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Amateurtoneel
Telkens valt het me in de krant 
en op sociale media weer op 
dat er in onze gemeente zoveel 
plaatselijke amateur toneel-
verenigingen zijn. Vaak wordt 
er door deze toneelgroepen 
jaarlijks een toneelstuk of blij-
spel ingestudeerd dat daarna 
in meerdere voorstellingen 
voor een groot (vaak plaatse-
lijk) publiek wordt gespeeld. 
Zelf heb ik vaker zo’n voor-
stelling bezocht en ik kan u 
zeggen, dat is genieten gebla-
zen! En dan zou je in eerste 
instantie denken, het is maar 
’amateurtoneel’ maar toch! 
Het is zo mooi om te zien dat 
zo’n groep mensen zoiets op 
de planken kan brengen. Het 
instuderen van zo’n stuk, 
meestal in dialect, kost veel 
tijd lijkt me. Teksten uit het 
hoofd leren, dialogen oefenen, 
de grappige kwinkslagen goed 
uit laten komen en daarna    
oefenen wie waar staat, wie 
wat moet doen en wie wanneer 
weer van het toneel moet ver-
dwijnen en door welke deur 
dan ook alweer. Dat kan niet 
anders dan door te oefenen en 
oefenen lijkt me, tot je het hele 
stuk kunt dromen en er mis-
schien ’s nachts wel van wak-
ker wordt. Een flinke klus 
voor de regisseur om alles in 
goede banen te leiden en bij 
alle spelers de puntjes op de i 
te zetten. Dan nog een decor 
in elkaar zetten en alle attribu-
ten bij elkaar zoeken. Een ge-
regel in het groot dus. Het 
eindresultaat is mijns inziens 
verbluffend. Zo knap hoe de 
spelers, waarvan je er vaak wel 
enkele kent, met zoveel verve 
hun rol vertolken, je als toe-
schouwer meenemen in een 
meeslepend verhaal en je met 
vaak hilarische verwikkelingen 
een geweldige avond bezor-
gen. Ohja, had ik het al gezegd, 
’amateurtoneel’?
Geweldig knap van al die 
plaatselijke talenten. Ik kan 
het u aanbevelen, ze verdienen 
het om gezien te worden en u 
bent een heerlijk avondje uit. 
Kijkt u even verderop in deze 
krant, de komende weken  
spelen ze weer voor u!

Zijlijn

Dit voorjaar waan je je terug in 
vroegere tijden, door de activi-
teiten die er georganiseerd wor-
den. Zo is er een toneelstuk dat 
zich afspeelt in de jaren 50, kun 
je rondsnuffelen op een platen-
beurs en leer je de geschiedenis 
van thee kennen. Plus nog een 
verlate carnavalsactiviteit. 

Halfvastenoptocht
Het is een kleine nasleep van de 
carnaval, maar 23 maart is er een 
verlichte Halfvastenoptocht in 
Netterden. Startlocatie (opstel-
ling van publiek) van de optocht 
is aan de Emmerikseweg 2 in 
Netterden. Inschrijven via:
www.carnavalnetterden.nl.

’t Buurtschap
Op zaterdag 23 maart speelt ’t 
Buurtschap een voorstelling in 
het Buurtschapshuis Sinderen. 
’Tante Leen’ is een volksstuk 

dat zich afspeelt in de jaren 50 
in Amsterdam, geschreven door 
Willy Schwarze-van Putten en 
bewerkt door Ciska Wynia en 
Udo Klompenhouwer. Naast 
volwassen spelers doet ook een 
aantal kinderen mee. Ook is er 
een aantal liedjes in verwerkt. 

De voorstelling speelt zich af in 
de Jordaan. Daar waar het leven 
zich dikwijls heel wat aangena-
mer voordoet dan in de zoge-
naamde deftige wijken. Iedereen 
kent iedereen. Men loopt elkaar 
niet voorbij, men is met elkaar 
begaan. Tante Leen is iemand 
bij wie men graag komt, waar ie-
dereen in en uitloopt, zijn kopje 
drinkt, zijn praatje maakt en als 
de nood aan de man is, zijn hart 
uitstort. Met haar nuchtere kijk 
op het leven en haar ontwape-
nende gemoedelijkheid weet zij 
vele problemen als sneeuw voor 

de zon te doen verdwijnen, waar-
door menigeen, zowel jong als 
oud, elkaar weer in vernieuwde 
liefde vindt. Het begint om 20.00 
uur. Kaarten voor volwassenen 
kosten 7,50 euro, kinderen beta-
len 5 euro. De eerdere voorstel-
lingen van 15, 16 en 22 maart 
waren al uitverkocht. 

Platenbeurs
Op 24 maart transformeert 
de DRU Cultuurfabriek in de 
grootste platen- en cd-markt van 
de Achterhoek. Mensen kunnen 
snuffelen tussen duizenden lp’s, 
cd’s, singles en dvd’s. Of je nu 
net begint met het aanleggen van 
je verzameling of al een behoor-
lijke berg collector’s items in je 
kast hebt staan: je vindt altijd wat 
van je gading want het aanbod is 
zoals altijd groot en gevarieerd. 
Het begint om 11.00 uur. Tickets 
hiervoor kosten vier euro. 

Theefestival
Op zondag 7 april is in de DRU 
Cultuurfabriek de eerste editie 
van First Flush Theefestival. Je 
kunt er de verschillen ontdekken 
tussen witte, oolong en zwarte 
thee, er zijn films over thee in 
de filmzaal en je kunt verschil-
lende soorten thee proeven bij 
de standhouders. Ook zijn er 
workshops en lezingen en kun 
je zelfs je eigen theeplant kopen. 
Anne Adams van theeplantage 
TeabyMe demonstreert hoe je 
theeblaadjes bewerkt en stoomt 
in een wok. Verder zijn er spe-
cialisten met matcha, kombucha 
en kruidenthee. Vanaf 11.00 uur 
kun je in de DRU Cultuurfabriek 
terecht voor workshops en lezin-
gen. De Theemarkt duurt van 
13.00 tot 18.00 uur. Bij binnen-
komst krijg je een goodiebag met 
een tasting cup. Deze cup mag je 
na afloop houden. Je kunt er bij 
de verschillende stands thee mee 
proeven. De entree hiervoor is 
10 euro. 

