
Voor de liefhebbers van carnaval 
is het aftellen begonnen: komend 
weekend barst het feest weer 
los. Ook in Ulft (of ’Iseldonk’ 
tijdens carnaval) is genoeg te be-
leven, met dit jaar op de vrijdag-
avond het nieuwe Veurglui’jen. 
Carnavalsverenigingen de Pol en
de Szoepstengels hebben een 
boordevol programma en dat 
geldt ook voor de Stichting 
Iseldonk, die het carnaval in Ulft 
organiseert. 

Het carnaval in Iseldonk, vijf 
dagen lang geregeerd door 
Stadsprins Berto den Eerste (met 
zijn 22 jaar Iseldonks jongste 
Stadsprins ooit!) onder het motto 
’Aj moar gein heb’, gaat vrijdag 
21 februari ’s ochtends om 11.00 
uur al van start voor de jeugd: 
popzaal DRU Industriepark viert 
dan feest samen met de Ulftse 
basisscholen de Oersprong en de 
Mariaschool. Jeugdprins Thijn 
den Eerste zal hierbij natuurlijk 
eveneens van de partij zijn. Zijn 
leus: ’Lach met’.

’s Avonds wordt er in diezelfde 
popzaal – na meer dan dertig 
jaar Seniorenpronkzitting – een 
nieuwe weg ingeslagen: om 20.41 
uur begint het Veurglui’jen, Oer-
Hollands in Iseldonk met Michel 
Wolsink en dj Raymond van 
Osch, ’voor 11- tot 111-jarigen’. 

Kaarten zijn voor 3,25 euro in de 
voorverkoop verkrijgbaar bij de 
DRU (aan de deur 5 euro). Op 
zaterdag vindt de sleutelover-
dracht door burgemeester Otwin 
van Dijk plaats (14.41 uur bij 
de DRU) en vanaf dat moment 
heeft Stadsprins Berto het offici-
eel voor het zeggen in Iseldonk. 
Vervolgens zal ’de Uutschieter’ 
worden uitgereikt aan John 
Haverdil en treden de Iseldonkse 
Muzikanten op. Om 21.11 uur 
begint zaterdagavond bij café de 
Veldmuis het gratis toeganke-
lijke Carnavalsbal. 

De carnavalsoptocht door Isel-
donk gaat op zondag 23 februari 
om 13.11 uur van start vanaf het 

Zwarte Plein en tijdens de bonte 
carnavalsstoet zijn alle aanlig-
gende cafés geopend. Na afloop 
verhoogt dj Johnny Hoogland 
de sfeer bij de DRU tijdens het 
After-Optocht-Bal. 

De maandag staat na de carna-
valsmorgen in de Debbeshoek 
in het teken van Dweilen in 
Iseldonk (kroegentocht), te be-
ginnen met het touwtrekken 
bij de Pol vanaf 13.00 uur. Het 
’dweilen’ voert dit jaar langs café 
’t Kroegje, muziekcafé Kashmir, 
café de Veldmuis, café ’t Wapen 
van Ulft en eindigt bij Het 
Hemeltje. 

Dinsdag tot slot is het ’Mientje 
verbranden’: om 20.00 uur verza-
melen op het plein bij Mecking’s 
Sportshop. Om 20.11 uur gaat de 
stoet dan richting Het Hemeltje 
waar de pop zal worden ver-
brand, gevolgd door de afsluit-
avond bij Het Hemeltje met een 
optreden van dweilorkest Ut 
Natte Mondstuk uit Zeddam.

De Pol
Bij carnavalsvereniging de Pol, 
waar Prins Dion de Eerste de 
scepter zwaait, kan drie dagen 
lang genoten worden van livemu-
ziek in het clubgebouw van schut-
tersgilde Sint Joris (Hofstraat 1, 
alle dagen gratis entree). 
Op zaterdag vanaf 20.00 uur 
speelt De Polband, afgewisseld 
met dj Robert, op zondag 23 
februari staat – na de optocht, 
vanaf 16.00 uur – De Polband 
nog een keer op de planken. 
Een dag later vindt om 13.00 
uur het touwtrekken plaats met 
aansluitend frühshoppen (met de 
Apollo Mega Drive-In Show). 
’s Avonds geldt de residentie van 
de Pol om 21.00 uur als vertrek-
punt van de kroegentocht door 
Ulft.

