traditionele bingo met 
mooie prijzen.

Informatieavond Fit & Slank 
op 17 april 
Fit & Slank is een unieke metho-
de om een gezond eetpatroon 
aan te leren. Om af te vallen 
geven we de regel van 3 en de 7 
afspraken. Dit is gemakkelijk toe 
te passen  en eten zonder honger 
gevoel. In de cursus  besteden we 
aandacht aan gezonde voeding 
maar ook aan het omgaan met 
verleidingen en gewoontes en 
voldoende bewegen. De cursus 
Fit & Slank in 8 weken is  een 
groepscursus  (in kleine groepjes) 
8 weken lang gedurende 1 uur, 
deze wordt gehouden in Silvolde. 
De cursus is voor vrouwen en 
mannen, maar het overgrote deel 
van de cursisten is vrouw.
Daarom start ik nu een cursus 
voor ALLEEN MANNEN op 7 
en 8 mei 19.30 uur voor mannen.
Wil je meer informatie over 
de cursus of weten of je de 
cursus vergoed krijgt van je 
ziektekostenverzekering? 
Kom geheel vrijblijvend naar de 
informatieavond van 17 april.
Adres: Fit & Slank Terborgseweg 
45 Silvolde Tel: 06-49860394

Bingo Camping Slootermeer
Op Eerste Paasdag 21 april is 
er een bingo in de kantine van 
Camping Slootermeer, aanvang 
20.00 uur.

Rijbewijskeuringen in Ulft
Automobilisten kunnen zich via 
Regelzorg Rijbewijskeuringen 
op 24 april in de Mulderije, 
Allee 1 medisch laten keuren 
voor de verlenging van hun rij-
bewijs. Een afspraak maken 
met de arts kan via Regelzorg 
Rijbewijskeuringen. Telefonisch: 
088 23 23 300.  Zelf een datum 
plannen: www.regelzorg.nl.
Voordat u een afspraak maakt
koopt u eerst een Gezondheids-
verklaring. Automobilisten van 
75 jaar en ouder betalen €40,-. 
Houders van rijbewijs C/D/E tot 
75 jaar betalen €60,-. Bent u ge-
zond, koopt u een digitaal formu-
lier en kunt u snel een afspraak 
maken bij de keuringsarts dan 
is uw nieuwe rijbewijs snel gere-
geld. Is dit niet het geval dan kan 
het 3 of 4 maanden duren.

Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 6 mei weer haar maan-
delijkse bingo voor leden om 
14.30 uur in ’t Hemeltje te Ulft. 
Nieuwe leden zijn welkom en 
kunnen zich op deze middag 
aanmelden.

Instuifmiddag KBO/SBU
KBO/SBU organiseert op maan-
dag 20 mei een instuifmid-
dag vanaf 14.00 uur in zaal ’t 
Hemeltje te Ulft. Er wordt een 
kaartje gelegd (o.a. solokaarten, 
jokeren, 3/15), rummikub ge-
speeld en gesjoeld; ook andere 
spelen zijn welkom. De entree is 
gratis en men hoeft geen lid te 
zijn! De koffi e kost slechts €1,- 
en er is ruimte voor zo’n 80 deel-
nemers, dus breng partner, buren 
en vrienden mee.

Kunstenaarscollectief 
BREEKijzer 
Astrid Vredegoor exposeert van
maandag 1 april t/m vrijdag
17 mei in CIVON Innovatie-
centrum, Hutteweg 32 in Ulft 
met schilderijen en grafieken.
Wanneer: Op de reguliere ope-
ningstijden van 1 april t/m 17 
mei; maandag t/m vrijdag 10.00-
17.00 uur. Tijdens schoolvakan-
ties gesloten. Entree is gratis.

Feestvreugde in de tent voor 
65 plussers
Zondag 7 juli vindt voor de acht-
ste keer het Muziekevenement 
Oude IJsselstreek voor 65+ plaats 
in de feesttent op het Zwarte 
Plein in Oer, Ulft. Inmiddels is 
dit evenement uitgegroeid tot 
een bekend event voor 65 jaar 
en ouder. Wegens de grote suc-
cessen van de voorgaande jaren 
gaat de organisatie er ook dit 
jaar weer een geweldig evene-
ment van maken. De artiesten 
voor dit jaar zijn: De Iesellander 
Muzikanten, Braomps kabaal, 
Hein Migchelbrink, Dave van 

de Schuur, Michel Wolsink en 
Helene Fischer tribute by Sara. 
Er is een loterij met mooie prij-
zen. De toegangskaarten kosten 

€ 10,- per stuk en zijn te koop 
bij Jumbo Ulft, Albert Heijn 
Ulft, Plus Peperkamp Silvolde en 
Azora ’Debbeshoek’ Ulft. Ook 
zijn de kaarten online verkrijg-
baar. Kijk hiervoor op: www.
flextickets.nl/event/oij65plus

