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3 Gemeente Oude  
 IJsselstreek, 100 jaar  
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Het was voor veel voetbalclubs 
toch wel even peentjes zwe-
ten, blijven we in deze klasse 
of lukt het toch net niet? Of 
wordt het een stapje hoger, 
de meeste finales worden dit 
Pinksterweekend nog gespeeld 
en dan is er rust aan het front. 
Nouja, op amateurbasis dan, 
want onze Leeuwinnen begin-
nen aan het WK in Frankrijk en 
na het prachtige resultaat tegen 
Australië zijn de verwachtingen 
hooggespannen. 
Met in de poule Nieuw Zeeland, 
Kameroen en Canada beloven 
het weer mooie voetbaldagen te 
worden. Ik ga er zomaar vanuit 
dat ze ver komen en met hun 
tomeloze inzet de finale halen, 
ze gaan er echt voor, het is ze 
gegund. De reclamecampagne 
draait al op volle toeren, met 
poster en poppetjes is het weer 
kaasje voor de grootwinkelbe-
drijven, maar al die aandacht 
hebben de meiden ook wel 
verdiend. En na dat WK gaan 
we gewoon weer verder met 
de kwalificatiewedstrijden voor 
het EK in 2021 zowel voor de 
mannen als de vrouwen. Je 
zou haast denken, waar zijn we 
zonder voetbal! Maar niet ge-
vreesd, het is weer bijna zomer, 
het weer wordt steeds stabieler 
maar is gelukkig niet zo ex-
treem als vorig jaar. Het is weer 
heerlijk lang licht s’avonds, al-
hoewel op 21 juni de zon alweer 
op de terugweg is en het alweer 
de langste dag is van het jaar. 
Het is weer tijd om er lekker 
op uit te gaan of bijvoorbeeld 
met vaderdag eens gezellig een 
terrasje te pakken of te barbe-
cueen. Een echte zondag, zoals 
een zondag eigenlijk bedoeld 
is, bijkomen van de afgelopen 
week en weer bijtanken voor de 
komende. Moet  kunnen in ons 
toch al vaak hectische leven al-
hoewel we afgelopen maand af 
en toe al niet meer  wisten wel-
ke dag het was en wanneer er 
gewerkt of gerelaxed moest of 
kon worden. Na 2e Pinksterdag 
hebben we weer ’gewone’ we-
ken,  het ritme is dan weer te-
rug tot aan de zomervakantie... 
De tijd gaat snel. Nu eerst het 
WK van onze dames, misschien 
hebben we voor de zomer er  
wel  een wereldkampioen bij... 
Laten we er maar van genieten. 
Dames heel veel succes.

Zijlijn
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Ulft kan binnenkort weer een 
invasie van zwemliefhebbers uit 
heel Nederland en daarbuiten 
verwachten: op zondag 30 juni 
wordt bij de DRU Cultuurfabriek 
de zevende zwemtocht Oude 
IJssel georganiseerd. 

Zwemmers kunnen dan kiezen 
voor een afstand van 1000, 1500, 
2500 of 5000 meter op het 2,5    
kilometer lange parcours van iets 
voor de DRU Cultuurfabriek tot
na de ’hoge brug’ in Oer. Als het 
zwemmen in open water zelf al 
niet leuk genoeg zou zijn, dan 
was de start- en finishplaats wel 
reden genoeg voor de organisa-
tie om de zwemtocht Oude IJssel 
weer te laten plaatsvinden. 

”We hebben bij de DRU zo’n 
prachtige locatie, daar móét wel 
iets gedaan worden,” stelt Jos 
Sewalt, als voorzitter van de 
(mede)organiserende zwem- en 

waterpolovereniging De Gend-
ten verantwoordelijk voor het  
regelen van alle vrijwilligers tij-
dens de zwemtocht. En van die 
vrijwilligers zijn er heel wat no-
dig; de veiligheid staat immers 
voorop, roepen ook Vlassio en 
Angelique Stefas van de orga-
nisatie in koor. ”Er staat iedere 
100 meter een toezichthouder 
langs de kant,” laat Jos weten, 
”En dat is ook nodig. Zeker als 
het water koud is, gebeurt er al-
tijd wel wat.”

Over het aantal deelnemers heeft 
de organisatie niets te klagen.
”En je zou denken dat de korte 
afstanden het populairst zijn, 
maar juist de langste afstanden 
zitten altijd het eerst vol,” ver-
telt Angelique. ”Die diehards 
plannen in het begin van het 
jaar al hun hele agenda vol.” De 
aantrekkingskracht is wel te ver-
klaren; zwemmen in open water 

blijft iets magisch houden voor 
menig deelnemer. ”Zo’n tocht 
als deze heeft echt z’n charme,” 
vervolgt Angelique. ”Het is heel 
anders dan baantjes trekken in 
een zwembad, dat is het mooie 
van open water.” Vlassio: ”Je 
kunt het vergelijken met schaat-
sen. Rondjes rijden op de baan 
is leuk, maar de meeste mensen 
worden pas echt enthousiast als 
ze ’s winters in de buitenlucht 
kunnen schaatsen op natuurijs.” 

Jos trekt zijn eigen vergelijking: 
”Een zwembad is een beetje 
als sporten in een sportschool. 
Zwemmen in de Oude IJssel is 
meer als fietsen tegen de wind in, 
echt een strijd tegen de elemen-
ten. En bij andere openwater-
tochten zie je vaak dat je in een 
rivier stroomafwaarts zwemt en 
dan met de bus weer teruggaat; 
bij ons zwem je heen en terug, 
dat maakt het extra zwaar. Want 

van zwemmen tegen de stroom 
heb je meer nadeel dan dat je 
profijt hebt van de stroom mee.”

Terug naar ’normaal’
Het wordt voor de organisatie, 
waar het de omstandigheden 
betreft, hopen op een herhaling 
van vorig jaar. ”Toen was het 
ideaal weer, een zonnetje met 
24 graden. Het was dan ook heel 
druk, er kwam heel veel publiek 
op af,” zegt Angelique. ”Dat 
kwam natuurlijk ook door de 
samenwerking met de Special 
Olympics en de media-aandacht 
die dat opleverde.” Dankzij die 
media was het evenement ook 
tot ver buiten de landsgrenzen 
te volgen, merkt Jos lachend op. 
”Ik zat vorig jaar vanwege werk 
in Canada tijdens de zwemtocht. 
Maar via internet heb ik op een 
livestream alles kunnen zien, dat 
was schitterend.”

Vergeleken met de vorige edi-
tie gaat de organisatie wel weer 
terug naar ’normaal’, zonder 
Omroep Gelderland dat alles in 
beeld brengt en zonder combi-
natie met de Special Olympics, 
waardoor de zwemtocht weer in 
het gebruikelijke laatste week-
end van juni gehouden kan wor-
den. ”Maar we hebben de Special 
Olympics-deelnemers van vorig 
jaar wel weer uitgenodigd,” al-
dus Angelique. ”Sommigen van 
hen zwommen andere mensen 
zónder beperking voorbij, zowel 
bij de mannen als bij de vrouwen 
heeft er eentje een podiumplaats 
gehaald. Dus ze zijn van harte 
welkom!”

Inschrijven kan op 
www.zwemtochtoude ijssel.nl

Zwemtocht Oude IJssel

Strijd tegen de elementen
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V.l.n.r. voor: Angelique en Vlassio Stefas en Betsie Grube staand achter Alby Mulder en Jos Sewalt. Op de 
foto ontbreekt  Rita van Aalderen.
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Regionaal Programma 
Werklocaties Achterhoek 
Het college heeft het Regionaal 
Programma Werklocaties Ach-
terhoek voor 2019-2023 vastge-
steld. Met dit RPW Achterhoek 
wordt bepaald waar hectares aan 
bedrijventerrein in de Achter-
hoek noodzakelijk zijn om lokale 
en regionale bedrijven te facili-
teren en wat de opgaven voor de 
gemeenten zijn met betrekking 
tot het herstructureren en opti-
maliseren van bestaande terrei-
nen. De Achterhoek en provincie 
Gelderland hebben het gezamen-
lijke doel om lokale en regionale 
bedrijven zo goed mogelijk te 
faciliteren op bedrijventerreinen 
die qua kwaliteit, maar ook qua 
beschikbaarheid voldoen aan de 
eisen en wensen van onderne-
mers en hun omgeving. In vervolg 
hierop zijn de zeven gemeenten 
van de Achterhoek door de pro-
vincie gevraagd om vierjaarlijks 
een RPW op te stellen. In het 
RPW is onder meer de opgave 
om spoedig met Hofskamp-Oost 
III te starten opgenomen.