Voor mensen die niet alleen al-
les willen ontdekken over thee, 
maar ook de combinatie met lek-
kernijen wil proeven, is er een 
combi-ticket. Die geeft je toe-
gang tot de High Tea Proeverij, 
naast de entree voor het First 
Flush Theefestival. Je krijgt toe-
gang tot het complete program-
ma in de verschillende zalen van 
het Portiersgebouw. Daarnaast 
kun je bij de High Tea Proeverij 
zelf zoete en hartige happen uit-
zoeken. Je krijgt daarvoor een 
knipkaartje en kunt alles ineens 
nuttigen of verspreid over de 
dag. Ook geeft het knipkaartje 
recht op onbeperkt thee van de 
proeverij. Er worden tips gege-
ven over geslaagde combinaties 
tussen bepaalde groene, zwarte 
en gemelangeerde thee en de lek-
kernijen. Het combiticket kost 19 
euro. Tickets zijn te bestellen via 
www.drucultuurfabriek.nl.  

Waan je terug in
vroegere tijden

Het voorjaar is in aantocht.
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Visie op wonen kleine kernen
De gemeente heeft zich aan-
geboden als beheerder van het 
tweede deel van de provinciale 
subsidie voor het ontwikkelen 
van een ’visie op wonen’ voor 
kleine kernen in de Achterhoek. 
Dit houdt onder meer in dat zij 
de subsidieaanvragen gaat be-
handelen voor de kleine kernen 
in Oude IJsselstreek en de zes 
andere gemeenten in de regio 
Achterhoek. Daarnaast draagt 
ze zorg voor de inhoudelijke en 
financiële verantwoording naar 
de provincie Gelderland. Oude 
IJsselstreek neemt met het voor-
zitterschap van de thematafel 
Wonen en Vastgoed het voor-
touw voor een wending in het 
regionale en lokale beleid over 
Wonen. De woningbehoefte van 
vooral starters en senioren in de 
kleine kernen wordt onderkend. 
Door het traject ’visie op wonen’ 
kan deze behoefte duidelijk in 
kaart worden gebracht.

Inwonerpanel Achterhoek 
Spreekt
Op 27 februari ging het nieuwe 
inwonerpanel voor de Achter-
hoek van start onder de naam
Achterhoek Spreekt. Inwoners en 
ondernemers in de Achterhoek 
kunnen twee keer per jaar mee-
doen aan een onderzoek en zo la-
ten weten wat zij belangrijk vin-
den voor de toekomst van onze 
regio. Iedereen vanaf 16 jaar 
die woont en/of werkt in de 

Achterhoek kan meedoen. In de 
onderzoeken komen onderwer-
pen aan bod die relevant zijn voor 
de Achterhoek; van goed wonen 
en werken, tot zorg en onderwijs, 
verkeer en vervoer, een duur-
zame toekomst en samenleven. 
Aanmelden en meedoen kan via 
www.achterhoekspreekt.nl. Het 
eerste onderzoek gaat over wat 
inwoners belangrijk vinden voor 
de Achterhoek. Wat zijn de prio-
riteiten voor onze regio? 

Convenant Parkmanagement 
Bedrijventerrein Akkermans-
weide
Stichting Parkmanagement Be-
drijventerrein Akkermansweide 
(SPBA) deed eind vorig jaar een 
verzoek aan het college van 
B&W om op bedrijventerrein 
Akkermansweide in Terborg 
een ondernemersfonds in te voe-
ren. Ook werd de gemeenteraad 
gevraagd een verordening re-
clamebelasting bedrijventerrein 
Akkermansweide vast te stellen. 
Nu de raad akkoord is gegaan 
kan met de inkomsten uit deze 
reclamebelasting het onderne-
mersfonds worden gevuld. 
Het opzetten van een onderne-
mersfonds voor Akkermansweide 
biedt optimale mogelijkheden 
om de kwaliteit van het indu-
strieterrein te waarborgen of te 
bevorderen. Parkmanagement 
zorgt er onder meer voor dat 
bedrijfspanden economisch aan-
trekkelijk en waardevast blijven. 
Onderlinge contacten worden 
versterkt en ondernemers kun-
nen financieel voordeel behalen 
vanuit collectieve inkooptrajec-
ten. Nu fungeert SPBA en de in-
vulling van het parkmanagement 
als een pilot binnen de gemeente. 

Het vormt de opmaat om park-
management verder uit te gaan 
rollen op bedrijventerreinen bin-
nen Oude IJsselstreek. 

Meedoenregeling uitgebreid 
met Kindpakket
De gemeente heeft al langere tijd
de zogenoemde Meedoenrege-
ling. Met deze regeling stimuleert
de gemeente dat iedereen mee 
kan doen aan leuke, leerzame of 

gezonde activiteiten. Ook voor 
mensen die minder te besteden 
hebben. Begin dit jaar heeft het
college besloten om het Mee-
doenbeleid uit te breiden met een 
Kindpakket (bedoeld voor kinde-
ren in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar). 
Op deze manier wil het col-
lege stimuleren dat kinderen 
uit gezinnen die rond moeten
komen van een minimum inko-
men kunnen deelnemen aan de 

samenleving. Daarnaast helpt het 
kinderen ondersteunen in hun 
schoolloopbaan. De bestaande 
regelingen zijn aangevuld met: 
 De mogelijkheid om zwem-
diploma A en B te halen;

 Een eenmalige bijdrage voor 
een computer voor ieder kind 
op het voortgezet onderwijs;

 Vergoeding van kosten voor 
huiswerkbegeleiding of bijles 
kinderen voortgezet onderwijs.

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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Radboud verklaart de liefde 
tijdens concert

Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

’n minuutje

Paerelskruutje

Zondag 24 maart zal harmonie 
St. Radboud uit Silvolde een echt 
liefdesconcert geven, getiteld 
’Radboud in Love’. Het concert 
wordt verzorgd door zowel het 
harmonieorkest als de drumband 
van St. Radboud en wordt ge-
houden in de EKO-theaterzaal 
van ’Ons Pakhuus’ te Silvolde. 