De kaartverkoop is al gestart. 
Wees er snel bij, want vol is vol!
Voor vragen kunt u terecht bij 
Jos van Aalst 06-20137799 of kijk 
op www.oij65plus.nl

Aanmelden rommelmarkt
U kunt zich weer aanmelden voor 
de Pinkstermarkt op Camping 
Scholtenhof op zondag 9 juni en 
tevens voor de jaarlijkse rommel-
markt van Camping Slootermeer 
op donderdag 22 augustus.
Voor meer info: 06-51940288
sabdre8174@hotmail.com
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Midwinterhoorngroep De Huttepiepen heeft een cheque overhan-
digd aan het Longfonds (voorheen Astma Fonds) Voorafgaande 
aan de themamiddag van het Longpunt Doetinchem op donderdag 
14 maart hebben enkele leden van de midwinterhoorngroep van de 
OVGG een cheque ter waarde van € 150,- aangeboden aan dag-
voorzitter Dennis Schilderinck. Door de verkoop van kleine mini 
midwinterhoorntjes, gemaakt door Willibrord Egberts, wordt er 
jaarlijks een bedrag bijeen gebracht en overgemaakt naar een goed 
doel. De minihoorntjes zijn te koop tijdens de demo’s en optredens 
van de Huttepiepen. Na eerdere giften aan o.a. Kika en Stichting 
ALS was dit seizoen het Longfonds waaraan geschonken zou wor-
den. Het bedrag wordt besteed aan activiteiten welke georganiseerd 
worden door het Longpunt Doetinchem. Op de foto v.l.n.r.: Dennis 
Schilderdinck, Gerhard Frazer, Hans Jansen, Jan Tangelder, 
Willibrord Egberts. (foto Joop van den Bosch)

Jos Westerhof Uitvaartverzorging 15 jaar
Het is inmiddels 15 jaar geleden, de exacte datum was       
1 april 2004, dat Jos Westerhof als zelfstandige is begon-
nen met het verzorgen van uitvaarten. De afgelopen jaren 
heeft hij veel nabestaanden mogen helpen om samen met 
hen een goed verzorgde uitvaart te regelen voor hun dier-
baren. Het maakt niet uit waar men verzekerd is, ten allen 
tijde kunt u terecht bij Jos Westerhof uitvaartverzorging, 
men heeft de vrije keus. 
Een belangrijke onderdeel van zijn werk is de nazorg aan 
de nabestaanden na de uitvaart, vrijblijvend en uiteraard 
geheel kostenloos! 
Mond op mond reclame is in deze branche heel belang-
rijk. De indruk die men als uitvaartverzorger achterlaat 
bij de nabestaanden is zijn visitekaartje.
Bij Jos Westerhof uitvaartverzorging ben je verzekerd van 
één gezicht, wat door de familie als prettig wordt ervaren. 
Jos doet zijn werk met veel plezier, tegen een betaalbare 
prijs en tot tevredenheid van de nabestaanden. 

Wedstrijden van de 
komende weken

14 april 
SDOUC - Quick 1888
AD ’69 - Ulftse Boys
GWVV - VV Terborg
SC Rheden - Gendringen
Fortuna Wormerveer - Silvolde
NVC Netterden - VV Etten 
RKSV ’t Peeske - SVGG
Ajax B - SV Bredevoort
NVC Netterden - VV Etten

21 april
SV Spero- SDOUC
SV Dinxperlo - Ulftse Boys 
Gendringen - FC Trias 
VV Terborg - SV Zeddam/Sint Joris
Silvolde - Be Quick 1887
VVL - NVC Netterden 
SVGG - GWVV 
SC Meddo - Ajax B

5 mei
Silvolde - DEM

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

De Huttepiepen schenken
aan het goede doel
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Een van de voornaamste frustra-
ties van potentiële huizenkopers 
zijn gesloten biedingen, die het 
onduidelijk maken wat anderen 
bieden. Vandaag hebben Open 
makelaars en TheNextBid in 
Ulft, Arnhem en Nijmegen de 
mogelijkheid tot online open 
biedingen gelanceerd, genaamd 
OpenBieden. Deze transparan-
tie leidt tot meer vertrouwen. 
Daarnaast is het voor de geïnte-
resseerde koper volledig trans-
parant hoeveel interesse er is en 
hoeveel andere kandidaten 
bieden. Hierdoor weet je als 
potentiële koper direct of je 
kans maakt op het bemachtigen 
van een woning.

De biedingen worden niet alleen 
openbaar, ook het gunningspro-
ces wordt transparanter. Dat 
gebeurt doordat naast het bod, 
ook de voorwaarden (zoals al 
dan niet onder voorbehoud van 
financiering) van een kandidaat 
te tonen. Geïnteresseerden 
kunnen meerdere keren bieden 
en nieuwe biedingen hoeven 
niet per se hoger te zijn dan het 
hoogste bod.