Voorjaarsnota 2020 en 
Jaarstukken 2018
Elk jaar biedt het college de 
Voorjaarsnota ter kennisname 
aan, aan de gemeenteraad. Zo
krijgt de raad inzicht in de 
beleidsinhoudelijke voornemens 
en voortgang van het coalitie-
programma voor de komende 
periode. Daarnaast wordt in 

deze Voorjaarsnota een aan-
tal voorstellen gedaan, op basis 
waarvan de raad en het college 
kunnen sturen op de financiële 
ontwikkelingen.
De komende jaren staan in het 
teken van de uitvoering van de 
opgaven uit het coalitieprogram-
ma. De jaarrekening over 2018 
laat (zonder het sociaal domein) 
een positief resultaat zien. In lijn 
met de landelijke ontwikkelingen 
hebben de tekorten in het sociaal 
domein een flinke invloed op de 
financiële positie. Met een set van 
maatregelen werkt het college 
aan dit tekort. Dit vraagt tijd. Er 
blijft daarmee in 2023 een tekort 
van circa 1 miljoen euro over. De 
gemeenteraad bespreekt de stuk-
ken in de vergadering van 13 juni 
en 4 juli. 

Gebiedsmakelaars op locatie
De gebiedsmakelaars zijn nu ook 
op vaste momenten in de week 
dichtbij in uw wijk te vinden. U 
kunt bij hen terecht voor onder-
steuning van initiatieven vanuit 
de samenleving. Zij gaan deze 
niet van u overnemen, maar kun-
nen hulp bieden vanuit hun rol 
als verbinder. Ze kunnen soms 
net het ontbrekende puzzelstukje 
zijn. 
Jan Maalderink is de gebieds-
makelaar voor Gendringen, 
Bontebrug, Ulft, Breedenbroek-
Voorst, Netterden, Varsselder 
en Megchelen. Hij is elke eerste 
donderdag van de maand van 
10.00-12.00 uur aanwezig in 
Gendringen, bij Kringloop Aktief
aan de Nijverheidsweg. U kunt 
hem ook bellen (06)51384334 of 
maien: j.maalderink@oude-
ijsselstreek.nl  

Afsluiting gebiedsproces 
Engbergen
De afgelopen vijftien jaar 
heeft de gemeente, samen met 
Provincie, het Waterschap Rijn 
en IJssel en verschillende onder-
nemers in Engbergen, gewerkt 
aan een ontwikkelvisie voor het 

gebied Engbergen. Er is nieuwe 
natuur aangelegd, evenals wan-
del- en fiets- en ruiterpaden en 
er zijn nu goede parkeervoorzie-
ningen. Verder zijn hoogwater 
maatregelen getroffen en door 
herverkaveling van gronden is er 
volop ruimte voor nieuwe toe-

ristische bedrijvigheid. Vrijdag 
24 mei werd het gebiedsproces 
feestelijk afgesloten. Nu er volop 
ruimte is ontstaan voor water 
en natuur, is het gebied ook bij 
uitstek geschikt voor diverse vor-
men van recreatie. 

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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Kunstexpositie op ’t Olde Kerkhof

Vrijdag 24 mei onthulde wethouder Ria Ankersmit een kunstwerk op Gedenk- en wandelpark ’t Olde 
Kerkhof in Wieken (Gendringen). Het kunstwerk getiteld ’Tot de dood ons scheidt’ is gemaakt door 
Mali Mus, leerling uit klas 4 Beeldende Vorming van het Almende College, locatie Bluemers. De ont-
hulling van dit ene kunstwerk, was mede de opening van een expositie van kunstwerken die verspreid 
over het Gedenk- en wandelpark staat. Alle werken zijn gemaakt door klasgenoten van Mali Mus. De 
werken bestaan uit tekeningen en schilderingen die gedrukt zijn op plexiglas. Zo lijkt er een soort galerie 
te ontstaan. De leerlingen kregen de opdracht om zelf foto’s te maken, te brainstormen en te schetsen, 
waarbij ze op locatie iets mochten veranderen of toevoegen. Het overkoepelende thema luidde: ’Anders’.                     
De expositie is de komende maanden voor iedereen (gratis) te bezichtigen.

De Ulftse fanfare Kunst Na 
Arbeid laat het 100-jarig bestaan 
niet onopgemerkt voorbijgaan. 
Ter ere van het jubileum wordt 
komende zaterdag (20.00 uur) 
bij de DRU Cultuurfabriek een 
spetterend concert gegeven met 
zangeres Ellen ten Damme.

”Vorig jaar na de zomervakantie 
zijn we al bij elkaar gekomen: 
wat gaan we doen?” vertelt Karin 
Heerschap van de evenementen-
commissie van Kunst Na Arbeid. 
”Toen kwam Henrite met Ellen 
op de proppen.” Henrite Rusch, 

de dirigent van de Ulftse fan-
fare, was vervolgens blij dat de 
zangeres beschikbaar was om op 
zaterdagavond 15 juni naar Ulft 
te komen. ”Ze is een superleuke 
artiest, die al vaak met een har-
monieorkest heeft opgetreden. 
Voor ons als fanfare wordt het 
een uitdaging en voor het pu-
bliek wordt het te gek!”

Arjan Cats, saxofonist (en tot 
voor kort voorzitter) bij KNA, 
was net zo enthousiast en voor-
spelt dat de mensen in de zaal dat 
zaterdag ook zullen zijn. 

”Het is niet alleen de zang van 
Ellen die goed is, er zit een hele 
show omheen. Ook in visueel 
opzicht wordt het genieten,” 
belooft hij. ”Ze zal het publiek 
echt meenemen. Het wordt geen 
avondje fanfare met Ellen ten 
Damme een paar nummers erbij, 
het is andersom: zij maakt er een 
spetterende avond van.”
Het mes snijdt wat dat betreft 
aan twee kanten, benadrukt 
Rusch. ”We willen Ellen echt in 
het zonnetje zetten. Wij hebben 
het gevoel dat we haar willen 
laten shinen, maar zij heeft dat 

gevoel ook. Ze is hier vorige 
maand al een keer geweest om 
samen met ons te repeteren en 
ze vond het een heel fris pro-
gramma. En ze was aangenaam 
verrast: vaak zingt ze op zo’n 
avond 4 of 5 liedjes, bij ons doet 
ze 13 van de 19 nummers mee.” 
Daarmee wordt het een afwisse-
lende avond, met liedjes in diver-
se talen en van rustig tot stevig.

Op 15 augustus viert KNA (www.
kna-ulft) officieel de honderdste 
verjaardag en om dat te vieren, 
volgen nog een feestconcertop
5 oktober en een kerstconcert op 
14 december. Maar eerst is het
tijd voor een avondvullend op-
treden met Ellen ten Damme. De 
Ulftse fanfare doet de naam 
Kunst Na Arbeid eer aan, betoogt
Cats. ”We hebben hard gewerkt 
om alles in te studeren. En het 
is mooi dat wij als amateurs dit 
kunnen combineren met zo’n ar-
tiest als Ellen. Dat vind ik kunst.” 
Kaarten voor het jubileumcon-
cert (à €23,50)  verkrijgbaar via 
www.drucultuurfabriek.nl

100-jarig KNA en Ellen ten Damme laten 
elkaar shinen

Kunst na Arbeid tijdens de repetitie.



Tuin ’t Meihuus in zomersfeer
U ziet een zeer sfeervolle ver-
zorgde tuin, met de juiste hoe-
veelheid natuurlijke kunst. Er is 
een grote diversiteit aan bomen 
en heesters, de vaste planten 
laten een explosie van een over-
treffende bloeiwijze  zien. 
Tevens ziet u  dit jaar de expo-
sitie van beeldhouwster Karin 
Zuijdwijk, zij is aanwezig op deze 
dag.  Dit jaar is de tuin voor  be-
zoekers te zien op 10 juni, 14 juli 
en 18 augustus van 11.00 tot 17.00 
uur. De entreeprijs bedraagt         
€ 3,- p/p. Vanaf 10 personen 
kunt u met afspraak de tuin ook 
op andere tijdstippen bezoeken. 
Imkerij ’t Beggelder zal op deze 
dagen, m.u.v. 14/7, ook aanwezig 
zijn met hun demonstratiekast 
en er is  smaakvolle Meihuus 
honig te koop. Landschapstuin 
’t Meihuus, Terborgseweg 19 
Breedenbroek.www.meihuus.nl

Ulfts Mannenkoor op 
Berkenhofconcert
Plantencentrum Louis Venhorst 
in Megchelen is op Tweede Pink-
sterdag, maandag 10 juni, weer
het decor voor het Berkenhof-
concert. Hoogtepunt dit jaar is 
het optreden van het Ulfts Man-
nenkoor. Ook gitariste Jacqueline 
Snel, harmonie St. Caecilia en 
de Iesellander Muzikanten geven
acte de presence. De Opbloas-
band zorgt met haar gezellige 
dweilmuziek voor een passende 
afsluiting van de dag.
De optredens vinden plaats tus-
sen 10.30 en 17.30 uur en de 
toegang is gratis. Ook bij slecht 
weer gaan de optredens door; de 
uitvoeringen vinden dan onder-
dak plaats. Naast het muzikale 
en groene aanbod, wordt ook 
voor een hapje en een drankje 
gezorgd. Tevens zijn er weer 
mooie prijzen te winnen bij het 
’Rad van Avontuur’. 