De leden van St. Radboud hopen 
de bezoekers te kunnen verleiden
en willen iedereen graag uitnodi-
gen voor dit liefdesconcert. Het 
concert begint om 10.30 uur en 
de toegang is gratis.
Als bezoeker word je getrakteerd 
op diverse soorten muziek in het 
thema van de liefde. Liefde in de 
breedste zin van het woord. Niet 
alleen de liefde tussen 2 mensen, 
maar ook de liefde voor een mu-
ziekinstrument of de liefde voor 
een land, een hobby, etc. wordt 
vertaald naar muziek. Er is veel 
te vinden op het gebied van de 

liefde en dus komen er in dit con-
cert veel muziekstukken voorbij 
om bij weg te zwijmelen. Niet 
alleen voor harmonieorkest is er 
veel te vinden, ook de drumband 
laat weer van zich horen. 
Inmiddels is Silvolde gewend 
dat een optreden bij de drum-
band gepaard gaat met veel 
spektakel en show. Vandaar 
dat vooral veel jeugdige leden 
verliefd zijn geworden op de 
drumband en op het bespelen 
van het slagwerk. Het gevolg is 
dat de drumband van harmonie 
St. Radboud één van de grootste 
van de Achterhoek is. Iets waar 
de harmonie erg trots op is. Deze 
liefde gaat dus niet snel meer 
voorbij. Je kunt dus echt stellen: 
Radboud is in Love!

Voor informatie over harmonie 
St. Radboud of over de drum-
band van de harmonie, kijk op: 
www.radboudsilvolde.nl 

Eerste startup in Frank Daamen-gebouw

In een gedeelte van het Frank Daamen-gebouw in Ulft realiseert de gemeente een innovatieve broedplaats, 
samen met ondernemers en onderwijsinstellingen. Hier moeten startups met een focus op innovatie en 
smart industry een plek kunnen krijgen. Samen met de kennis en kunde van het bedrijfsleven en de facili-
teiten op het DRU-Industriepark kunnen de startups doorgroeien naar volwaardige bedrijven. Onlangs is 
de eerste startup gevestigd in het Frank Daamen-gebouw. Het gaat om D2D Water Solutions die met hun 
product ’Drop2Drink unit’ nu genomineerd is voor de Achterhoek Open Innovatieprijs 2019. 

Na de succesvolle uitvoering van 
de doldwaze komedie ’Mag het 
een beetje meer zijn’ in 2018 
heeft de veelzijdige toneelver-
eniging dit jaar opnieuw geko-
zen voor een komedie, getiteld 
’Naastenliefde en oude bessen’. 

Voor deze moordlustige komedie 
heeft de ervaren en enthousiaste
Richard Klompenhouwer op-
nieuw de regie in handen. 
Het stuk is gebaseerd op een 
Amerikaanse toneelstuk uit 1944 
en gaat terug in de tijd waarin 
naastenliefde nog heel gewoon 
was, het licht nog van kaarsen 
kwam en de mensen nog goede 
manieren hadden. Het werd des-
tijds verfilmd en in 1969 opnieuw 
uitgebracht als televisiefilm. 

In het statige huis van de familie 
Brouwer in Brooklyn, wonen 

twee goedwillende oude dametjes
die op een hele speciale manier 
hun naastenliefde tonen aan      
alleenstaande mannen om ze te 
verlossen van hun eenzaamheid. 
Een amusant toneelstuk dat dub-
bel en dwars de moeite waard 
is om te beleven, dus Kom Es 
Kieken.

De voorstellingen vinden plaats 
in Het Dorpshuus in Varsselder 
op zaterdag 30 maart, aanvang 
19.30 uur en op zondag 31 maart, 
aanvang 14.00 uur en 19.30 uur.
Kaarten à € 7,50 kunnen worden 
gereserveerd bij: Ino Zweers: 
ino.zweers71@gmail.com, tel. 06- 
29440380 en verkrijgbaar in het 
Dorpshuus, Berghseweg 7N in 
Varsselder, tel. 0315-630414 en 
aan de kassa vooraf aan de voor-
stelling (indien niet uitverkocht).

Toneelvereniging Kom Es Kieken Varsselder/Veldhunten

Spanning en hilariteit in
’Naastenliefde en oude bessen’

Het huis van de familie Brouwer waarin spannende en hilarische scenes 
zich zullen afspelen tijdens de uitvoering ’Naastenliefde en oude bessen.



Dansgardefestival Iseldonk
Zondag 17 maart vindt de derde 
editie van het ’Dansgardefestival 
Iseldonk’  plaats. De popzaal van 
de DRU Cultuurfabriek te Ulft 
wordt hiervoor omgetoverd tot 
een groot danspodium voor jeug-
dige dansgroepen in de leeftijd 
van 4 t/m circa 18 jaar. Het dans-
festival start om 10.30 uur. 
Toegangskaarten aan de deur       
€ 3,00. Jeugd t/m 12 jaar gratis 
entree. Voor aanmelding dans-
groepen en/of meer informatie: 
www.iseldonk.com en 
dansgardeiseldonk@gmail.com

Hen & Weerum wandeltocht
Op zondag 17 maart vindt de 
21e Hen & Weerum wandeltocht 
plaats. Vanuit Varsselder gaat 
de tocht over het Achterhoekse 
platteland.  Je krijgt bij de start 
een routekaart met daarop infor-
matie over bezienswaardigheden 
langs de route. De wandeling 
voert onder meer over het prach-
tige natuur- en recreatiegebied 
Engbergen. Afstanden en start-
tijden: 21 km 08.30-10.30 uur / 14 
km 08.30-12.30 uur / 7 km 09.00-
12.30 uur. Het startbureau sluit 
om 16.30 uur.