”Door het huidige gebrek aan 
transparantie is er meer kans 
dat het hoogste en een-na-
hoogste bod tienduizenden 
euro’s verschillen. Maar ook is 
er de kans dat je door een ver-
schil van duizend euro tussen 
jouw bod en het hoogste bod de 
woning niet krijgt, terwijl je met 
die wetenschap best wat meer 
had willen bieden. Daarom wil-
len we dat je direct ziet of je 
een kanshebber bent en waar-

om je het niet bent geworden 
als je op een woning biedt. We 
zijn blij met de samenwerking 
met Open makelaars om hen 
te helpen met OpenBieden. 
Hiermee maken zij hun naam 
meer dan waar,” aldus Marnix 
Hoebert, een van de oprichters 
van TheNextBid.

Een ander voordeel voor de ver-
koper is dat hij of zij gedurende 
het hele proces automatisch op 
de hoogte wordt gehouden van 
nieuwe biedingen en zeker weet 
dat alle biedingen op een goede 
manier ontvangen worden.

Kantoren Arnhem, 
Nijmegen en Ulft pionieren 
met OpenBieden
De kantoren van Open make-
laars werken nu met de software 
van TheNextBid, waaronder 
Christiaan van der Sanden, 
eigenaar van Open makelaars: 
”Wij staan er om bekend dat 
we geen traditionele makelaar 
zijn en OpenBieden maakt het 
mogelijk om nog transparanter 
te zijn.”

Eerste woningen met 
Open-Bieden verkocht
tijdens Openhuizenroute
Tijdens de Openhuizenroute 
van 30 maart zijn de eerste 
woningen met  behulp van 
OpenBieden verkocht.

Open Makelaars pioniert 
met online open biedingen

    ALARM
    APRIL
    ARBEIDSMARKT
    AWESOME
    BIBLIOTHEEK
    BIDPRENTJES
    BLEEKER
    BOERS
    BOOMSTRONKEN
    BREEDENBROEK
    CAMPING
    CANDY
    CREATIEF
    DOBBELSTEEN
    EENDRACHT
    ETTEN
    EXPOSITIE
    FEESTTERREIN
    GELDERLAND
    HOUT
    HUTTEPIEPEN
    IEDEREEN
    JEUGDATTRACTIE
    KASTEELWISCH
    KEES

    KENNEDYPLEIN
    KETELAARSPORT
    LANDSCHAPPEN
    LICHTJESROUTE
    LILIAN
    MIDDELBRINK
    MONDHYGIENISTE
    NICO
    NIRVANA
    PARTICULIEREN
    PASEN
    ROETERINK
    SBU
    SFEERLICHTJES
    SLOOTERMEER
    SNOEP
    SPORTAKKOORD
    STEENTJES
    TIEN
    TURNEN
    ULFT
    VASTENTIJD
    WALSRUITERS
    ZOOV
    ZWARTEPLEIN

De groene voorjaarstuin prijspuzzel
C R E A T I E F B O O M S T R O N K E N

C A M P I N G L E S R E O B D V S R E Z

E X P O S I T I E E L O L J R P I T W J

K E E N D R A C H T S O I H O U T A G A

B I B L I O T H E E K T O R E E R K N Z

D O B B E L S T E E N K T T T T N A O E

N K R D A L N J N E S A P E E I V O E T

A I E N N L U E T E K S I P R R V R S R

R D E A E E A S R K P T L B I R M R T O

B B D L P N A R O E C E L N N N E E E P

E I E R P V R O M A I E I P K T E I E S

I D N E A Y R U R N D L A P I S L I N R

D P B D H D D T T D A W U U E I B E T A

S R R L C C T E I N E I R C R T E U J A

M E O E S A F M N S I S L P I R T A E L

A N E G D N L A O N L C A I E T S U S E

R T K G N D U M S A E H O D L E R E H T

K J U I A Y E E W R E K E E L B R A E E

T E E N L S F E E R L I C H T J E S P K

J S N O E P E T S I N E I G Y H D N O M

ALARM
APRIL
ARBEIDSMARKT
AWESOME
BIBLIOTHEEK
BIDPRENTJES
BLEEKER
BOERS
BOOMSTRONKEN
BREEDENBROEK
CAMPING
CANDY
CREATIEF
DOBBELSTEEN
EENDRACHT
ETTEN
EXPOSITIE
FEESTTERREIN
GELDERLAND
HOUT
HUTTEPIEPEN
IEDEREEN
JEUGDATTRACTIE
KASTEELWISCH
KEES

KENNEDYPLEIN
KETELAARSPORT
LANDSCHAPPEN
LICHTJESROUTE
LILIAN
MIDDELBRINK
MONDHYGIENISTE
NICO
NIRVANA
PARTICULIEREN
PASEN
ROETERINK
SBU
SFEERLICHTJES
SLOOTERMEER
SNOEP
SPORTAKKOORD
STEENTJES
TIEN
TURNEN
ULFT
VASTENTIJD
WALSRUITERS
ZOOV
ZWARTEPLEIN
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Stuur vóór 26 april 2019 uw oplossing  op een kaart naar:  
De Ulftse Krant, ’t Goor 55A, 7071 PC Ulft    
Prijswinnaars krijgen schriftelijk bericht.