Harmonie St. Radboud
Op dinsdagavond 11 juni is er 
vanaf 19.30 uur bij woonzorg-
centrum en verpleeghuis De 
Schuylenburgh het jaarlijkse ’Thé 
Schreur’-concert van Harmonie 
St. Radboud uit Silvolde. Een 
concert met het leerlingenorkest, 
de drumband en het harmonie-
orkest. Het concert is vrij te 
bezoeken en zeer de moeite 
waard.
 
Nieuwe serie Zomerconcerten 
Oude Kerk Etten
Na de Winter- en Lentetour 
concerten gaat woensdag 12 
juni in Paaslo de Zomertour van 
zanger-pianist Roon Staal van 
start. Het concert te Etten in de 
Oude Kerk vindt plaats op don-
derdag 13 juni 2019 en begint om 
20.00 uur. De locatie is een half 
uur voor aanvang van het con-
cert geopend. Kaarten voor de 
Zomerconcerten zijn te bestellen 
via www.roonstaal.com of via tel.
nr. 06-30025992. De toegangs-
prijs is € 17,50. 

Tweede Pinksterdag opnieuw 
Pareldag in Oude IJsselstreek
Op Tweede Pinksterdag wordt 
in Oude IJsselstreek de jaarlijks 
terugkerende Pareldag georga-
niseerd. Dit keer worden kleine, 
bijzondere, unieke parels aan 
een snoer rondom Westendorp 
en Heelweg West geregen in een 
fietstocht van 25 kilometer. 
De aard van de fietstocht is af-
wisselend en onderweg beleeft 
en ziet u bijzondere activiteiten, 
exposities en mooie locaties. 
Het startpunt is bij Kulturhus 
De Vos in Westendorp. U kunt 
starten tussen 10.00 en 13.00 uur. 
Het routeboekje is te verkrij-
gen bij de start en vanaf 30 mei 
bij Kulturhus De Vos en VVV 
Ulft. De boekjes kosten € 3,00 
per stuk inclusief een consump-
tie bij De Vos. Meer informatie 
over het programma leest u op 
Facebookpagina Pareldag Oude 
IJsselstreek en in de bewaarkrant 
van de VVV.

De Iesselganger vaart niet 
vanuit Doetinchem
Het bestuur van de Stichting 
IJsselvaart heeft helaas moeten 
besluiten om de fluisterboot De 
Iesselganger dit seizoen niet van-

uit Doetinchem te laten varen. 
De reden hiervoor is, dat het be-
stuur van de Stichting IJsselvaart 
van het Waterschap, in verband 
met de veiligheidsvoorschriften 
vanwege de beroepsvaart op de 
Oude IJssel, niet de benodigde 
vergunning krijgt om op zater-
dagen en zondagen gebruik te 
maken van de aanlegmogelijk-
heid aan de Flaneersteiger van 
de gemeente Doetinchem aan 
de IJsselkade. Het gebruik van 
de aanlegsteiger aan de Bleek 
is te risicovol gebleken voor de 
passagiers om daar in- en uit te 
stappen. Hiermede komen jam-
mergenoeg ook de  geplande ar-
rangementen naar de Wijngaard 
Doetinchem en Rondje Keppel 
te vervallen.

Vaderdagtocht met 
”De Iesselganger”
Op Vaderdag 16 juni is er speci-
aal voor de vaders een muzikale 
aubade aan boord en een kleine 
attentie. Een leuk idee om va-
der mee uit te nemen en er met 
het hele gezin gezellig op uit te 
gaan. Voor alle passagiers is een 
drankje bij de prijs inbegrepen.
Vertrek om 13.00 en 15.00 uur 
vanaf DRU Industriepark te 
Ulft. Volwassenen € 8,- en kinde-
ren tot 12 jaar € 5,-. Vaartochten 
van 1 uur is reserveren verplicht.
www.ijsselvaart.nl of 
www.vvvoude-ijsselstreek.nl

Mantelzorgcafé in 
Oude IJsselstreek
Maandag 17 juni vindt het maan-
delijkse Mantelzorgcafé plaats. 
Mantelzorgers kunnen elkaar 
ontmoeten bij de ’Roode Leeuw’, 
Sint Jorisplein 14 te Terborg  van 
13.30-15.00 uur. 
Iedereen die voor een langere 
periode zorgt voor iemand in de 
omgeving is mantelzorger. Komt 
u gerust eens een kijkje nemen. 
U kunt binnenlopen wanneer 
u wilt. Opgave hiervoor is niet     
nodig. Er zijn geen kosten aan 
verbonden en de koffie/thee 
krijgt u aangeboden. Informatie 
over deze bijeenkomsten vindt u 
op www.vithulpbijmantelzorg.nl.
Meer weten? Bel (0544) 82 00 00 
of info@vithulpbijmantelzorg.nl.

Instuifmiddag KBO/SBU
KBO/SBU organiseert op maan-
dag 17 juni een instuifmid-
dag vanaf 14.00 uur in zaal ’t 
Hemeltje te Ulft. Er wordt een 
kaartje gelegd (o.a. solokaarten, 
jokeren, 3/15), rummikub ge-
speeld en gesjoeld; ook andere 
spelen zijn welkom. De entree is 
gratis en men hoeft geen lid te 
zijn! De koffie kost slechts €1,- 
en er is ruimte voor zo’n 80 deel-
nemers, dus breng partner, buren 
en vrienden mee.

Rijbewijskeuringen in Ulft
Automobilisten kunnen zich via 
Regelzorg Rijbewijskeuringen 19 
juni in de Mulderije in Ulft me-
disch laten keuren voor de ver-
lenging van hun rijbewijs. Een af-
spraak maken met de arts kan via 
Regelzorg Rijbewijskeuringen. 
Telefonisch: 088 23 23 300.  Zelf 
een datum plannen: www.regel-
zorg.nl.

Variëteitenmarkt Silvolde op 
22 juni
De organisatie van de Silvoldse 
Zommermarkt wil een andere 
opzet. Na een eerste publicatie 
is het idee van uitsluitend een 
kunstmarkt op veler verzoek 
aangepast. Kunst blijft in de 
Mauritiuskerk met een expositie 
en een kinderprogramma. 
Er zijn demonstraties en er is 
veel muziek, maar de aanpassing 
is dat in de marktkramen ook 

bijv. hobby-uitingen, brocante, 
decoratie en snuffelspullen in 
vele variaties kunnen worden 
aangeboden. Particulieren en 
verenigingen betalen een fors 
gereduceerde kraamhuur op de 
variëteitenmarkt op zaterdag 
22 juni van 16.00 tot 23.00 uur. 
Opgave en meer informatie: 
zommermarkt@gmail.com.

Tractor Pulling Anholt
Zaterdag 22 juni en zondag 23 
juni is er weer Tractor Pulling in 
Anholt, het grootste Motorsport 
Spektakel van de Regio. De wed-
strijdlokatie is op 70 meter vanaf 
de grens Voorst/Duitsland.
Nederlandse en Duitse toptrac-
toren rijden er voor de prijzen. 
Er komen tractoren tot 10.000 
PK aan de start.

Kermis Megchelen 22-25 juni
In het tweede weekend na 
Pinksteren wordt altijd de 
Megchelse kermis gehouden, 
deze wordt georganiseerd door 
de plaatselijke Schuttersgilde St. 
Martinus. Een volksfeest met een 
lunapark en diverse evenemen-
ten. ’s Avonds is er live muziek. 

Afrikaweek Oude 
IJsselstreek
De Afrikaweek Oude IJssel-
streek wordt afgetrapt met een 
gratis toegankelijk Afrikafestival 
op zondag 23 juni in de DRU 
Cultuurfabriek in Ulft. Tijdens 
dit festival wordt een keur aan 
culturele & culinaire en informa-
tieve & educatieve activiteiten 
georganiseerd over Afrika, duur-
zame ontwikkelingsdoelen en 
thema’s migratie, gender en kli-
maatverandering. Tussen 12.00 
en 19.00 uur is er voor jong en 

oud van alles te beleven: muziek, 
workshops, films, demonstraties, 
eten & drinken, markt en nog 
veel meer. Iedereen is van harte 
welkom, de entree is gratis. 
Er is een informatiemarkt in de 
foyer van 12.00 - 17.30 uur.