Walking Football SVGG en 
VV Gendringen
Bewegen, meedoen en ontmoe-
ten, dat zijn de basisprincipes 
van het Walking Football; een 
voetbalvorm voor ± 55 plussers 
die nog lekker actief bezig willen 
zijn. Zes tegen zes, zonder kee-
pers, op een klein veld rustig een 
balletje trappen. Er wordt niet 
gerend en buiten spel bestaat 
niet. Deelnemers hoeven geen 
voetballer te zijn. En zowel heren 
als dames zijn welkom!
Dinsdagmiddag 19 maart is de 
officiële aftrap ”OldStars SVGG 
& VV Gendringen”. Je bent 
van harte welkom op sportpark 
IJsselweide aan de Industrieweg 

4 in Ulft om mee te doen. Vanaf 
13.30 uur staat de koffie klaar en 
is er een korte uitleg in de kantine 
van VV Gendringen, rond 14.00 
uur start de training olv. OldStar 
trainer Peter Aal. Aanmelden is 
niet verplicht, maar is wel prettig 
en kan door een e-mail te sturen 
naar info@svgg.nl of 
voorzitter@vvgendringen.nl

Tatum Kempers in CIVON
Kunstenaarscollectief BREEK-
ijzer presenteert Tatum Kempers,
fotografie, tot en met vrijdag 
22 maart in CIVON Innovatie-
centrum, voorheen ICER, Hutte-
weg 32, Ulft, 0315-820 280. Gratis 
entree. 

Wandelend de historie van 
Ulft beleven
Zondag 24 maart om 11.30 uur 
kan er worden deelgenomen aan 
de wandeling langs bijzondere 
plekken in Ulft waar de gidsen, 
leden van de fotowerkgroep van 
de Oudheidkundige Vereniging 
Gemeente Gendringen (OVGG), 
het bijbehorende verhaal vertel-
len. Aanmelden kan bij de balie 
van de DRU Cultuurfabriek of 
telefonisch 0315-714358 en via 
www.drucultuurfabriek.nl. 
Kosten zijn €4,- p.p. Kinderen 
tussen 6 en 12 jaar betalen €2,-.

Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 1 april weer haar 
maandelijkse bingo voor leden 
om 14.30 uur in ’t Hemeltje te 
Ulft. Nieuwe leden zijn welkom 
en kunnen zich op deze middag 
aanmelden.

Rijbewijskeuringen in Ulft
Automobilisten kunnen zich via 
Regelzorg Rijbewijskeuringen 
op 27 maart en 24 april in de 
Mulderije, Allee 1 medisch laten 
keuren voor de verlenging van 
hun rijbewijs. Een afspraak ma-
ken met de arts kan via Regelzorg 
Rijbewijskeuringen. Telefonisch: 
088 23 23 300.  Zelf een datum 
plannen: www.regelzorg.nl.
Voordat u een afspraak maakt
koopt u eerst een Gezondheids-
verklaring. Automobilisten van 
75 jaar en ouder betalen €40,-. 
Houders van rijbewijs C/D/E tot 
75 jaar betalen €60,-. Bent u ge-
zond, koopt u een digitaal formu-

lier en kunt u snel een afspraak 
maken bij de keuringsarts dan 
is uw nieuwe rijbewijs snel gere-
geld. Is dit niet het geval dan kan 
het 3 of 4 maanden duren.

Leren (hard)lopen  bij 
Atletico’73
Atletico’73 uit Ulft/Gendringen 
start op woensdag 27 maart om 
19.30 uur weer een cursus voor 
beginnende hardlopers samen 
met het programma van de 
Atletiekunie ”Start to Run”. 
Na 7 lessen kan men plusminus 
20-25 minuten aaneengesloten 
hardlopen (3 kilometer) Goed 
opgeleide en ervaren trainers be-
geleiden het hardlopen. Na deze 
7 weken kan men zich aansluiten 
bij een van de velen recreatieve 
groepen die Atletico’73 rijk is en 
die op een avond of ochtend trai-
nen. Voor meer inlichtingen of 
aanmeldingen: Hans Aarntzen, 
tel. 06-12908530 of  aanmelden 
op de site van Start to run.

Yoga Run Events cursus
Doe mee met de Yoga Run 
Events voorjaarscursus! Op 31 
maart start een nieuwe cursus 
waarbij je op 8 zondagochtenden 
jezelf in beweging brengt.  
Tijd: 9.30 - 11.15 uur
Locatie: parkeerplaats  Uitspan-
ning ’t Peeske te Beek 
Info: Jeroen Reintjes 06-44037030 
(www.jeroenreintjessports.nl)
Judith Reuling 06-81432170 
(www.judith-yoga-shiatsu.nl)

Feestconcert Sint Martinus-
kerk Gendringen
In de Sint Martinuskerk te 
Gendringen vindt op 7 april om 
15.00 uur een feestconcert plaats 
ter gelegenheid van 200 jaar R.K. 
kerk. Enkele kinderen verzorgen 
in kleding van toen de opening. 
Daarna zal een saxofoonkwar-
tet dat voor deze gelegenheid is 
samengesteld een aantal stuk-
ken spelen afgewisseld door de 
legende over de Gendringse 
avondklok dat zich zo’n 200 jaar 
geleden afspeelt en in de jaren 
’30 van de vorige eeuw op rijm 
gezet is door Nel van Schalkwijk. 
Het  kerkkoor zal enkele liede-
ren ten gehore brengen. Enkele 
solisten zullen hun medewerking 
verlenen. 

Achterhoekse 
Ondernemersavond
We leven in turbulente tijden 
met veel populisme en terrorisme
waardoor velen zich afvragen: Is

de wereld gek geworden? Trump,
Poetin, Erdogan, Brexit en de 
Europese Unie domineren het 
nieuws. Overleeft Trump als
president? Wat zijn de gevolgen
van Brexit? Zal de EU sterker
worden? Deze onderwerpen en
meer komen aan bod op de
Achterhoekse Ondernemers-
avond die Rabobank Graafschap 
maandag 8 april organiseert in
Schouwburg Amphion, Doetin-
chem. Ingewijde in de Neder-
landse politiek Frits Wester en 
Amerika-deskundige Michiel Vos
verzorgen een presentatie ’Is de 
wereld gek geworden?’ De Rabo-
bank nodigt alle ondernemers die 
klant zijn bij de bank van harte 
uit om aanwezig te zijn. Meer in-
formatie is te vinden op Rabo.nl/
graafschap/ondernemersavond.

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

Acteerworkshop
Udo Klompenhouwer gaat ac-
teerworkshops geven voor kinde-
ren van 8 t/m 13 jaar. Vanaf april 
geeft hij 6 weken lang iedere 
donderdag een acteerworkshop  
van 15.00 tot 16.30 uur. Allerlei 
aspecten komen aan bod, zoals 
improviseren, werken met tekst, 
toneel en filmacteren. In de 
laatste les zal er een korte film 

gemaakt worden. Meer info en 
aanmelden via zijn site 
www.udoklompenhouwer.nl 
(via contactformulier) of via 
Facebook/Instagram. Wacht niet 
te lang want er is plaats voor 
maximaal 6 kinderen! 