De Szoepstengels
Onder leiding van hun kersverse 
Prinsz Mathijs den Eerste vieren 
de Szoepstengels ook dit jaar 
weer carnaval ’met een fijn drel-
leke muziek’. 
In hun residentie Het Hemeltje 
wordt op zaterdag 22 februari 
afgetrapt door Johnny and the 
Heroes. Een dag later speelt de 
band The Seventies, op maandag 
de 24e is het de beurt aan Filthy 
Treasure. 
Alle feestavonden van de Szoep-
stengels - voor de alternatieve 
carnavalist - beginnen om 21.11 
uur en zijn gratis toegankelijk. 

Zoals gebruikelijk hebben 
de Szoepstengels op dinsdag 
nog een ludieke activiteit. Het 
Hemeltje staat op 25 februari 
in het teken van de ’DragRace’; 
foute activiteiten en gênante 
opdrachten zijn vanaf 13.48 uur 
verzekerd!

Meer informatie over de festivi-
teiten is te vinden op de websites 
iseldonk.com, sintjorisulft.nl en 
szoepstengels.nl.
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Afgelopen week was het 
Speeltuinpad, zeg maar het 
fietspad over de hoge brug, 
afgesloten voor het onderhoud 
aan de bomen wat inhield dat 
waarschijnlijk het overgrote 
deel is gekapt. De meeste 
zouden dood zijn en de rest 
in slechte conditie. Gelukkig 
is er een herplant gepland als 
de ’hoge brug’ zelf in de loop 
van het jaar ook vervangen is. 
Dit doet me weer denken aan 
de ophef over de plannen om 
de bomenlanen aan o.a. de 
Rabelinkstraat te ’dunnen’. 
Dit werd betiteld als ’achter-
stallig onderhoud’ waarbij het 
hele karakter van deze wegen 
volledig teniet gedaan zou  
worden en zoals we aan de
dunning aan de Driekoningen-
weg zien, waar alleen maar 
solitaire bomen overgebleven 
zijn met smalle kronen, zon-
der enig verband. En ja, er zijn 
200 boompjes teruggeplaatst 
in Engbergen, die zijn nu echt 
al wel 1,2 meter hoog hoor en 
staan zo dicht op elkaar dat 
daar ook ’gedund’ zal moeten 
worden. Te hopen is dat er 
dan nog 20 overblijven of zo. 
Toevallig viel mijn blik op een 
top 5 van gemeenten met de 
meeste en minste bomen. En 
raad eens waar wij als ’groene 
grensgemeente’ staan? Juist, 
wij zijn nr. 5 van de gemeentes 
met de minste bomen! Hoezo 
groene grens gemeente, of 
wordt daarmee bedoeld dat 
we veel groene grenzen heb-
ben, want dat klopt wel. Mijn 
voorkeur zou echter toch uit-
gaan naar het behoud van zo-
veel mogelijk groen en vooral 
onze mooie volwassen bomen. 
Zeker, dood is dood, maar doe 
dan meer aan verantwoord
onderhoud om wat er nog staat 
zo gezond mogelijk te houden. 
Want voordat al die jonge 
sprietjes die ervoor terug-
geplant worden weer eens           
echte bomen zijn, zijn we echt 
een generatie verder. Voor-
lopig dus maar over een 
kaal ’Speeltuinpad’ richting 
Silvolde.
ulftsekrant@ijselstroom.nl

Zijlijn

7 Willem Tell, Voedingstips,  
 vv Terborg, Openlucht-  

 theater Engbergen

8 Nestkastjes, Lezing,   
 Escape-room, Puzzel,   

 Film, Min40celsius

9 Olde Dorpskiek’n,   
 Agenda, MTS, Galerie

Ulft maakt zich klaar voor 
Iseldonks carnaval

De carnavalsoptocht door Iseldonk. (Archieffoto 2019)