In deze editie een groene prijspuzzel. 
Stuur de oplossing van deze prijspuzzel in 

en maak kans op een 
kadobon t.w.v. € 12,50 

U maakt dit keer 10 keer kans op een 
kadobon voor uw tuin!

Ulfariet heeft even moeten wen-
nen aan de nieuwe locatie bij 
basisschool de Oersprong, maar 
het laatste jaar groeit de Ulftse 
gymnastiekvereniging weer. Het 
45-jarig jubileum werd afgelo-
pen week dan ook in een opper-
beste stemming gevierd. 

Tussen 8 en 13 april waren de 
lessen van Ulfariet vanwege 
het lustrum extra leuk en was 
er bovendien voor alle leden 
een traktatie, verzorgd door de 
leiding. 
Nu zijn de lessen bij Ulfariet 
altijd leuk; een combinatie van 
serieus turnen en lekker ont-
spannen. ”En het is heel belang-
rijk dat kinderen voldoende 

lichaamsbeweging krijgen,” ver-
telt bestuurslid Gerrit Bleeker 
van Ulfariet, dat zich voorna-
melijk richt op gymnastiek en 
turnen, maar waar ook ouder- 
& kindgym gegeven wordt en 
kidsdance (zie www.ulfariet.
nl voor alle lesvormen en meer 
informatie). 
Nu de leden van Ulfariet 
gewend zijn, na de verhuizing 
van de oude, knusse gymzaal 
bij basisschool de Dobbelsteen 
naar de grote, moderne hal bij 
de Oersprong, ziet de gym-
vereniging een kentering: het 
ledenaantal groeit weer. En het 
belangrijkste: ”We hebben het 
Ulfariet-gevoel meegenomen 
naar de nieuwe locatie.” 

Hoe dat gevoel het best omschre-
ven kan worden? ”Kleinschalig 
en gezellig,” zegt Bleeker. Dat 
is, zo legt het bestuurslid uit, 
ook de reden dat leden blijven 
hangen of, als ze wegens studie 
of werk zijn uitgevlogen, later 
weer bij Ulfariet terugkeren als 
begeleiding. 

Als dat ’lang blijven hangen’ 
door iemand gesymboliseerd 
wordt, is het wel door Hannie 
Koster: Ulfariet werd in 1974 
door haar opgericht en ze is nog 
altijd actief met haar dames-
groep. Bleeker: ”En ook die 
groep is de afgelopen jaren 
gegroeid, er doen nu zo’n 25 
dames mee.”

Jubilerende gymnastiekvereniging 
heeft Ulfariet-gevoel meegenomen
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Het begon ooit in 1984 als L.R.
& P.C. Walsruiters aan de 
Eikelenboomseweg, nabij Gend-
ringen. Dit jaar - de officiële 
oprichtingsdatum was 1 april - 
bestaat Paardensportvereniging 
De Walsruiters 35 jaar. Zowel 
recreatieve rijders als wedstrijd-
ruiters rijden tegenwoordig in  de 
eigen, verlichte buitenmanege op 
de hoek Hoge Rokken-Walseweg 
in Gendringen.

Bij slecht weer en in de winter 
wordt de binnenmanege van de 
familie Schepers aan de Wieken-
seweg gebruikt. De Walsruiters 
(www.dewalsruiters.nl) is een 
kleine, maar ook leuke en gezel-
lige vereniging, vertelt voorzitter 
Petra Benen. ”En we houden het 
hoofd boven water. We hebben 
vijftien rijdende leden, allemaal 
met eigen paarden. We organi-
seren wedstrijden en hebben een 
aantal sponsoren, waar we heel 
blij mee zijn.” Die wedstrijden 
worden over het algemeen drie 

keer per jaar gehouden, meestal 
in januari, februari en oktober en 
altijd bij Paardensportcentrum 
Diekshuus. ”Een mooie samen-
werking,” zegt Benen. ”We 
kunnen gebruikmaken van hun 
manege en dat is altijd pico bello 
voor elkaar.” Eenmaal per week 
wordt er door de leden van De 
Walsruiters getraind. ”Iedere 
donderdagavond hebben we 
drie keer een uur, onder leiding 
van instructrice Suzanne Klein 
Wolterink.” Jong talent is er 
ook bij De Walsruiters: jeugdlid 
Levi Roeterink werd onlangs 
nog gehuldigd door de gemeente 
Oude IJsselstreek en werd geno-
mineerd als sporttalent van het 
jaar. Maar recreatieve rijders zijn 
net zo welkom als wedstrijdrui-
ters. Benen: ”Paardrijden kan 
heel ontspannend zijn, je kunt 
lekker rustig je uurtje volmaken. 
Maar het is ook mogelijk om na 
een uur trainen helemaal kapot 
te zijn, je kunt het zo intensief 
maken als je zelf wilt.”