Robot Wars in SSP-hal Ulft
Op 22 juni komt de Nederlandse 
Robotwars naar de SSP hal in 
Ulft. In een arena proberen 
teams met zelfgemaakte en op 
afstand bestuurbare robots el-
kaar uit te schakelen. 
Er doen meer dan 20 teams mee, 
waaronder teams met studen-
ten van de Hanzehogesschool 
Groningen en Windesheim. 
Dagkaarten à € 15,- zijn te be-
stellen op indiro-botgames.nl/tic-
kets. Kinderen tot 12 jaar betalen 
€ 7,50.

Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 1 juli 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.
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Tijdens het weekend van zaterdag 15 juni en zondag 16 juni houdt 
vv Ulftse Boys voetbaltoernooien voor zowel jongens als meis-
jes. 65 Teams van zestien verschillende verenigingen strijden in 
veertien poules om de ereplaatsen. Op zaterdag is er het bekende 
Boefjestoernooi voor jongens. ’s Morgens spelen van 9.00 tot 11.30 
uur de JO7  t/m JO9-pupillen en een deel van de JO13-pupillen. 
’s Middags vanaf 13.00 tot 15.30 uur is het de beurt aan de JO10 t/m 
JO12-pupillen en het tweede deel van de JO13-pupillen.

InterPrimeur UB’51 Girls Tournament
Op zondag 16 juni wordt het InterPrimeur UB’51 Girls Tournament 
gehouden. Vanaf 11.00 uur tot 14.00 uur spelen de meisjes van 13 
t/m 19 jaar in hun eigen leeftijdsklassen  MO13, MO17 en MO19.
Ondanks de strijd om de ereplaatsen staat het voetbalplezier voorop. 
Daarnaast wordt er voor vertier gezorgd op het speciaal ingerichte 
horecaplein. Voor meer informatie kunt u terecht op de site www.
ulftseboys.nl.

Oproep: 

Help jonge bomen de 
droogte door!

Omdat het ook dit voorjaar nog maar nauwelijks heeft geregend, 
zien we dat nu al veel bomen last hebben van de droogte. Oudere 
bomen zijn dieper geworteld en redden zichzelf, maar vooral jonge 
aanplant is kwetsbaar en lijdt hier onder.

Willen we onze mooie Achter-hoek groen houden, dan zullen 
we met z’n allen ook goed moeten zorgen voor deze volgende 
bomengeneratie!
Gelukkig blijkt dat velen dit al uit zichzelf doen. Maar hierbij een 
oproep aan alle Achterhoekers en natuurlijk ook aan iedereen 
daarbuiten: heeft u jonge bomen in uw buurt, geef ze één maal per 
week een flinke gieter water! Of laat een boom in een gemeente 
plantsoen meegenieten van uw tuinsproeier. Want voor de ge-
meenten zelf is dit allemaal niet meer bij te houden.

De bomen zullen u belonen met hun schaduw op hete zomer-      
dagen. En door nog vele jaren CO2 op te slaan en ons van zuurstof 
te voorzien! Een mooie groene zomer gewenst!

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek

 Jeugdtoernooien bij 
VV Ulftse Boys

Combineer het gemak van internetverzekeren, met
   de volledige ondersteuning van uw tussenpersoon

 

Rosier verzekering
T: 0315-683578

www.mijnpolisonline.nl
vergelijk o.a.: auto, woonpakket, risico en uitvaartverzekeringen,
reis, annuleringsverzekeringen, fiets en brommerverzekeringen

Advieskantoor en Internetverzekeren
Gendringen 

- Advertentie -
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De slanke BBQ!
Bij heerlijk zomerweer steken 
we de barbecue aan. Lekker 
eten in de tuin samen met je 
gezin, familie of vrienden. Voor 
degene die niet willen aanko-
men in gewicht of zelfs willen 
afvallen voor ze op vakantie 
gaan zien de barbecue als een 
bedreiging. 

Toch kun je heel goed gezond en 
slank barbecueën. Basisregels:
• Kies voor mager vlees, vis of 

gevogelte
• Neem niet te grote stukken 

vlees, maak eventueel spiesen 
met kleinere stukken vlees/kip

• Laat het stokbrood staan en 
kies voor wat aardappeltjes 
met rozemarijn. Kun je het 
stokbrood echt niet missen, 
kies dan voor volkorenbrood 
maar laat de kruidenboter 
staan

• Laat witte sausen op basis van
 room of mayonaise staan en 

maak ze op basis van yoghurt
• Eet ook groenten en fruit tij-

dens het barbecueën

De keuze die je maakt bij het 
inkopen van vlees is heel be-
langrijk. Magere soorten zijn
bijv. varkensfricandeau, var-
kenshaas, biefstuk, entrecote, 
runderlapjes, kipfilet en kal-
koenfilet. Dus liever geen 
speklap, hamburger of worstje. 
Hamburger kun je wel zelf 
maken van mager runderge-
hakt. Vis kan in zijn geheel op 
de barbecue maar ook kun je 
een pakketje maken van alumi-
niumfolie met daarin een stuk 

vis met kruiden en of groentes.  
In plaats van stokbrood kun je 
ook aardappel op de barbecue 
bereiden, partjes aardappel met 
rozemarijn op een barbecue-
schaal of een voorgekookte 
aardappel in aluminiumfolie 
wikkelen en laten poffen op de 
barbecue.
Groente kun je grillen op de 
barbecue zoals aubergine, cour-
gette, paprika en mais. Ook kun 
je een salade maken van allerlei 
groenten warm of koud. Je kunt 
ook spiesjes maken van cham-
pignons of paprika en die op 
de barbecue leggen. Op www.
fitenslank.nl staan heerlijke en 
gezonde recepten.
Fruitsalade gemaakt van vers 
fruit zoals meloen stukjes met 
aardbei en druiven, of verse 
ananas en watermeloenschijven 
als een heerlijke dessert voor 
na de barbecue en met veel 
minder calorieën dan ijs.
Gebruik geen sauzen op basis 
van mayonaise maar op basis 
van bv yoghurt of fritessaus 
(light). Dit knoflooksausje 
maak je zelf heel makkelijk op 
basis van yoghurt. 1dl yoghurt, 
twee eetlepels kwark, teentje 
knoflook, bieslook en peper 
naar smaak en je hebt al een 
heerlijk verantwoord sausje. 
Rode sausen, zoals curry of 
barbecuesaus bevatten vaak 
minder vet.
Drink niet alleen bier of wijn 
maar ook water. Maak even-
tueel water met een smaakje 
zoals een takje munt en citroen 
erin. Zet het in de koelkast of 
doe er ijsklontjes in zo heb je en 
heerlijk koel drankje.

Hetty Schouten, voedingscoach
Fit&Slank Silvolde

Voedingstips

Het theaterseizoen gaat deze 
maand verder met drie voorstel-
lingen in openluchttheater Eng-
bergen. Volgende week zaterdag, 
22 juni, staat de derde editie van 
de Schlagernacht op het program-
ma. Het Ulfts Mannenkoor en 
Harmonie Ulft ’zeggen dankje-
wel’ in het weekend daarna op 
zaterdag 29 juni. Een dag later, 
30 juni, komt Circus Meerfout 
naar het openluchttheater.

De eerste twee Schlagernachten 
waren een succes op Engbergen 
en dus keert deze gezellige, 
sfeervolle avond ook in 2019 
weer terug, op zaterdag 22 juni 
(aanvang 20.00 uur). De organi-
satie is er opnieuw in geslaagd 
een fantastisch programma neer 
te zetten, met optredens van 
Mountain Sound, Tanja Sommer, 
Harmonicagroep Marie & Annie, 

Melanie Engels en natuurlijk de 
lokale favoriet Michel Wolsink. 
De presentatie is wederom in 
handen van Peter Rulof.

De week erop, zaterdag 29 juni 
vanaf 20.00 uur, is er een unieke 
(en gratis toegankelijke) avond 
die wordt verzorgd door het Ulfts 
Mannenkoor en Harmonie Ulft. 
Met hun ’Dank Je Wel concert’, 
mede mogelijk gemaakt door
het Oude IJsselstreek Muziek-
festival, willen het koor en de 
harmonie hun vrienden en spon-
soren bedanken voor hun steun 
het afgelopen jaar. 