Noteer de demonstratiedag 
alvast in uw agenda:
Do. 20 febr.  traplift
Do. 27 febr. sta-op-stoel
Do. 5 mrt.  slaapcomfort
Do. 12 mrt.  scootmobiel

Voorstsestraat 1 • 7071 PH Ulft
tel. 0315 - 842021
WWW.ARCENCIEL.NL

ELKE 
DONDERDAG
OPEN DAG

nabij de watertoren in Ulft

Hoog in kwaliteit, scherp in prijs

donderdag open dag - 
daarnaast advies en 
demo op afspraak

Extra bijlage:
Iseldonkse
Carnavals-

krant



Wachttijd was er al amper bij 
Panneklaar, maar Gerrit Eversen 
en zijn collega’s werken nu nóg 
sneller in hun zaak op winkelcen-
trum De Blenk. Dé barbecue- en 
buffetspecialist heeft een verbou-
wing achter de rug en heeft ook 
nog eens een uitgebreider assor-
timent gekregen. Makkelijk en 
snel, maar ook vers en gezond. 
’Zoals je het thuis ook maakt.’

Specialiteitenwinkel Panneklaar 
op de Middelgraaf 38e in Ulft 
heeft de afgelopen weken een 
vernieuwde keuken gekregen. 
”We hebben een hoop moderne 
apparatuur erbij. Daardoor kun-

nen we nu nog sneller werken en 
meer tegelijk bereiden,” vertelt 
Eversen. ”We kunnen twaalf tot 
veertien schnitzels bakken binnen 
4,5 minuut,” noemt hij als voor-
beeld. ”Daar kan McDonald’s 
niet tegenop. Vooral op zondag, 
als het hier heel druk is, is het fijn 
dat we supersnel kunnen bakken. 
Waar je in een snackbar al gauw 
een kwartier staat te wachten, 
duurt het bij ons hooguit vijf mi-
nuten. Dat wordt gewaardeerd.”

De klanten van Panneklaar stel-
len het eveneens op prijs dat de 
keuzemogelijkheden groot zijn 
bij de eetwinkel op De Blenk, 

waar tegenwoordig ook pizza’s 
verkrijgbaar zijn. Zo is er voor 
ieder wat wils. Elke combinatie 
is denkbaar, geeft Eversen aan. 
”Als de een hutspot met hachee 
wil en de ander een schnitzel 
met patat, dan kan dat. Of heel 
traditioneel de combinatie aard-
appels, groente, vlees. Stamppot 
hebben we ook: boerenkool met 
een gehaktbal bijvoorbeeld, of 
zuurkool met een speklap. Het 
assortiment is heel uitgebreid. 
Zo kun je thuis samen eten, maar 
heeft toch iedereen zijn eigen 
keus.”
Het grote voordeel van Panne-
klaar is dat het gebruiksgemak 

van de kant-en-klare gerechten 
niet ten koste gaat van de gezond-
heid, want alles wordt vers klaar-
gemaakt in de eigen keuken. ”De 
maaltijden worden met stoom 
bereid. Dus het is écht vers, de 
vitamines zitten er nog in. Alles 
zoals je het thuis ook zou doen. 
We kunnen goed merken dat de 
consument daar behoefte aan 
heeft, aan snel én gezond. Waar 
we eerder alleen op zondag de 
kant-en-klare maaltijden had-
den, gaan ze nu dagelijks over de 
toonbank.” 

Ondertussen blijft Panneklaar 
vernieuwen: zo heeft na een ge-
slaagde proefperiode de ’kippe-
ling’ een vaste plaats op het menu 
gekregen. ”De van vis gemaakte 
kibbeling die iedereen kent is 
lekker, maar vaak wel prijzig. 
Wij hebben nu de kippeling; net 
als kibbeling, maar dan gemaakt 
van kip en voor maar 2,50 per 
bakje. Dat is supersmakelijk. We 
zijn ermee begonnen op de vrij-
dag, maar het was zo’n succes dat 
we het nu iedere dag verkopen.”