De Walsruiters viert 35-jarig 
jubileum

In 2004 werd het ’Olde Hemeltje’ 
nieuw leven ingeblazen en nu, 
vijftien jaar later, staat Alard 
Ross nog altijd met veel plezier 
achter de bar van zijn Ulftse café. 
Maar nog eens vijftien jaar gaat 
hij het niet meer volhouden.

Met enigszins gemengde gevoe-
lens kijkt Ross terug op de peri-
ode tussen 2004 en nu. ”Vijftien 
jaar kastelein… Aan de ene kant 
vind ik het wel een prestatie, aan 
de andere kant denk ik: wat is 
nou vijftien jaar op een mensen-
leven?” vertelt de kroegbaas, 
die vijftig jaar geleden betrok-
ken was bij het ’olde’ Hemeltje, 
aan de Bongersstraat achter 
Smithuus. De ’heroprichting’ 
van Het Hemeltje was er in 2004. 
”De filosofie en de drive zijn 
hetzelfde gebleven: een uitgaans-
gelegenheid in Ulft die geschikt 

is voor Jan en alleman. Dat was 
vijftien jaar geleden de opzet en 
dat is niet veranderd. Nog steeds 
komt jong en oud hier over de 
vloer.”
Met name voor de oudere bezoe-
kers kleven er herinneringen 
aan het café van Ross; sinds tien 
jaar zit Het Hemeltje aan de 
F.B. Deurvorststraat 6A, waar 
voorheen dansschool Witjes zat. 
Ross: ”Voor een hoop mensen zit 
er heel veel gevoel in. Dat vind 
ik mooi, er zitten verhalen in.” 
Zoals een dame op leeftijd die 
pas aan kwam fietsen. ”Ze was 
dik in de zeventig, ze kwam op 
het terras zitten voor een kopje 
koffie. Of ze even in de zaal 
mocht kijken? Want ze had hier 
tijdens de dansles haar man leren 
kennen… Ik vind het fantastisch 
dat ik van die geschiedenis een 
beetje deel mag uitmaken.”

Er is echter ook een ’maar’. Met 
hoeveel plezier Ross zijn werk 
ook nog altijd doet, het is een 
keer mooi geweest. ”Het vak 
van kastelein is prachtig, ik kan 
ervan genieten. Maar het is ook 
zwaar. Ik ben bijna 68 en het 
lichaam komt soms in opstand. 
Ik wil zeker niet zielig doen, ik 
heb er zelf voor gekozen, maar 
het is tijd voor andere dingen. Ik 
wil weleens wandelen over het 
pad hier aan de overkant van het 
water.” 
Dus als er een kandidaat is om 
Het Hemeltje over te nemen, 
dan gaat Ross het gesprek aan. 
”Eigenlijk maakt het me weinig 
uit wie dat zou zijn. Maar als ik 
het voor het zeggen zou hebben: 
het liefst een jong stel, waar de 
kroeg lang mee vooruit zou kun-
nen. Dat zou ik voor het dorp het 
mooist vinden.”

Het Hemeltje maakt al 15 jaar 
verhalen los

Galerie bij de Boeken:

Schilderkunst van Karin Boers
Van maandag 1 
april t/m zaterdag 
11 mei exposeert 
Karin Boers haar 
schilderkunst in 
de Galerie bij de 
Boeken in de DRU 
Cultuurfabriek in 
Ulft. De uit Wijk 
bij Duurstede 
afkomstige kun-
stenares heeft het 
landschap als haar 
thema. 

In de zeventiende 
eeuw zorgden de 
oude meesters 
ervoor dat de 
Nederlandse landschapskunst op 
de kaart werd gezet. Eeuwen later 
worden velen nog steeds geraakt 
door het spel tussen de natuur 
en wisselende weersinvloeden, 
zo ook Boers. De kunstenares 
maakt de bezoeker getuige van 
haar ontdekkingen langs de Lek 
of op de Waddeneilanden, die ze 
in een harmonisch geheel op het 
doek heeft weergegeven. 

Dynamische natuur
In de natuur is alles voortdurend in 
beweging. Het gekozen moment 
van schilderen speelt een grote 
rol in het werk van Boers. Geen 
plek blijft hetzelfde, waardoor 
elke voorstelling uniek is. Elk 
seizoen heeft een eigen karakter 
en elke dag is anders. Dreigende 
wolkenpartijen worden met licht 
overgoten vergezichten afge-
wisseld. Waterpartijen worden
afgewisseld met landvlaktes. 
Naast het verstrijken van de tijd 

kent ieder landschap zijn eigen 
ontdekkingstocht, waarbij het 
licht telkens een bepalende rol 
speelt.