100 jaar Silvolds Belang
Op 12 april 2019 bestaat belan-
genvereniging Silvolds Belang 
100 jaar. Met een receptie in Ons 
Pakhuus wordt het startsein ge-
geven voor een aantal prachtige 
activiteiten in Silvolde. Meer in-
formatie volgt op social media 
zie facebook:@silvoldsbelang
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Het gendrings toneel speelt ’Miljonair op de Camping’, een blijspel 
in 2 bedrijven. Het is een bewerking van Boerencamping door H. de 
Vries.Het Gendrings Toneel Gezelschap staat hiermee op de plan-
ken en wel met 6 dames en 4 heren. Albert Kamping en zijn vrouw 
Alie zien geen bestaansmogelijkheden meer in hun boerenbedrijf. 
Alie en haar dochter Petra besluiten om er een boerencamping  bij te 
nemen. En daar komen rare gasten.... een broer en zus jagen op een 
erfenis en een jonge vrouw zoekt een man voor haar kind. En dan 
nog die miljonair...! Het Toneel gezelschap Gendringen (met ook 
acteurs uit Aalten ) is opgericht in april 2013. De voorstelling is op 
29 en 30 maart in de Bringenborg, Bringenborg 58 in Gendringen en 
op 5 en 6 april bij Restaurant van Hal aan de Grensweg in Voorst. 
Aanvang 20.00 uur, kaarten à € 7,50 te koop aan de kassa.

In de kerstkrant stond weer een 
restaurantpuzzel. Uit de vele      
inzendingen zijn onderstaande 
winnaars geloot, zij winnen een 
waardebon t.w.v. €25,- te besteden 
bij onderstaande restaurants:

Restaurant de Roode Leeuw in 
Terborg
G. Bergevoet, Brederostraat 21, 
Gendringen

Restaurant Engbergen in 
Gendringen
Maria Koops, Hoofdstraat 55, 
Varsselder

Restaurant Il Caminetto, Anholt
R. Frerix, IJsselstraat 15, 
Terborg

Restaurtant van Hal in Voorst
Daphne Aalders, Orion 14, Ulft

Restaurant Koenders in 
Breedenbroek
F. Bulsink, Lichtenbergseweg 
76, Silvolde 

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

Oplossingen Restaurantpuzzel

Open dag: Beleef Engbergen
Op zondag 24 maart van 11.00 
uur tot 16.00 uur doet Engbergen 
haar deuren open en laat u 
graag het hele gebied zien met al 
zijn mogelijkheden. Engbergen 
is de afgelopen 15 jaar flink 
in ontwikkeling geweest. Er is 
ontzettend veel gerealiseerd en 
veranderd op recreatief gebied. 
En nog steeds is het gebied in 
ontwikkeling. Zo komt er deze 
maand nog een zwaluwtil in 
het gebied te staan en is er een         
alpacaranch geopend. Tijdens 
de open dag nemen we u mee 
door het prachtige gebied en 
kunt u kennis maken en genie-
ten van hetgeen er allemaal te 
beleven is in Engbergen. Via een 
leuke foto-fietsspeurtocht kunt u 
het hele gebied verkennen. Volgt 
u de tocht dan komt u langs alle 
ondernemers en vrijwilligers. 
Kortom, veel te beleven en te 
zien en zeker de moeite waard! 
Info op de facebookpagina van 
Engbergen Veelzijdig: 
https://www.facebook.com/
engbergen/ 

Ingekomen stuk Lokatie 
kindcentrum Gendringen
In de Ulftse Krant van 25 fe-
bruari stond op pagina 3 een 
artikel over de Locatie kind-
centrum Gendringen. Op de 
foto, die groter was dan het 
artikel, stond het gebouw van 
de Bibliotheek Achterhoekse 
Poort in Gendringen. Dat heeft 
gezorgd voor veel vragen bij 
de Bibliotheek. De gemeente 
Oude IJsselstreek heeft kenne-
lijk een onderzoek laten ver-
richten naar de mogelijkheden 
om op die plek een nieuwe 
school te bouwen. Daarover 
heeft de gemeente blijkbaar 
met betrokkenen gesproken, 
maar niet met de Bibliotheek. 
Inwoners van Gendringen heb-
ben al eerder kenbaar              ge-
maakt het van groot belang te 
vinden dat de Bibliotheek in 
Gendringen blijft. Deze publi-
catie riep daarom nieuwe vra-
gen op. De Bibliotheek hecht 
eraan om kenbaar te maken dat 
wat hen betreft, de Gendringse 
vestiging gewoon open blijft.
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Bourgondiën Kok financiële 
diensten viert deze maand een 
feestje. Op 1 maart was het pre-
cies 12,5 jaar geleden dat Frank 
Bourgondiën en Eric Kok hun 
krachten bundelden. Sinds 1 sep-
tember 2006 bieden ze aan de Dr. 
Ariënsstraat 20 in Ulft een volle-
dig pakket financiële dienstverle-
ning aan, en dat doen ze vandaag 
de dag nog steeds.

Ook aan de onderlinge rolver-
deling is in al die jaren weinig 
veranderd. Frank is met name 
het aanspreekpunt voor hypo-
theekadvies en verzekeringen, 
Eric houdt zich voornamelijk 
bezig met financiële administra-
tie, belastingzaken en alles wat 
daarbij komt kijken, medewerk-
ster Monique Migchelbrink staat 
het duo bij. ”Monique is onze 
steun en toeverlaat,” vertelt Eric 
lachend, tussen twee afspraken 
door; het is immers begin maart, 
tijd voor de jaarlijkse inkomsten-
belasting en dus topdrukte voor 
de financiële experts aan de Dr. 
Ariënsstraat.