Op facebook.com/panneklaar is 
dagelijks te zien welke maaltij-
den Panneklaar in de aanbieding 
heeft. 
Op de website panneklaar.nl 
kunnen online maaltijden besteld 
worden. Eversen: ”Daar kunnen 
mensen zelf het tijdstip invullen 
waarop ze hun eten op willen ha-
len. Dan gaan ze nóg sneller met 
hun maaltijd naar huis.”
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Elektrische dorpsauto 
Breedenbroek
De dorpsauto van Breedenbroek 
is een groot succes. Om dit vrij-
willigersinitiatief van Werkgroep 
Breedenbroek-Voorst in de toe-
komst in stand houden, wil het 
vrijwilligersinitiatief een elektri-
sche auto aanschaffen. 
Daarvoor wil de werkgroep een 
verzoek indienen bij LEADER 
Achterhoek. LEADER Achter-
hoek heeft subsidie beschikbaar 
gesteld, om lokale initiatieven 
en goede ideeën waardoor de 
leefbaarheid op het platteland 
verbetert financieel te onder-
steunen. Deze bijdrage is alleen 
mogelijk als co-financiering van 
andere partijen beschikbaar is. 
Daarom stelt het college samen 
met de provincie Gelderland, 
in totaal een bedrag van 12.500 
euro beschikbaar. Wethouder 
Ria Ankersmit: ”Wij ondersteu-
nen het initiatief van harte. De 
dorpsauto wordt veel ingezet. 
Mensen in het dorp zijn hiermee 
mobieler. Studenten worden naar 
stations gebracht, maar ouderen 
gaan ook op familiebezoek of 
naar het ziekenhuis. Ik heb veel 
waardering voor alle vrijwilligers 
die zich hiervoor inzetten.” 

Terrein Waalstraat
Vooruitlopend op de actuali-
satie van het bestemmingsplan 
Sportcomplex IJsselweide heeft 
het college van B&W medewer-
king verleend aan Stichting Club 

Green Up om op het terrein aan 
de Waalstraat een voedsel- en 
speelbos in te richten. Ook mag 
Scouting Gendringen op dit 
terrein een nieuw clubgebouw 
plaatsen. 
Het terrein waar de activiteiten 
ontplooid worden, ligt op dit 
moment braak. De grond is eigen-
dom van de gemeente. Zowel de 
scouting als het voedsel- en speel-
bos zijn een goede aanvulling op 
het sportpark IJsselweide, vindt 
ook wethouder Ria Ankersmit: 
”Een speelbos als aanvulling op 
de al aanwezige fruitbomen, waar 
kinderen zich kunnen vermaken 
en spelenderwijs leren. En waar 
buurtbewoners hun wandelin-
getje kunnen blijven maken. Ik 
vind het een prachtig initiatief, 
dat ook bijdraagt aan biodiversi-
teit en cultuur.” 
André Evers secretaris van de 
Scouting Gendringen en voorzit-
ter van Club Green Up: ”De aan-
leg van het voedsel- en speelbos 
gebeurt in samenwerking met 
Stichting Oersterk uit Ulft, die 
na realisatie ook een deel van het 
onderhoud voor haar rekening 
neemt.”

Mogelijkheden voor 
woningbouw 
Woningsplitsing in boerderijen 
weer mogelijk maken en in ruil 
voor sloop van lege schuren en 
stallen nieuwbouw van één of 
enkele woningen toestaan én 
leegstaand vastgoed in de woon-
kernen benutten voor de bouw 
van nieuwe woningen. Dit zijn 
de belangrijkste onderwerpen uit
de lokale uitwerking van de in 
september 2019 door de gemeen-
teraad vastgestelde regionale 
kwaliteitscriteria voor woning-

bouw. Het voorstel van deze 
uitwerking legt het college van 
B&W nu ter besluitvorming voor 
aan de gemeenteraad. 
Deze regionale criteria geven 
ruimte aan de bouw van extra 
woningen, vooral voor starters 
en senioren. Wethouder Ben 
Hiddinga: ”De roep om nieuwe 

woningen is groot en wordt in 
de hele gemeente gehoord. Er 
is haast met de vaststelling van 
onze lokale criteria, want nadat 
bekend werd dat er extra ruimte 
voor nieuwbouw is in de regio, 
hebben zich tal van initiatiefne-
mers gemeld. We willen niet lan-
ger wachten dan nodig is.” 