Vlakke landschappen
Ook de oneindige vergezich-
ten van Boers spreken aan. In 
het vlakke polderlandschap van 
Nederland is er sprake van een 
onmetelijke oppervlakte, die 
Boers in delen opbouwt. 

Daardoor ontstaan er evenwich-
tige composi-ties met sterke 
dieptewerking. Haar landschap-
pen verraden sporen van mense-
lijk ingrijpen, maar de mens zelf 
ontbreekt telkens weer.  
De expositie van Karin Boers 
is gratis te bezichtigen in de 
Galerie bij de Boeken tijdens 
de openingstijden van de DRU 
Cultuurfabriek (Hutteweg 24, 
Ulft). Kijk voor meer informatie 
op www.drucultuurfabriek.nl

Al meerdere generaties is bij 
Tuincentrum Steentjes alles te 
vinden voor in en om de tuin. 
Maar naast de hoofdvestiging aan 
de Oude Dinxperloseweg 68 is er 
sinds twee jaar ook - letterlijk en 
figuurlijk - een zusterbedrijf in 
’s-Heerenberg: in het centrum 
van het dorp is daar Bloem & 
Sfeer Steentjes gevestigd. 

”Daar hebben we vooral snij-
bloemen en cadeau-artikelen,” 
vertelt Robert Steentjes, de 
derde generatie Steentjes in het 
familiebedrijf - het groenste tuin-
centrum van de regio - dat dit 
jaar het 90-jarig bestaan viert. 
Zijn zus Simone runt de bloemen-

zaak in ’s-Heerenberg. Die kans 
kwam twee jaar geleden min of 
meer per toeval op het pad van 
de familie Steentjes. ”Ik deed 
daar de inkoop voor de toenma-
lige eigenaresse, maar zij wilde 
op een gegeven moment wat 
anders,” legt Robert uit. 

Datzelfde gold op dat moment 
voor Simone. ”Zij werkte al heel 
lang bij ons in de zaak hier in 
Silvolde en stond ook wel open 
voor iets nieuws.” Een en een 
was al gauw twee: de familie 
Steentjes nam de winkel over 
en die wordt sindsdien bestierd 
door Simone, die er samen met 
een collega werkt. 

”Het draait lekker,” zegt Robert. 
”Ik ga drie keer in de week naar 
de veiling om in te kopen. Ons 
voordeel is dat er regelmatig gro-
te partijen worden aangeboden 
en dat wij die kunnen opsplitsen. 
We kunnen het verdelen en zit-
ten daardoor nooit met oude 
bloemen; in zowel Silvolde als 
’s-Heerenberg hebben we altijd 
een vers aanbod.”

Daarnaast worden er dus cadeau-
artikelen aangeboden aan de 
Klinkerstraat 93, in hartje 
’s-Heerenberg tegenover super-
markt Jumbo. De winkel is vori-
ge maand ook nog eens geschil-
derd en is na de voltooiing van 
dat project weer fris, gezellig en 
helemaal van deze tijd (zie ook 
facebook.com/Bloem-Sfeer-
Steentjes). Bovendien is er een 
klein assortiment aan plantjes 
en potjes. ”Maar de ruimte is er 
beperkt, dus we kunnen er niet 
heel veel kwijt,” zegt Robert.  

Het aanbod geeft niettemin een 
aardig beeld van wat in Silvolde 
(www.tuincentrumsteentjes      
silvolde.nl) volop verkrijgbaar is. 
Daar zijn Robert en zijn collega’s 
bij het tuincentrum al even bezig 
met de voorbereidingen op het 
aanstaande buitenseizoen. ”We 
hebben hier veel kamerplanten 
en natuurlijk de perkplanten 
uit eigen kweek. Dat buitenge-
beuren zit er echt weer aan te 
komen. Het hoogtepunt van het 
voorjaar ligt wat ons betreft zo 
ongeveer in de laatste week van 
april en de eerste week van mei, 
dan gaat het buitengebeuren echt 
beginnen.”

Tuincentrum Steentjes: altijd verse bloemen 
in Silvolde én ’s-Heerenberg
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De Oudheidkundige Vereniging bereikte in 1983 
een hoogtepunt. We kregen een eigen onder-
komen, namelijk de Polse molen. De opening op 
17 mei werd groots gevierd zelfs met de Ulftse 
Nachtegalen onder leiding van Janus Hendriks. 
De Oudheidkundige Vereniging wil graag weten 
wie er 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 6 mei. Voor suggesties en/of 
opgaves van evenementen kunt u terecht bij Drukkerij IJselstroom 
aan ’t Goor 55A te Ulft, ulftsekrant@ijselstroom.nl Bellen mag 
ook: 0315 - 681373, (vragen naar Patricia)