De aangifte inkomstenbelasting 
wordt verwerkt met professio-
nele software in plaats van een        
programma van de Belasting-
dienst. Bijvoorbeeld bij toeslagen
geeft het systeem uit zichzelf een 
melding als iemand ergens recht 
op heeft. Een nieuwe klant kwam 
dankzij deze software tot de ont-
dekking dat hij zorgtoeslag kon 
krijgen, dat scheelde ineens 
honderden euro’s per jaar.

Ook voor ondernemers wordt 
alles van a tot z verwerkt en 
begeleid. ”Naast het geven van 

advies, verwerken wij de boek-
houding, salarisadministratie, 
jaarrekening en de aangifte 
inkomstenbelasting.”
 
Bourgondiën Kok financiële 
diensten is een laagdrempelig 
kantoor, het persoonlijke contact 
verklaart voor een groot deel 
het succes. ”Veel klanten vinden 
het prettig dat we korte lijntjes 
hebben en altijd dezelfde aan-
spreekpunten,” zegt Eric. Net zo 
belangrijk is het onafhankelijke 
advies waar Bourgondiën Kok 
garant voor staat. ”Met onze pro-
fessionele hypotheek- en finan-
ciële planningssoftware kunnen 

wij alle aanbieders met elkaar 
vergelijken. Dit alles tegen een 
vaste lage prijs zonder bijkomen-
de kosten. Maandelijkse abon-
nementskosten zijn bij ons niet 
verplicht! We begeleiden van 
aankoop tot en met desgewenst 
de notaris, zonder meerprijs,” 
laat Frank weten.

Dat geldt ook voor bijna alle 
verzekeraars. Een kijkje op de 
uitgebreide website fdbk.nl kan 
klanten een flink stuk wijzer 
maken, adviseert Frank. ”Daar 
kunnen ze hun huidige verze-
kering vergelijken met die van 
andere aanbieders. Ze zijn dan 
altijd voordelig uit en kunnen 

toch terugvallen op onze service, 
bijvoorbeeld bij schade.”
Onafhankelijkheid staat hoog 
in het vaandel bij Bourgondiën 
Kok. ”We zijn een klein kantoor, 
maar hebben wel toegang tot vrij-
wel alle banken en verzekeraars. 
Voor complexe brand-, techni-
sche en aansprakelijkheidsverze-
keringen hebben we toegang tot 
de beurs.”

Hun tevreden klanten vormen 
een belangrijke basis voor het 
bestaansrecht van Bourgondiën 
Kok financiële diensten. ”Want 
de beste reclame blijft altijd 
mond-tot-mondreclame,” merkt 
Eric op. ”En dat bereik je alleen 
met tevreden klanten.” Die 
waarderen de begrijpelijke uit-
leg en de uitgebreide dienstver-
lening. ”Ons dienstenpakket is 
zeer breed en voor iedereen,” 
geeft Frank aan. ”Van particu-
lieren en zzp’ers, tot kleine en 
grotere bedrijven. We onder-
scheiden ons met een volledig 
pakket aan administratieve en 
financiële diensten, tegen scher-
pe tarieven.”

Of Bourgondiën Kok het bij de 
start had verwacht, dat ze 12,5 
jaar later nog een goed draai-
end kantoor zouden hebben? 
”We hadden het in ieder geval 
gehoopt,” zegt Eric. ”Ik denk 
dat we kunnen zeggen dat we het 
goed hebben gedaan. We mogen 
zeer tevreden terugkijken op de 
afgelopen jaren.”

Voor het maken van een afspraak  
kunt u bellen met 0315 641 881, 
meer informatie staat uiteraard 
ook op fdbk.nl

Bourgondiën Kok financiële diensten viert jubileum

”Paarden en pony’s oordelen 
niet. Die nemen je zoals je bent.” 
Om die reden vervullen de edele 
dieren een belangrijke rol in de 
cursussen die Saskia te Kampe 
met Coaching Mens en Paard 
samen met Marie-Josee ten Have 
van Black en White Paard en 
Coaching in Etten, Gaanderen 
en Beltrum geeft aan kinderen.

Het doel van de cursussen vol-
gens te Kampe is onder meer 
dat de deelnemers meer zelf-
vertrouwen en mentale weer-
baarheid krijgen, grenzen kun-
nen aangeven en leren omgaan 
met hun emoties. De cursus is 
ook erg geschikt voor kinde-
ren uit het autistisch spectrum. 
(coachingmensenpaard.nl) 
De coach begeleidt, samen met 
pony’s en paarden, volwassenen, 
jongvolwassenen en heeft voor de 
jongere leeftijden de emotionele 
en sociale cursus ’Pony Power 
voor Kids’ en ’Paardenkracht 
voor Pubers’ (vanaf 11 jaar). 
Nieuw is de ontwikkeling van 
’Soulmates Coaching’ de cursus 

die te Kampe momenteel samen 
met ten Have opzet voor jong-
volwassenen (vanaf 15 jaar) en 
die naar verwachting komende 
zomer voor het eerst gevolgd kan 
worden. (soulmates-coaching.nl)
”Deze is meer gebaseerd op 
zaken waar die doelgroep mee 
te maken kan hebben,” vertelt 
te Kampe. ”Zoals verslaving, 
groepsdruk, agressie, emoties, 
echtscheiding, verlies en rouw. In 
die cursus bieden we maatwerk 
per thema.” 
Het speciale aan Soulmates 
Coaching is dat er ook gebruik 
wordt gemaakt van gastsprekers. 
”Jonge mensen die ervaringsdes-
kundige zijn. Dat zorgt voor nog 
meer diepgang.”
De paarden en pony’s zorgen 
ervoor dat deelnemers zich direct 
op hun gemak voelen, vertelt te 
Kampe: ”Als praten moeilijk 
is, heb je een pony die naar je 
luistert en die je begrijpt. Vaak 
beginnen kinderen al knuffelend 
wat te kletsen tegen een pony. 
Als coach begeleid je dit, terwijl 
de pony het kind steunt.”

Zichzelf op de voorgrond plaat-
sen, dat hoeft voor Jasmijn Hof-
meijer niet zo nodig. Toch heeft 
de 18-jarige Gendringse zich 
laten overhalen deel te nemen 
aan de verkiezing Miss Beauty of 
the Netherlands. En nu ze mee-
doet, gaat ze ook voor het hoogst 
haalbare.