”Veel (culturele) verenigingen 
bevinden zich in zwaar weer, 
maar midden tussen de pro-
blemen liggen ook geweldige 
kansen. De samenwerking tus-
sen Harmonie Ulft en het Ulfts 

Mannenkoor is er zo een,” zegt 
voorzitter Ton Menke van het 
Ulfts Mannenkoor over de bij-
zondere avond, waarop zowel 
koor als orkest optreedt en 
ze ook samen enkele stukken 
opvoeren. Voor de gelegenheid 
is zanger en entertainer Robin 
Slutter (Les Cigales, Scrum en 
Saints ’n Sinners) bereid gevon-
den om in de huid van Queen’s 
Freddy Mercury te kruipen. 

Volgens voorzitter van de Har-
monie Marloes Leijzer zou de 
samenwerking ook nog weleens 
kunnen leiden tot meer fraais. 
”Het is lang geleden dat we met 
elkaar een concert hebben gege-
ven en we hebben er zin in! Nu 
we aan het werk zijn voor dit 
concert, ontstaan steeds meer 
ideeën om samen mooie dingen 
te gaan doen.”

Op zondag 30 juni (aanvang 15.30 
uur, gratis entree voor kinderen 
t/m 12 jaar én bezoekers van 100 
jaar) komen de kleintjes aan bod 
op Engbergen, al is er ook voor 
(groot)ouders genoeg te genie-
ten. Want Circus Meerfout is een 
echte familievoorstelling! 
Deze unieke show, die een dik 
uur duurt, bestaat uit spetteren-
de circusacts als Vingervlugge 
Magic Mike, acrobatenduo Hein-
rich & Viktor, de alles wetende 
Mentalist, Nederlands vrolijkste 
jongleerduo Berl & Huub, de 
ultra-’aantrekkelijke’diaboloman
Don Guan en ’s werelds oudste 
koorddanser meneer Vermeulen.  

Meer informatie over de kaart-
verkoop vindt u op: 
www.openluchttheater-
engbergen.nl.

Schlagers, Ulfts ’bedankje’ en Circus 
Meerfout op Engbergen

Circus Meerfout

Een aantal wielerfanaten uit de 
Achterhoek organiseert op don-
derdag 27 juni 2019 een nieuwe 
wielerwedstrijd: de Ronde van 
Ulft. Deze ronde is een eerbe-
toon aan de in 2017 overleden 
wielerliefhebber, trainer en 
KNWU jurylid Theo Overbeek. 
Naast aanstormend talent, zullen 
ook bekende namen van vroeger 
en nu aan de start staan.

De reden voor het organiseren 
van deze wedstrijd is een bij-
zondere en persoonlijke. Het 
is een eerbetoon aan een club-
icoon van RTV de Zwaluwen 
(Doetinchem), Theo Overbeek. 
Een deel van de organisatoren 
werd als jeugdrenner gecoacht, 
getraind en gemotiveerd door 
deze wielerfanaat. 

Theo
Theo, zelf afkomstig uit Ulft, 
heeft zich jarenlang met een 
groot hart ingezet voor de wieler-
sport. Daarnaast was hij actief als 
KNWU jurylid.

Om hem te herdenken, besloot 
een aantal van zijn voormalige 
pupillen en mede-Zwaluwen de 
handen ineen te slaan en een 
wielerronde te organiseren. De 
organisatie bestaat uit ervaren 
krachten en een aantal jong 
enthousiastelingen met een pas-
sie voor sport, waarbij ook een 

groot aantal vrijwilligers hun 
steentje bijdragen.

Deelnemers
Het deelnemersveld zal zeer 
divers zijn. Er starten (voorma-
lig) amateur- en profwielrenners 
die ooit onder de leiding van 
Theo Overbeek wedstrijden heb-
ben gereden. Daarnaast is er ook 
ruimte voor de jeugdcategorieën.
Aan de start staan o.a. Koen 
Bouwman, profwielrenner uit 
Ulft, rijdend voor Jumbo-Visma, 
Jelle Nijdam, oude-profwiel-
renner wonend in Doetinchem 
en Joris Nieuwenhuis, profwiel-
renner uit Zelhem, rijdend voor 
Team Subweb. Daarnaast zal 
Henk Lubberding, oud-profwiel-
renner als spreker optreden.

Programma
De opening is om 18.00 uur, 
waarna om 18.15 uur de 
’Nieuwelingen’ (jongens 15/16 
jaar) van start gaan. Om 19.15 
uur volgt de wedstrijd van de 
Prominenten (Theo Overbeek 
Memorial). De Sportklasse/
Amateurs / Junioren (mannen 
17+) start daarna om 20.30 uur.
In dit criterium wordt per catego-
rie om de winst gestreden.

De start is in de Kerkstraat ter 
hoogte van Evers Financiële 
Dienstverlening, waar ook gefi-
nisht wordt. 

Parcours
Het parcours gaat vanaf de 
start om het Kennedyplein, dus 
LA Deurvorststraat, LA Past. 
Vernooijstraat, daarna RA 
Deken Nijkampstraat (langs het 
huis van Theo en Wilma), recht-
door Hutteweg, LA Drulaan, 
LA Fr. Daamenstraat, vervolg
Ir. Sassenstraat, RA Van Nispen-
straat, LA Kerkstraat.

Gedurende de hele avond wordt 
er d.m.v. muziek en catering op 
het Kennedyplein gezorgd voor 
gezelligheid.

Deze memorial (herdenkings-
wedstrijd) is bedoeld als aftrap 
voor meerdere edities van de 
Ronde van Ulft. De ambitie is 
een jaarlijks terugkerend evene-
ment voor de periode van (ten 
minste) drie jaar.

Ronde van Ulft - Theo Overbeek memorial

Wielerronde in Ulft als 
eerbetoon aan clubicoon

Sportief Spaarjaar

Kom in 
beweging
Kinderen die op jonge leeftijd 
leren omgaan met geld, heb-
ben hun financiën later vaak 
beter op orde. Daarom is het 
slim om kinderen al vroeg 
financiële zelfstandigheid te 
geven. Sparen is daar een 
belangrijk onderdeel van. Dat 
sparen ook heel leuk kan zijn, 
heeft Rabobank Graafschap 
al langer laten zien. 

Jarenlang organiseerden zij 
in de herfstvakantie de spaar-
week. Dat gaan ze dit jaar 
anders doen! Tijd voor iets 
nieuws, tijd voor…. Sportief 
Spaarjaar!
Voor kinderen tussen de 0 en 
13 jaar organiseert Rabobank 
Graafschap diverse sportieve 
clinics, waarvoor de kinderen 
zich kunnen aanmelden. 
Voor de jongste groep (0 
tot 5 jaar) is er ouder-kind 
zwemmen. Zij krijgen 2 les-
sen cadeau die bij verschil-
lende zwemscholen in te 
leveren zijn. Ook organiseert 
Rabobank Graafschap voor 
kinderen in de leeftijd 4 tot 
13 jaar een voetbal clinic bij 
De Graafschap en een hockey 
clinic bij DHC. Verder staan 
er op het programma voor 
de leeftijdscategorie 6 tot 13 
jaar een volleybal clinic bij 
Rabobank Orion en een atle-
tiek clinic bij Atletico ‘73. 

Voor meer informatie en aan-
melden kijk op: www.rabo.nl/
graafschap/spaarjaar 
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De mooie Achterhoek kan deze 
week weer verkend worden tij-
dens de Gendringse Fietsdagen. 
Die vinden plaats van woensdag 
12 tot en met zaterdag 15 juni, met 
zoals tegenwoordig gebruikelijk 
op de afsluitende zaterdag ook 
een fraaie wandeltocht. Nieuw 
is dit jaar de start- en finish-
plaats, bij Paardensportcentrum 
Diekshuus aan de Ulftseweg 4A 
in Gendringen.

Door de sluiting van café Te 
Pas, dat de afgelopen jaren fun-
geerde als start & finish, was 
de organisatie gedwongen om 
op zeer korte termijn naar een 
nieuwe locatie uit te wijken. 
”We konden de volgende dag al 
terecht bij Paardensportcentrum 
Diekshuus om alles te overleg-
gen en af te stemmen,” meldt Jos 
Visser namens de organisatie van 
de Gendringse Fietsdagen, die 
in handen is van de VVV Oude 
IJsselstreek in samenwerking 
met de Ondernemersvereniging 
Gendringen (OVG). 
”Norbert en Linda Kok van  
Diekshuus waren direct bereid 
om ons te helpen en hebben de 

locatie vier dagen voor ons vrij-
geroosterd. Super dus!” 
Net zo tevreden mag de organisa-
tie zijn over de routes, die ervoor 
zorgen dat de deelnemers met 
een gezonde inspanning kunnen 
genieten van de prachtige omge-
ving van de gemeente Oude 
IJsselstreek en het aangrenzende 
Duitse grondgebied.
 