De leefbaarheid van het bui-
tengebied staat onder druk nu 
steeds meer boeren hun bedrijf 
(moeten) beëindigen. Schuren 
en stallen komen leeg te staan 
en het woongedeelte is vaak te 
groot. Hoeveel er gebouwd mag 
worden, is afhankelijk van het 
gesloopte oppervlak.  

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

veur ’n
Paerelskruutje

’n minuutje

Paerelskruutje

Nieuw clubhuis scouting

In de actualisatie van het bestemmingsplan Sportcomplex IJsselweide, dat nu in voorbereiding is, wordt 
het mogelijk gemaakt dat de scouting hier een nieuw clubhuis kan realiseren. Volgens Evers is er dringend 
behoefte aan een nieuw gebouw: ”Op dit moment is er een ledenstop omdat het huidige gebouw gewoon-
weg te klein is voor nog meer kinderen. Met een nieuw en groter gebouw zou de club weer verder kunnen 
groeien. Ook is het huidige gebouw sterk gedateerd. Geen isolatie en op veel punten aan groot onderhoud 
toe.” Het college heeft tevens besloten, dat er onder voorwaarden op de huidige locatie van de scouting 
aan de Tulpstraat 6 in Gendringen woningen mogen worden gebouwd.

Panneklaar verzorgt supersnel verse en 
gezonde maaltijden

Leslie Eversen met haar zoon Dylan.
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Zondagmiddagconcert met
vrouwenkoor Musica
Op zondag 16 februari verzorgt 
het Vrouwenkoor Musica uit 
Dinxperlo een zondagmiddag-
concert in de Protestantse Kerk 
te Silvolde. Het koor staat onder 
leiding van Elske te Lindert en 
Theo Menting. Het concert in de 
Protestantse Kerk te Silvolde be-
gint om 15.00 uur, entree 8 euro. 

Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 2 maart haar maan-
delijkse bingo voor leden in 
’t Hemeltje te Ulft. De aanvangs-
tijd is veranderd van 14.30 uur 
naar 14.00 uur. Nieuwe leden zijn 
welkom en kunnen zich op deze 
middag aanmelden.

Halte Bontebrug: kruideniers-
winkel en bakkerij van toen
Kent u ze nog? Producten als 
Sun light zeep, Vim, pruimtabak, 
Henco, Maggi en Erdal. Deze en 
nog vele andere ’golden oldies’
zijn te bewonderen in Halte 
Bontebrug, een oude kruide-
nierswinkel met monumentale 
bakkerij. Beleef de sfeer van wel-
eer op een uniek plekje. 
Natuurlijk rinkelt de originele 
winkelbel bij binnenkomst en 
staat daar de originele grutters-
kast met geëmailleerde naam-
plaatjes op de vele laden en vak-
ken. ’Bloedworstkruiden’, ’gort’ 
en ’griesmeel’. De oude kassa en 
koffiemolen pronken op de toon-
bank. In de oude bakkerij lijkt 
het net alsof de bakker ieder mo-
ment kan binnenlopen. De geur 
van meel en vers gebakken brood 
vult in je beleving de ruimte. 
De originele oven, bakkersfiets, 

troggen, mixers en blikken staan 
te wachten op gebruik.
Openingstijden:

Elke vrijdag en zaterdag van 
9.00 - 17.00 uur (vaak ook bij 
fiets- en wandeltochten en op 
aanvraag). 