In eerste instantie leek het haar 
maar niets, zo’n missverkiezing. 
Jasmijn Hofmeijer werd twee 
jaar geleden al via Facebook 
gescout door Charina Bartels, 
een van de organisatoren van het 

evenement. ”Maar ik vond dat 
niks voor mij,” vertelt Jasmijn 
over haar aanvankelijke terug-
houdendheid. Dat veranderde 
echter toen ze de leuke kanten 
van een missverkiezing ontdekte. 
”Charina vroeg begin dit jaar of 
ik al van gedachten veranderd 
was. Toen heb ik besloten: laat ik 
het maar gewoon proberen.”
Wat die leuke kanten zijn? ”Het 
is heel anders dan ik vooraf had 
verwacht. Mijn idee was: dat zijn 
allemaal meiden die zichzelf heel 
wat vinden. Maar dat is helemaal 
niet zo. Het is meer een team 

dan ieder voor zich. In plaats 
van strijd onderling zit iedereen 
elkaar aan te moedigen.” Dat 
bleek al tijdens de castingdag, 
afgelopen januari in Apeldoorn, 
waar Jasmijn uit een groep van 
120 deelneemsters geselecteerd 
werd voor de finaleronde van 
Miss Beauty of Gelderland. 
De havo-scholiere werd beoor-
deeld op basis van de algemene 
voorstelronde, de bikinironde 
(’waarin het niet ging om je 
figuur, maar meer om of je zelf-
verzekerd bent’) en een Engelse 
ronde (‘want als je doorkomt 
en geen Engels kunt, dan schiet 
dat niet echt op’). Ze werd uit-
verkozen en is een van de vijf-
tien Gelderse finalisten. Tot aan 
die provinciefinale 30 maart in 
Nunspeet, is er om de zondag een 
trainingsdag. ”30 Procent van de
beoordeling gebeurt op basis van 
hoe je je tijdens die trainingen 
gedraagt en inzet,” vertelt ze. 
20 Procent wordt bepaald door 
publiekstemmen (sms ’Poll Gel-
derland Jasmijn’ naar 3010;     
kosten € 1,10 per bericht), voor 
de overige 50 procent is het        
tijdens de finaledag aan de jury.

Jasmijn gaat haar best doen om 
de juryleden te overtuigen. Want 
hoewel ze het lastig vindt om 
zichzelf op de voorgrond te plaat-
sen, gaat ze voor de landelijke 
finale. ”Nu ik toch bezig ben, wil 
ik ook wel winnen. Want ik kan 
niet zo goed tegen mijn verlies,” 
zegt ze lachend. En volgens moe-
der Angela kan het best helpen, 
dat haar dochter geen ’haantje 
de voorste’ is. ”Een bescheiden 
miss… Ik denk dat dat haar char-
me gaat zijn.”

Jasmijn zet bescheidenheid aan de kant 
voor miss-finale

V.l.n.r. Erik Kok, Monique Migchelbrink en Frank Bourgondién.

Mentaal weerbaarder dankzij 
luisterende paarden en pony’s

Marie-Josee ten Have met Cato (links) en Saskia te Kampe met Cai.
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In Megchelen had men een buurschap de 
Zwanenburg. Toen de gronden van het kasteel de 
Zwanenburg verkocht werden in 1900. Kwamen 
er steeds meer huizen te staan aan de huidige 
Zwanenburgseweg. In het jaar 1922 werd de 
schutterij ”de Swaanenburg”opgericht.
Deze schutterij heeft bestaan tot midden jaren 50 
van de vorige eeuw. Hier zien we een groepsfoto 
van net voor of na de oorlog. Wij zijn opzoek naar 
namen van deze groep.

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 15 april. 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)

15-16 maart: Volksstuk ’Tante Leen’, Buurtschapshuis, Sinderen
17 maart: Dansgardefestival Iseldonk, DRU Cultuurfabriek
tot 25 maart: ’Kunst maakt hongerig’, Galerie bij de Boeken,   
 DRU Cultuurfabriek, Ulft
16 maart: Potgrondaktie GWVV, Varsselder-Veldhunten
17 maart: Aftrap Walking Football, SVGG / VV Gendringen
18 maart: Instuifmiddag KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
t/m 22 maart: Tatum Kempers in CIVON, Ulft
22-23 maart: Volksstuk ’Tante Leen’, Buurtschapshuis, Sinderen
23 maart: Halfvastenoptocht, Netterden
24 maart: Platen, CD-markt, DRU Cultuurfabriek, Ulft
24 maart: Wandeling historie Ulft, DRU Cultuurfabriek, Ulft
24 maart: Concert St. Radboud, ’Ons Pakhuus’, Silvolde
24 maart: Open dag: Beleef Engbergen, Gendringen
27 maart: Film ’A star is born’, Filmhuis DRU Cultuurfabriek
27 maart: Rijbewijskeuringen, zaal Mulderije, Ulft
27 maart: Leren Hardlopen, Atletico’73, Ulft
29, 30 maart: Voorstelling Gendrings Toneel, Bringenborg,   
 Gendringen
30-31 maart: Toneelvoorstelling van ’Kom ens kieken’, Dorps- 
 huus, Varsselder
1 april: Bingo KBO/SBU, Hemeltje, Ulft
7 april: First Flush Theefestival, DRU Cultuurfabriek, Ulft
7 april: Feestconcert St. Martinuskerk, Gendringen
8 april: Achterhoekse Ondernemersavond, Amphion   
 Doetinchem
12 april: Receptie 100 jaar Silvolds Belang, Ons Pakhuus,  
 Silvolde
15 april: Instuifmiddag KBO/SBU, Hemeltje, Ulft