De fietsers gaan achtereenvol-
gens richting Anholt-Herzbocholt- 
Isselburg(woensdag), het buiten-
gebied van Silvolde-Westendorp-
Halle-Gaanderen (donderdag), 
de verrassende paadjes in de 
regio De Heurne-Sinderen (vrij-
dag) en Lengel-’s-Heerenberg-
Borghees-Emmerich (zaterdag), 
voor een fietstocht van telkens 35 
à 40 kilometer. Voor de wande-
laars is er zaterdag een tocht van 
14 kilometer via het Landfort, 
Anholt en golfbaan ’t Lohr.

Starten kan dit jaar tussen 14.00 
en 19.00 uur (op zaterdag tus-
sen 11.00 en 13.00 uur) en deel-
nemers kunnen zoals altijd zelf 
kiezen hoeveel dagen ze fietsen 
of wandelen.

Start bij Diekshuus

Gendringse Fietsdagen

Op 5 juni zijn Stefan en Margot 
van Driel alweer 30 jaar de 
drijvende kracht achter drogis-
terij van Driel, een begrip in 
Gendringen. Ze hebben geen 
ander personeel en doen dus 
alles met zijn tweeën.

”Voor goed advies komen men-
sen naar onze drogisterij,” vertelt 
Margot. ”In de 30 jaar tijd is onze 
vaste klantenkring behoorlijk 
groot geworden. Verder hebben 
we het vooral van mond-tot-
mondreclame, mensen worden 
regelmatig naar ons toe gestuurd. 
De huisarts zegt vaak: ’Ga maar 
even langs bij van Driel.’ Wel 
blijven er aanpassingen gedaan 

worden en is het assortiment 
in de loop der jaren uitgebreid. 
”Omdat daar vraag naar was, zijn 
er veel natuurlijke producten bij 
gekomen,” laat Margot weten. 
”Natuurlijke huidverzorging, 
lichaamsverzorging, voedings-
supplementen. Het is belangrijk 
om in te spelen op de vraag van de 
klant en te blijven vernieuwen.”
Ook het al langer bestaande 
assortiment is er een waar men-
sen voor terug blijven komen. 
”Bepaalde dingen lopen gewoon 
altijd goed. Klanten komen bij-
voorbeeld voor onze Hallmark 
kaarten, we vervangen batterijen 
van onder andere horloges en we 
maken pasfoto’s.”

De drogisterij staat bekend om 
kennis en advies, maar ook de 
persoonlijke factor speelt een 
grote rol. ”Voor veel producten 
gaan mensen naar landelijke 
drogisterijketens, of ze bestellen 
dingen online.” 

Dat laatste heeft de afgelopen 
jaren natuurlijk wel invloed ge-
had. In het straatbeeld verdwij-
nen steeds meer winkels door die 
komst van webshops, dat vindt 
Margot jammer. ”We hopen dat 
de mensen ons blijven vinden en 
dat we het nog een tijd vol mogen 
houden. De dagelijkse producten, 
waar men niet veel informatie of 
vakkennis bij nodig heeft, wordt 
gemakkelijker in een supermarkt 
of grote drogisterij gekocht. Dat 
hebben wij de laatste jaren steeds 
meer gemerkt. Gelukkig onder-
scheiden wij ons door persoon-
lijk advies te geven en bepaalde 
producten te verkopen die niet 
overal te verkrijgen zijn. Omdat 
wij met zijn tweeën zijn, kennen 
we de klanten en de klanten ken-
nen ons. Zo komen mensen tel-
kens weer bij ons terug.”

Op de vraag of Margot zelf 
ambitie heeft om een webshop 
te beginnen is het antwoord kort 
maar krachtig: nee. ”Een web-
shop beginnen zie ik absoluut 
niet zitten. Mijn hart ligt bij het 
vertrouwde van de drogisterij 
en ik wil de mensen aan kun-
nen kijken. Een webshop is te 
onpersoonlijk terwijl de kracht 
van Van Driel hem juist zit in dat 
menselijke contact en het per-
soonlijke advies.”

De huisarts zegt: 
”Ga maar even naar van Driel”

Margot van Driel.

De Gendringse Fietsdagen start op 2 juni.                       (Foto VVV)

Van België naar Afrika rijden om 
daar vervolgens je auto te veilen 
en de opbrengst naar een goed 
doel brengen. Niet veel mensen 
doen dit, Eric Halmans en Dini 
van Alfen wel.

5 Oktober is het zover voor Eric 
en Dini; ze rijden met een groep 
van 25 auto’s naar Gambia om 
daar met de opbrengst van onder 
andere sponsorgeld en de geveil-
de auto een school in Julangel te 
steunen. Dit schoolgebouw is er 
ooit neergezet door Spanjaarden, 
maar hebben hier vervolgens 
geen aandacht meer aan besteed. 
Dat vonden Eric en Dini jammer, 
dus zetten ze zich al een paar 
jaar in voor deze praktijkschool, 
zodat jongeren een opleiding 
kunnen volgen en een toekomst 
hebben. 

”We hebben de afgelopen jaren 
lesmaterialen, gereedschappen
en andere benodigdheden ge-

bracht,” vertelt Dini. ”Toen we 
deze ’Challenge Tour’ tegen-
kwamen en we zelf mochten 
bepalen naar welke stichting in 
Gambia het geld naar toe gaat, 
hebben we besloten ons in te 
schrijven. En ach, die auto kun-
nen we net zo goed schenken, 
daar hebben ze veel aan.”

Overigens is deze tour niet het 
enige dat ze gaan doen. Zodra ze 
terug naar Nederland zijn gevlo-
gen, hebben ze alweer wat anders 
op de planning staan. 
”Die camper die je daar op de 
foto ziet,” wijst Eric aan, ”Daar 
gaan we in wonen. Vervolgens 
rijden we er weer mee naar 
Gambia om de school daar ver-
der op te bouwen, les te geven en 
te helpen waar we kunnen.” 

Meer informatie over de ’Gambia 
Challenge Tour’ is te vinden 
op de Facebookpagina: ’Global 
Wanderers to Gambia.’

Gambia Challenge Tour

De inschrijving voor de chauf-
feurs overtrof begin febru-
ari alle verwachtingen van de 
organisatoren van de Truckrun 
Achterhoek: binnen tien minu-
ten had het maximumaantal 
van honderd truckers zich aan-
gemeld. Het was een overwel-
digend succes, maar eigenlijk 
moet het belangrijkste inschrijf-
moment nog komen: aanstaan-
de maandag, 17 juni, kunnen de 
bijrijders zich opgeven.

Want hoe mooi het ook was 
dat de deelname van honderd 
vrachtwagens zo snel verzekerd 
was, de chauffeurs zijn tijdens 
de truckrun op 7 september 
eigenlijk slechts ’bijzaak’, een 
middel om het doel te bereiken. 
”En dat doel is kinderen en vol-
wassenen met een levensbedrei-
gende ziekte of een beperking 
een prachtige dag bezorgen,” 
verklaart secretaris Peggy ten 
Tuijnte, die samen met voorzit-
ter Jos Broeks en penningmees-
ter Thijs Rosendaal het bestuur 
van de Stichting Truckrun 
Achterhoek vormt. 
”We hopen bij de inschrijving 

voor de bijrijders dan ook op 
hetzelfde enthousiasme,” ver-
volgt Ten Tuijnte. Op maandag 
17 juni om klokslag 9.00 uur 
gaat het formulier op de web-
site www.truckrunachterhoek.
nl online. ”Er komt een knop 
’hier aanmelden’ op de home-
page, dat kan niet missen.” Op 
het formulier is ruimte om aan 
te geven of deelnemers verstan-
delijk en/of lichamelijk gehan-
dicapt zijn, in een rolstoel zit-
ten, hulp nodig hebben bij het 
instappen en of ze medicijnen 
gebruiken. Naast de chauffeur 
is er in de cabine voor iedere 
bijrijder ook ruimte voor een 
begeleider. 

”De deelnemers krijgen ook 
een eigen parkeerplek op het 
terrein van de DRU. En voor 
we op 7 september vertrekken, 
zal de hele DRU-laan vol staan 
met vrachtwagens. Bij de chauf-
feurs hebben we een leuke ver-
deling, die komen bijvoorbeeld 
ook uit Winterswijk, Groenlo 
en Aalten. De bijrijders zijn 
ook uit de hele Achterhoek 
welkom!”

Inschrijven Truckrun 
Achterhoek

Terborg 
viert feest

Terborg 600 organiseert het 
Verjaardagsweekend XXL op
14, 15 & 16 juni. Het hele 
weekend is er een nostalgi-
sche kermis met attracties van 
vroeger.