Rijbewijskeuringen in Ulft
Automobilisten kunnen zich via 
Regelzorg Rijbewijskeuringen op 
2 maart in de Mulderije in Ulft 
medisch laten keuren voor de 
verlenging van hun rijbewijs. 
Een afspraak maken met de 
arts kan via Regelzorg Rijbewijs-
keurigen. Tel.: 088 2323300.  
Zelf een datum plannen:
www.regelzorg.nl

Excelsior Silvolde kondigt de 
lente aan
Op zaterdag 7 maart geeft de 
muziekvereniging Excelsior uit 
Silvolde haar voorjaarsconcert. 
Een deel van het concert zal ge-
relateerd zijn aan de oorlog en 
de bevrijding van 75 jaar gele-
den. Onder andere Soldaat van 
Oranje  en  de Song of Liberation 
zullen op het programma staan. 
Het is een ode aan de bevrij-
ders van Nederland. Het tweede 
deel staat in teken van wereldse 
muziek, waaronder het mooie 
ANTARCTICA. In de pauze zal 
er weer een verloting gehouden 
worden om de kas weer wat te 
spekken en de kosten van deze 
avond te dekken. Toegang is gra-
tis  en aanvang is om 20.00 uur in 
Ons Pakhuus te Silvolde.

Silvoldse Voorjaarsmarkt
Tuincentrum Steentjes organi-
seert zondag 8 maart de Silvoldse 
Voorjaarsmarkt van 10.00 tot
17.00 uur aan de Oude Dinxper-
loseweg 68 in Silvolde.

Damesgilde Ulft
Op woensdag 11 maart orga-
niseert Damesgilde Ulft haar 
jaarlijkse feestavond vanaf 19.30 
uur in de Conferentiezaal van 
het DRU Industriepark te Ulft. 
De avond wordt verzorgd door 
”Fris van de Draod”, een ge-
zellig optreden met liedjes en 
sketsjes.

Tuinwerkdag
Voor vrijdag 13 en zaterdag 
14 maart zijn we op zoek naar 
vrijwilligers die de tuinen wil-
len doen voor inwoners van de 
gemeente Oude IJsselstreek die 
hun tuin om wat voor een reden 
niet meer zelf kunnen doen. 
Heb je interesse en wil je graag 
een tuin doen, neem dan contact 
op met Oude IJsselstreek Doet. 
Tel: 06-83 70 84 11 of per mail 
info@oudeijsselstreekdoet.nl

Halfvastenoptocht Netterden
Op zaterdag 14 maart is vanaf 
19.11 uur de Halfvastenoptocht 
in Netterden. Startlocatie en op-
stelling van het publiek van de 
optocht is: Emmerikseweg 2 in 
Netterden. Inschrijven is vanaf nu 
mogelijk. Wees er snel bij, want 
de plekken zijn snel vergeven. 

Voorstelling ’Februari’ in 
Sinderen
Op 13 en 14 maart wordt in het 
Buurtschapshuis sinderen de 
voorstelling ’Februari’ gespeeld. 
’Februari’ is een ijzersterk stuk 
over de Februaristaking van 
1941 te Amsterdam. Het stuk 
speelt zich afwisselend af in het 
volkslogement van Tante Marie 
en Ome Toon, en het café van 
Dikke Bram.

St. Hubertus
Zet alvast in je agenda; 14 maart 
kun je bij ons kennis maken met 
de schietsport tijdens de activiteit 
van Sjors Sportief. En weet je wat 
het leukste is? Iedereen kan met 
een prijs naar huis gaan. Want 
ook al heb je nog nooit met een 
geweer geschoten, deze middag 
hoef je alleen maar een beetje 
geluk te hebben. Dus kun je al 
schieten of wil je het wel eens 
proberen en wil je zo kennis te 
maken met ons Schuttersgilde? 
Geef je dan nu op en wie weet 
win jij wel een leuke prijs!