13 april: ”Back to the 80” concert Gendringse Orkest   
 Vereniging, Zaal Te Pas, Gendringen
14 april: Bidprentjesdag, Oudheidkundige Vereniging   
 Gemeente Gendringen, DRU Cultuurfabriek, Ulft
15 april: Instuifmiddag KBO/SBU, Hemeltje, Ulft
16 april: Na-inschrijving Ulftse Avondvierdaagse,   
 Café ’t Hemeltje, Ulft
16 april: Lezing geschiedenis Kasteel Wisch en zijn  
 bewoners, ’t Brewinc, Doetinchem
17 april: Film ”Bohemian Rhapsody”, Filmhuis DRU   
 Cultuurfabriek, Ulft
17 april: Informatieavond Fit & Slank, Silvolde
17 april: Damesgilde Ulft, jaarvergadering, DRU Cultuur- 
 fabriek, Ulft
21 april: Eerste Paasdag, paasvuur in Etten en Megchelen
21 april: Eerste Paasdag, bingo Camping Slootermeer, Etten
22 april: Tweede Paasdag, Paaseierenrally, startkantoor   
 Café Te Pas, Gendringen
24 april: Film ”Bohemian Rhapsody”, Filmhuis DRU   
 Cultuurfabriek, Ulft
24 april: Rijbewijskeuringen, de Mulderije, Ulft
27 april: Koningsdag, Beapop, J.F. Kennedyplein Ulft
6 mei: Bingo KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
t/m 11 mei: Expositie Karin Boers, Galerie bij de Boeken,   
 DRU Cultuurfabriek, Ulft
t/m 17 mei: Astrid Vredegoor exposeert in CIVON Innovatie- 
 centrum, Ulft
20 mei: Instuifmiddag KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft

Kleding voor een tweede leven.
De Moeder Teresa Stichting Ulft 
is al dertig jaar bezig met het ver-
lenen van hulp in Oost-Europa. 
Kleding vormt een belangrijk 
hoofdstuk in de activiteiten die 
de stichting ontplooit.  

Zo verkoopt de stichting nieuwe 
kleding in haar winkel aan de 
Nijverheidsweg 13 in Ulft en 
zamelt het er ook goede twee-
dehands kleding in die naar 
Roemenië en Moldavië wordt 
getransporteerd. ”We zijn heel 
blij met mensen die hun kleding 
gunnen aan de minderbedeelden 
in Oost-Europa,” stelt voorzitter 
Mimy Meuleman van de stich-
ting. ”Het is erg fijn als kinderen 
in die gebieden niet op basis van 
hun kleding worden gepest op 
school en als mensen er net als 
wij correct uitzien.” 
De Roma zijn altijd dankbaar 
voor de kleding die vanuit 
Nederland komt en daar wordt 
uitgedeeld: ”We hebben nog 
nooit iets gehad wat niet in 
dankbaarheid aanvaard werd,” 
meent Meuleman. Wel merkt 
de voorzitter een tendens dat 
hier in Nederland minder secuur 
met kleding wordt omgespron-
gen. ”Wij zamelen tweedehands 
kleding in, maar richten ons wel 

op kledingstukken die nog ge-
dragen kunnen worden. Geen 
lompen bijvoorbeeld of broeken 
die vol met verf zitten. Dit jaar 
hebben we al 150 vuilniszakken 
naar Curitas moeten wegbren-
gen met kleding die niet schoon 
te krijgen en te repareren was.” 
Eigenlijk vraagt Meuleman om 
meer bewustwording van men-
sen. ”Er komen steeds minder 
locaties waar mensen kleding in 
kunnen leveren, maar het moet 
geen dumpen worden.  We willen
graag enkel schone en hele kle-
ding verstrekken. Een keer was-
sen, dat kan bij ons nog, maar 
lompen willen we niet vervoe-
ren.” Daarbij komt dat ook Max 
Maakt Mogelijk met kleding van 
de Moeder Teresa Stichting hulp-
projecten bezoekt. ”Die geven 
we ook geen lompen mee. We 
zorgen ervoor dat elke zending 
netjes is, bij de grens hebben we 
ook nooit problemen.”

MTS heeft ook in het Roemeense 
Oradea een winkel, waar twee-
dehands kleding uit Nederland 
een nieuwe eigenaar krijgt. Met 
de opbrengst daarvan wordt ver-
volgens weer hulp geboden in de 
vorm van voedsel- en kledingpak-
ketten, sociale woningbouw en 
het verstrekken van medicijnen. 

Moeder Teresa Stichting

1 ei is geen ei, 
2 ei is een half ei, 
3 ei is een paas ei.

Eieren horen traditioneel bij 
Pasen. Het chocolade paasei is 
zo populair dat ze zelfs in fe-
bruari al in de winkels liggen. 
Gemiddeld eten Nederlanders 
per persoon 47 chocoladepaas-
eieren voor en tijdens Pasen.