DJ Danjah en friends op 
vrijdagavond 
Op vrijdagavond breekt het 
feest los met een stevige 
beat! DJ Danjah neemt DJ 
Killah, Mitch Blase, Andr3zzz 
Caldaron en MC Noize mee.
Op zaterdag is er om 13.00 
uur een DJ speciaal voor 
de kinderen en Nikki de 
ballonnenclown.

Vanaf 14.00 uur is er ring-
steken. Van Dik Hout treedt       
’s avonds op, maar eerst is 
het podium voor singer-song-
writer Ralph Derksen en DJ 
Balthazar van Puffelen. De 
toegang op zaterdag is gratis. 

Ontbijten op zondag
Zondag voor het hele gezin.  
Om 9.45 uur kan iedereen 
ontbijten op het Jorisplein! De 
tafels zijn gedekt. 
Voor slechts 5 euro mag je 
aanschuiven! Tickets hiervoor 
zijn online te koop op 
www.terborg600.nl. 
Let op: vol is vol. 

Rond 13.45 uur zal Tof Peer 
theater een hilarische tentoon-
stelling verzorgen: ”Koken 
zonder diploma”. 
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22 t/m 24 Juni is het weer kermis 
in Varsselder-Veldhunten met    
een uitgebreid programma

Zaterdag 22 juni:
De kermis wordt geopend met 
een Gilde Mis. Aansluitend gaan 
we naar het dorpshuus om daar 
te starten met keizerschieten, 
jeugdkoning schieten en dames 
schieten. Rond 14.00 uur zullen 
de inhuldigingen plaats vinden. 

14.00 -18.00 uur: Middagmatinee 
met Dj Raymond van Osch.
21.30-01.30 uur: Kermisavond 
met Top Orkest ”Achtung”

Zondag 23 juni: 
11.30 uur: Fruhshoppen in het 
dorpshuus.
14.00 uur: Rondgang in Varssel-
der met een vendelhulde op      
het plein bij de kerk. Officiële 
opening van het plein met daar-

in de afbeelding van het Onze 
Lieve Vrouwe logo dat in het 
straatwerk verwerkt is.
15.30 uur: Middagmatinee tot 
21.00 uur met de band ”Free 
Your Mind”

Maandag 24 juni:
8.00 uur: Vogel ophalen bij Hugo 
Lukassen
9.00 uur: Vendelhulde in Veld-
hunten bij de fam. Zweers en 
fam. Hebbink.
10.00 uur: Start vogelschieten
12.30 uur: Inhuldiging nieuwe 
koning(in). 
Aansluitend middagmatinee tot 
17.00 uur. Met medewerking van 
Freeline
19.30 uur: Ophalen nieuwe 
koning aansluitend de slotavond 
tot 01.00 uur met Freeline 5.
Het Gildebestuur wenst u allen 
een fijne kermis.

Onze Lieve Vrouwe Gilde Varsselder-Veldhunten

Gildekermis Varsselder-
Veldhunten

Het terrein van het DRU 
Industriepark is komende zater-
dag het podium voor de sterk-
ste mannen van de wereld. De 
organisatie van De Sterkste Man 
van Nederland heeft op zater-
dag 15 juni (vanaf 13.00 uur) de 
Strongman Champions League 
Holland naar Ulft gehaald.

De wedstrijd is er een in de 
reeks van vijftien die wereldwijd 
worden gehouden. ”En omdat 
het een thuiswedstrijd is, doen 
er in Ulft drie Nederlanders 
mee,” vertelt Paul Rabelink van 
de organisatie. Naast Kelvin de 
Ruiter en Vlad Buda gaat het om 

Alex Moonen, van wie Rabelink 
heel wat verwacht. ”Alex is in 
topvorm, hij staat in de top-10 
van de Strongman Champions 
League-competitie. Hij is al eens 
als tweede en derde geëindigd, 
maar heeft nog nooit een wed-
strijd gewonnen. Het zou natuur-
lijk heel mooi zijn als dat zaterdag 
wél gaat lukken. Dit jaar moet 
het kunnen, heeft-ie gezegd. Dit 
moet zijn piekmoment worden.”

Dat het evenement zaterdag gra-
tis toegankelijk is bij het DRU 
Industriepark, is mede te danken 
aan de verschillende sponsoren. 
Rabelink is er dan ook zeer blij 

mee. ”Er zijn wereldwijd al met 
al meer dan een miljard tv-kij-
kers die dit volgen. Dan is het 
toch geweldig dat zo’n wedstrijd 
in de Achterhoek blijft?” 

De sponsoren hebben ook tijdens 
de wedstrijd hun inbreng. ”Zo 
zijn het tijdens het onderdeel 
’Viking Press’ twee scooters van 
La Souris die de deelnemers 
boven hun hoofd moeten tillen. 
En de drie Nederlanders zul-
len bij de DRU aankomen op 
een fiets van Multicycle uit Ulft. 
Zij nemen het op tegen diverse 
wereldkampioenen, dus het 
wordt een zware strijd.”

’s Werelds sterke mannen 
komen naar de DRU

Vrijdag 28 en zondag 30 juni 
mag de hele regio zich weer 
klaarmaken voor een paar dagen 
feest en vertier aan de Oude 
Dinxperloseweg in Silvolde. De 
bekende DKL party is toe aan 
zijn 32e editie.

Vrijdag is er een tentfeest waar 
men welkom is om er samen 
een mooie avond van te maken. 
Artiesten als Weekend Warriors, 
Freddy Moreira en DJ Papi 
Sebasto komen de boel op zijn kop 
zetten. ”We hebben twee podia 
binnen,” vertelt Cas Bongers, 
één van de organisatoren. 
”Ook is er dit jaar buiten, bij de 
ingang een DJ, als warm welkom 
voor de bezoekers.” Sowieso is er 
dit jaar meer speciale aandacht 
naar het buitenterrein gegaan, 
zodat het niet alleen binnen, 
maar ook buiten gezellig is. ”We 
hebben veel tijd besteed aan de 

aankleding van bijvoorbeeld de 
podia en de vernieuwing van de 
ingang. Ook is er, omdat dit vorig 
jaar zo’n succes was, weer een 
speciaalbierpleintje.”

Op zondag is er de traditionele 
’familiedag.’ Voor jong en oud 
is er genoeg te doen. ”Dit jaar 
begint het al om 12.00 uur, zodat 
het ook echt haalbaar is voor 
alle leeftijden om te komen.” Er 
is een speciaal programma voor 
ouderen, die onder het genot van 
een nootje en een gebakje kun-
nen komen genieten van muziek. 
Ook is er voor de kinderen van 
alles te doen. Zo kunnen zij cup-
cakes komen versieren en is er 
een show van Hakkie de clown.

Zondagavond is het weer tijd om 
los te gaan; namen als Kaliber, 
DJ Jari en Tinus Hoekstra nemen 
de tent over.

DKL party 2019

Paul Rabelink.

Op zondagmiddag is de vendelhulde op het plein bij de kerk. 
(Archief-foto Gilde)

Links Jordy de Bree en Cas Bongers van de organisatie DKL Party.

Dit jaar viert André Salemink 
een jubileum; hij heeft al veer-
tig jaar een eigen horecazaak. In 
1979 begonnen met een cafetaria 
in Silvolde en sinds de eeuwwis-
seling is hij eigenaar van Eten bij 
André in Ulft. 

Zijn klanten mogen ook profi-
teren van dit jubileum. Zo kost 
een  puntzak friet met mayonaise
op zaterdagmiddag 15, 22, en 29
juni, tussen 13.00 en 16.00 uur, 
nog maar veertig cent. Ook een 
ijsje kost dan veertig cent. 
Tevens geeft hij korting op een 
aantal snacks en de hele maand 
juni krijgen gasten een gratis 
blikje cola of fanta bij elk menu 
dat men meeneemt. 

Salemink is een horecaman in 
hart en nieren. ”Als twaalfjarige 
vond ik het al leuk om puddink-
jes enzo te maken. Ik vind het 
leuk om voor anderen te zorgen, 
dat je ze een half uurtje blij kan 
maken.” Hij begon bij Lukassen 
in Wieken en bij Henk Te pas in 
Gendringen in het restaurant. Op 
22-jarige leeftijd begon hij al zijn 
eerste eigen zaak: Smulwereld 
André in Silvolde. ”Ik wilde het 
op mijn eigen manier doen, mijn 
stempel erop kunnen drukken. 
Dat kon ik alleen als ik voor 
mezelf begon.”

Uitdaging
Na 21 jaar een cafetaria te heb-
ben gehad, zocht hij een grotere 
uitdaging. ”Ik wilde wel eens wat 
anders, wat meer kunnen bieden 
dan een frietje en een kroketje. 