Overleven in de heuvels rond 
Oradea
De sneeuwklokjes komen in 
Nederland naar boven, koning 
winter lijkt de strijd te hebben 
opgegeven. In de heuvels rond 
het Roemeense Oradea slaken 
groepen Roma een zucht van 
verlichting, nu ook daar de lente 
op de deur klopt.
De Moeder Teresa Stichting Ulft 
helpt al decennia kansarmen in 
Oost-Europa, de laatste jaren 
voornamelijk in Roemenië. Dat 
doet de stichting met onafgebro-
ken veel inzet; vier seizoenen 
lang, 365 dagen per jaar.
Waar in Nederland -5 graden 
celsius al als bar koud wordt be-
schreven, is dat in Roemenië een 
heel ander verhaal. De Roma 
die er in hun plaggenhutten le-
ven, hebben louter overleven als 
credo. Met minimumtempera-
turen die lager kunnen zijn dan 
-20 graden celsius, is het de win-
ter allesbehalve plezierig. Hout 
sprokkelen om een vuurtje te 
stoken is dan een noodzakelijke 
bezigheid. Het vuur lijkt wel-
haast een feestje in de koude en 
kille omgeving waarin de Roma 
doorgaans hun dagen slijten. Een 
enclave diep weggestopt op het 
platteland, ergens uit het oog van 

de Roemeense ‘samenleving’ die 
het bestaan van de Roma ont-
kent, hen negeert en ze liever 
kwijt dan rijk is. Middels sociale 
woningbouw probeert de Moeder 
Teresa Stichting Ulft deze kwets-
bare groep mensen te helpen, 
door kledingpakketten te sturen, 
medicijnen in te zamelen, hout 
uit te delen en voedselpakketten 
te sturen. Dit kan niet zonder 
de onvoorwaardelijke inzet van 
vrijwilligers in Nederland en de 
medewerkers van de stichting in 
Oradea. Zij zijn de ogen en oren 
van de stichting die in Nederland 
huist, zij distribueren, informe-
ren en bewaken de hulpverlening 
zodanig dat gesteld kan worden 
dat deze op de best mogelijke 
plaatsen verleend wordt.
Maandag 11 maart vertrok er 
uit Ulft weer een grote vracht-
wagen met hulpgoederen rich-
ting Roemenië waar de truck op 
woensdag 13 maart aankwam 
bij het magazijn in Cetariu. De 
truck zat vol met nieuwe kle-
ding voor de winkel in Oradea 
en tweedehandskleding voor de 
dorpen. Ook zaten er boeken en 
schrijfmaterialen bij, onder meer 
schriften ook voor de scholen. De 
lading is opgevuld met dekens en 
nieuwe slaapzakken.

Moeder Teresa Stichting

Eet jij elke week peulvruchten?
Velen van ons moeten deze 
vraag met nee beantwoorden 
zeker nu de winter bijna voorbij 
is. In de winter staat er erwten-
soep, bruine bonensoep en chili 
con carne op het menu maar in 
de zomer….

In de richtlijnen gezonde voe-
ding staat het advies om 1 keer 
per week peulvruchten te eten. 
Nu vraag je je misschien af waar-
om wordt ons dat geadviseerd?
Peulvruchten zijn goed voor 
je gezondheid, omdat ze het 
LDL-cholesterol verlagen, dit 
vermindert de kans op hart- en 
vaatziekten. Verder zijn peul-
vruchten rijk aan koolhydraten, 
eiwitten, B- vitamines en mine-
ralen, zoals ijzer, calcium, mo-
lybdeen en fosfor. Daarnaast 
bevatten peulvruchten veel ve-
zels. Het eten van peulvruchten 
zorgt voor een voller gevoel 
omdat het veel vezels bevat. 
Peulvruchten zorgen ervoor 
dat je langer verzadigd bent 
en minder snel weer wilt eten 
of snoepen. Het is dus ook een 
prima keuze als je wilt afval-
len. Peulvruchten zijn ook rijk 
aan eiwitten dus ze zijn prima 
vleesvervangers.

Zijn alle bonen peulvruchten?
Plantkundig gezien wel, maar 
‘groene’ peulvruchten zoals 
doperwten, sperziebonen, snij-
bonen en tuinbonen rekenen we 
tot groente omdat ze daar qua 
gezondheidseffecten op lijken. 
Onder peulvruchten vallen: 
bruine, witte en zwarte bonen,
kapucijners, kievitsbonen (bor-
lotti), limabonen, linzen, kikker-
erwten, kidneybonen en soja-

bonen. De peulvruchtensoorten 
lenen zich prima voor zomerse 
gerechten. Denk hierbij aan een 
salade met linzen en fetakaas, 
linzensoep, een salade van ver-
schillende bonen en ook een 
bonenburger kan op de bbq of 
u kunt zich tegoed doen aan een 
heerlijke dip van kikkererwten 
zoals humus. 

Humus kun je ook eten als 
broodbeleg en er zijn diverse 
varianten van te maken, bij-
voorbeeld met geroosterde 
paprika, bietjes of varieer met 
kruiden. Ook kun je kikker-
erwten met kruiden roosteren 
in de oven. Deze kun je eten 
als hartige knabbel of door een 
salade.

Recept: Peulvruchtensalade 
met tonijn
Ingrediënten voor 4 personen:

200 gram kikkererwten
200 gram kidneybonen
1 komkommer
2 tomaten
1 blikje tonijn
1 eetlepel mayonaise (of variant 
met minder vet)
Gemengde sla met rucola

Doe zowel de kikkererwten als 
de kidneybonen in een vergiet 
en spoel ze even goed af onder
de kraan. Terwijl de peul-
vruchten uitlekken snijd je de 
komkommer in kleine stukjes. 
Snij de tomaten in hele kleine 
blokjes.
Laat de tonijn even goed uitlek-
ken en mix in een grote schaal 
de peulvruchten met de mayo. 
Doe hier vervolgens de gesne-
den groentes en de tonijn bij. 
Je kunt als variatie nog een paar 
olijven toevoegen.

Hetty Schouten, voedingscoach 
Fit&Slank Silvolde

Voedingstips

Wedstrijden van de 
komende weken
24 maart 
SDOUC - SV Orion 
VVG ’25 - Ulftse Boys 
GWVV - SV Dinxperlo 
VVO - Gendringen 
SVGG - VV Terborg 
VV Hoogland - Silvolde 
NVC Netterden  - SV 
Kilder 
Westendorp - Ajax B 
Den Dam - VV Etten 

7 april
SC Varsseveld - SDOUC 
Ulftse Boys - Sprinkhanen 
KSH - GWVV 
Gendringen - VV Doetinchem 
VV Terborg - RKSV ’t Peeske 
Silvolde - De Bataven
SV Halle - NVC Netterden 
SVGG - SV Zeddam/Sint Joris
VV Etten - VV Stokkum 

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

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