Het kippenei:
Eieren passen in een gezond 
voedingspatroon. Ze bevatten 
namelijk veel goede voedings-
stoffen zoals vitamine B12, vita-
mine D, vitamine A, Vitamine 
B2, foliumzuur, mineralen zoals 
fosfor, seleen, ijzer en zink en 
eiwitten. In de eidooier zit cho-
lesterol, wat de kans op hart- en 
vaatziekten iets verhoogt. Dat 
is de reden waarom geadvi-
seerd wordt om niet meer dan 
3 eieren per week te eten. Eet 
je vegetarisch dan kun je een ei 
extra eten.
Een ei is veelzijdig in gebruik, 
je kunt het koken, bakken of 
verwerken in een gerecht. Een 
ei kan bij het ontbijt, lunch en 
avondmaaltijd. Vlees en ei be-
vatten allebei eiwit, ijzer en vi-
tamine A, B1 en B12. Daarom 
kun je heel goed een dag het 
vlees vervangen door ei. 
Eieren staan in de supermarkt 
niet in de koeling maar toch kun 
je ze thuis het beste in de koel-
kast bewaren in de eierdoos. De 
koelkasttemperatuur, verkleint 

het risico op salmonellabesmet-
ting en de groei van andere 
bacteriën. Bovendien drogen 
de eieren minder snel uit. Nu 
vraag je je misschien af waarom 
staan ze dan niet in de koeling 
in de supermarkt. Dat is omdat 
eieren gevoelig zijn voor tem-
peratuurschommelingen. Als ze 
in de supermarkt in de koeling 
zouden staan, dan zou er tij-
dens de reis naar jouw koelkast 
een flink temperatuurverschil 
ontstaan. Deze verandering in 
temperatuur veroorzaakt con-
dens – en dus vocht – in het ei. 
Hierdoor kunnen schadelijke 
bacteriën er sneller groeien.
Er is een kleine kans dat een 
ei besmet is met salmonella, 
ongeveer 3 op de 10.000 eieren 
is besmet. Van een salmonella-
besmetting krijg je maag-darm-
klachten, en kan voor mensen 
met verminderde weerstand, 
kleine kinderen, zwangere en 
bejaarden gevaarlijk zijn. Dit is 
te voorkomen door geen rauwe 
eieren in koude gerechten te 
verwerken.
Er staat een code op het ei 
waaraan je kunt zien hoe de kip 
gehouden wordt. 0 = biologisch 
dat wil zeggen 9 kippen per m²  
+ 36m² vrije uitloop, 1 = vrije 
uitloop dat is 12 kippen per m²  
+ 12 m² vrije uitloop, 2 = schar-
rel, dat is 12 kippen per m² met 
overdekte uitloop en 3 = kooi 
dat is 18-20 kippen per m². 
Vind je dierenwelzijn belang-
rijk, dan kun je beter geen kooi-
eieren kopen. Ik wens iedereen 
fijne paasdagen!

Hetty Schouten, voedingscoach 
Fit&Slank Silvolde

Voedingstips
Paaseierenrally
Maandag 22 april, Tweede 
Paasdag, is het weer zover. De 
dag waar veel rallyrijders uit de 
omgeving van Gendringen naar 
uitkijken, de Paaseierenrally. 
Ook dit jaar zal weer worden 
verreden in de gemeente Oude 
IJsselstreek en omgeving. 

De benaming ”rally” doet mis-
schien denken aan ronkende 
bolides die met hoge snelheid 
de wegen onveilig maken, maar 
niets is minder waar. Het is een 
gezellig familie-uitje. Er wordt 
gereden met een gemiddelde 
snelheid van 20 km, over een 
afstand van ongeveer 40 km. 
Aan de hand van een route 
moeten diverse aanwijzingen 
worden gevonden of puzzeltjes 
worden opgelost. Het is aan de 
spitsvondigheid van de rijders 
en bijrijders, om een goed re-
sultaat neer te zetten en naast 
de eeuwige roem, ook de wis-
selbeker een jaar lang op de 
kast te kunnen laten pronken. 

Er kunnen ongeveer 150 auto’s 
meerijden. Het inschrijfgeld is 
nog steeds € 10,-. Inschrijven: 
www.paaseierenrally.nl en dat
kan tot zaterdagavond 20 april
of, als er nog plaats is, bij het
startkantoor in Café te Pas in 
Gendringen. Inschrijven alhier 
kan men op 2e paasdag vanaf 
11.00 uur. Maar vol is vol!! 
Verkeerstechnisch zit de or-
ganisatie vast aan een bepaald 
aantal auto’s. 
Scouting Gendringen zal de 
controleposten leveren en 
de pauzeplaats verzorgen. 
De eerste auto start om pre-
cies 12.00 uur op het Willem 
Alexanderplein. De uitleg van 
de rally en de prijsuitreiking is 
vanaf 19.30 uur in de zaal van 
Café te Pas. 
Het goede doel van dit jaar is 
de beweegtuin rondom woon-
zorgcentrum en verpleeghuis 
Debbeshoek. Dozen afgekeurde kleding, dus afval.