Rond 2000 kreeg ik de kans om 
een grotere zaak over te nemen 
in Ulft, wat nu Eten bij André 
is geworden. Daar hebben we nu 
zestig zitplekken, plus nog eens 
dertig zitplekken in de cafetaria 
zelf. En nog eens dertig terras-
stoelen. We hebben nu zo’n twin-
tig menu’s, meer luxere menu’s, 
met meer variatie. We kunnen 
nu veel beter laten zien wat we 
kunnen.”

Een eigen zaak beginnen heeft 
Salemink niet alleen gedaan. ”Ik 
heb het samen met mijn toenma-
lige vriendin, later mijn vrouw, 
opgestart. Ze heeft ook altijd 
hard voor de zaak gewerkt. Mijn 
kinderen en mijn medewerkers 

hebben altijd met passie en ple-
zier geholpen om dit elke dag te 
realiseren. En nog steeds. Mijn 
dank gaat zeker uit naar al die 
mensen.”
”Dit is geen baan voor dertig 
uur in de week. We zijn 65 uur 
per week geopend en daar komt 
nog een boel werk bij. Ik werk 
80 tot 90 uur per week. Kijk, een 
frietje bakken kan ik iedereen 
leren. En een schnitzel met een 
lekker sausje maken ook. Maar 
het échte ondernemen, dat is 
het echte vakwerk. Dat je goed 
voor je klanten bent, hart voor de 
zaak hebt, dat je je mensen trots 
maakt. Dat klanten tevreden blij-
ven terugkomen, dat is waar ik 
het allemaal voor doe.”

André Salemink al veertig 
jaar in horeca
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Omstreeks 1940 had ieder kerkdorp een eigen 
voetbalclub. Zo ook Netterden in de buurt van 
Kruese aan de Jonkerstraat tegen de Lander lag 
het voetbalveld. Op de dorpskiek van deze keer 
zien we het jeugdige elftal van toen. Wie kan ons 
vertellen wie er allemaal opstaan. 
De fotowerkgroep van de oudheidkundige vereni-
ging zou dat graag willen weten.

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 1 juli. 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)

10 juni: Pinkstermeeting Ulft, Industrieterrein ”De Rieze”
10 juni: Tuin ’t Meihuus open voor publiek, Breedenbroek
10 juni: Berkenhofconcert, Louis Venhorst, Megchelen
10 juni: Pareldag, start De Vos, Westendorp
11 juni: Concert Harmonie St. Radboud, Silvolde
12 juni: Zomerconcert, Roon Staal in Oude Kerk Etten
12-15 juni: Gendringse Fietsdagen, vanaf Diekshuus
15-16 juni: Jeugdtoernooien bij vv Ulftse Boys, Ulft
15 juni: De Sterkste Man, DRU Industriepark, Ulft
15 juni: Concert 110 jaar KNA met Ellen ten Damme,   
 DRU Cultuurfabriek, Ulft
16 juni: Vaderdagtocht de Iesselganger, DRU Industriepark
17 juni: Instuifmiddag KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
17 juni: Mantelzorgcafé, de ’Roode Leeuw’, Terborg
19 juni: Rijbewijskeuringen, De Mulderije, Ulft
22-24 juni: Kermis Varsselder-Veldhunten
22 juni: Schlagersnacht, Openluchttheater Engbergen,   
 Gendringen
22 juni: Variëteitenmarkt, Silvolde
22 juni: Robotwars in SSP-hal Ulft
22-23 juni: Tractor Pulling Anholt
22-25 juni: Kermis Megchelen
23 juni: Start Afrikaweek Oude IJsselstreek, DRU   
 Cultuurfabriek, Ulft
27 juni: Wielerronde Ulft
29 juni: Ulfts Mannenkoor en Harmonie Ulft, Openlucht-
 theater Engbergen, Gendringen
30 juni: Circus Meerfout, Openluchttheater Engbergen,   
 Gendringen
28 & 30 juni: DKL Party, Silvolde
1 juli: Bingo KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
7 juli: Muziekevenement 65+, feesttent Oer, Ulft

Voor de achtste keer wordt dit jaar het 
muziekevenement voor 65 plussers uit 
de Gemeente Oude IJsselstreek ge-
organiseerd. In 2011 is er door Azora 
Debbeshoek geopperd om voor de doel-
groep 65 plus (voorheen 75 plus) in het 
weekend een leuke activiteit te organise-
ren.  Een aantal vrijwilligers vanuit Azora, 
Sdouc en Schutterij De Eendracht hebben 
toen het initiatief opgepakt.

Het 1e jaar werd dit georganiseerd in de 
Theaterzaal van de DRU Cultuurfabriek 
met o.a. Willeke Alberti en het Ulfts  
mannenkoor. Het was succesvol en al snel 
bleek dat er meerdere mensen naar toe 
wilden gaan en gezien de mobiliteit van 
vele (75 plus) was de trap in het theater 
een obstakel. 
De locatie werd daarna de feesttent op 
het Zwarte plein in Oer. Schutterij de 
Eendracht had er al de kermistent staan 
deze bleek zeer geschikt met alle facili-
teiten om te kunnen gebruiken voor 500 
mensen. Met lange tafels, witte kleden 
en aangekleed met bloemen en planten 
kreeg het een ’ouderwetse’ kermisuitstra-

ling. Het is voor vele een herkenning van 
muziek maar ook een reünie. 

Voor de muziekprogrammering is er elk 
jaar een Nederlandse of Duitstalige hoofd-
act met daarnaast lokale artiesten. Frans 
Bauer, Imca Marina, Dennie Christiaan, 
Jannes, Sigrid und Marina, Romy, Corry 
Konings en Die Zillertaler zomaar een 
greep uit de vele edities die hier hebben 
opgetreden. 

Nu vele edities later is het voor de vrijwil-
ligers van Azora en De Eendracht een    
geroutineerde motor geworden. Veel 
mensen kijken alweer uit naar de 8e editie 
die dit jaar ook weer groots zal worden 
met o.a. een Helene Fischer tribute.

Zondagmiddag 7 juli in de feesttent in Oer 
vanaf 13.00 uur, de tent is al open vanaf 
11.00 uur.
Kaarten zijn te koop voor €10,- bij Jumbo 
Ulft, AH Ulft, Azora Debbeshoek en Plus 
Peperkamp.
Kijk ook op www.oij65plus.nl of neem 
contact op met Jos van Aalst 0620137799

8e editie muziekevenement 
voor 65 plus 

’Schoolplein 14 motiveert 
kinderen om te bewegen’

Na jaren van voorbereiding en bouwen 
heeft TenneT de afgelopen jaren de 
hoogspanningsverbinding met Duitsland 
in gebruik genomen en hierdoor delen 
van de oude regionale verbinding kun-
nen afbreken. De oude masten zijn dus 
weg uit Bontebrug. De nieuwe verbin-
ding ligt op 350 meter van het dorp en 
van Jenaplanschool De Bontebrug. 
Afgelopen dinsdag (4 juni) was het 
tijd voor de officiële overdracht van 
het gloednieuwe Schoolplein14 aan de 
basisschool.

Het beweeg- en speelplein is aange-
legd door de Johan Cruyff Foundation, 
die sinds enkele jaren een samenwer-
kingsverband heeft met hoogspan-
ningsnetwerkbeheerder TenneT. De 
belettering en belijning zijn in overleg 
met de jonge leerlingen en leerkrach-
ten bepaald. Ze dagen uit tot allerlei 
vormen van sport en spel. De school is 

er maar wat blij mee, liet directeur Job 
van Essen van De Bontebrug weten na 
de feestelijke opening. ”Schoolplein 14 
is een mooie aanvulling op de ruimte 
rond onze school en past uitstekend 
bij ons Jenaplanonderwijs. We zien dat 
Schoolplein 14 kinderen op een andere 
manier motiveert om te gaan bewegen,” 
aldus Van Essen. ”Samen op nieuwe 
ideeën komen en creatief uitvoeren.” 
Klaas Bakker, algemeen projectleider 
bij TenneT, was eveneens enthousiast. 
”Fijn dat we in samenwerking met de 
Johan Cruyff Foundation dit schoolplein 
mogelijk hebben kunnen maken.” De 
school zet het beweeg- en speelplein niet 
alleen in voor het spel tijdens de pauze, 
maar ook voor de lessen bewegingson-
derwijs. In de periode van april tot ok-
tober worden alle gymlessen door een 
vakleerkracht gegeven op het aangren-
zende sportveld en nu dus ook op het 
Schoolplein 14.

V.l.n.r. Simon van Rooijen (Cruyff foundation), Klaas Bakker (project leider Tennet) 
en wethouder Bert Kuster.

Foto J. Erinkveld