Instuifmiddag KBO/SBU
KBO/SBU organiseert op maan-
dag 16 maart een instuifmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur in zaal
’t Hemeltje te Ulft. Er wordt een 
kaartje gelegd (o.a. solokaarten, 
jokeren, 3/15), rummikub ge-
speeld en gesjoeld; ook andere 
spelen zijn welkom. De entree is 
gratis en men hoeft geen lid te 
zijn! De koffi e kost slechts €1,- 
en er is ruimte voor zo’n 80 deel-
nemers, dus breng partner, buren 
en vrienden mee.

Hen & Weerum wandeltocht
Op 15 maart is het weer tijd 
voor de Hen & Weerumtocht 
in Varsselder. De wandelroutes 

van de HEN & WEERUM heb-
ben elk jaar weer een duidelijk 
doel voor ogen: Geprobeerd 
wordt om vanaf het vertrekpunt 
in Varsselder een zover mogelijk 
daar vanaf gelegen punt te berei-
ken, binnen de gekozen afstand. 
Er is keuze uit een drietal afstan-
den: 6, 12 en 24 kilometer. 

De wandelaars van de 6 km route 
worden met huifkarren wegge-
bracht en wandelen vervolgens 
het 2e deel van de 12 km route. 
Zij lopen dus alleen ’WEERUM’. 
Starttijden: 
21 km 08.30-10.30 uur
14 km 08.30-12.30 uur
7 km 09.00-12.30 uur

Potgrond op bestelling bij GWVV

Ook dit jaar is vv GWVV weer actief voor zijn jeugdafdeling. De traditionele potgrondactie staat weer 
op het programma waarbij de opbrengst bedoeld is voor de GWVV-jeugd. Welkoop Silvolde is daarbij 
al die jaren de constante factor gebleken en zal ook dit jaar weer garant staan voor de levering van 
deze potgrond. Na de geslaagde pilot van vorig jaar biedt GWVV dit jaar opnieuw de mogelijkheid 
aan de inwoners van Varsselder-Veldhunten en de omliggende dorpen (lezers van de Ulftse Krant) hun 
potgrond op bestelling thuis te laten bezorgen. Drie zakken van 40 liter voor een tientje worden dan bij 
u thuis bezorgd door leden van GWVV. De afleverdagen voor de omliggende dorpen zijn vrijdag 6 en 
zaterdag 7 maart. Op zaterdag 7 maart zal er de hele dag bezorging in Varsselder-Veldhunten zijn. Het 
plaatsen van de bestelling is eenvoudig te doen via: info@gwvv.nl. Daarbij duidelijk aangeven;  Naam 
en adres, aantal zakken (3,6 of 9?) en voorkeursdag (6/7 mrt). Betaling (zowel contact als machtiging is 
mogelijk) zal bij aflevering plaatsvinden. S.v.p. de bestelling doorgeven voor 4 maart. 

In 2020 komen er twee exposities waaraan een aantal leden van PAK 
kunstuitleen aan deelnemen. De eerste expositie is van 29 februari 
t/m 22 maart in Galerie 21 aan de Terborgseweg 21 in Breedenbroek, 
open op zaterdag en zondag van 13.30 tot 17.30 uur.
De deelnemende kunstenaars aan deze eerste expositie zijn: Fennigje 
Angenent, Rudolf-Jan Baanders, Lisanne van Bergen, Monica 
Büdding, Ali Kleihuis, Marion Teitink en Ria Wiendels. Het werk 
bestaat uit schilderijen, beelden, keramiek en fotografie, van abstract 
tot realistisch.
Tijdens de expositie zullen op de zondagen diverse speciaals geor-
ganiseerd worden. Dat kan een demonstratie van schildertechnie-
ken zijn of  zijn kunstenaars aan het werk te zien. Verder zal er 
iedere zondag een gratis verloting zijn van een kunstwerk. Kortom 
de groep kunstenaars gaan de bezoekers verrassen. Door de moge-
lijkheid van kunst kijken, huren of kopen en het organiseren van 
exposities en andere activiteiten wil PAK kunstuitleen een begrip in 
de Achterhoek worden. www.pakkunstuitleen.nl 
Openingstijden Galerie 21: zaterdag- en zondagmiddag van 13.30 
uur tot 17.30 uur. Terborgseweg 21 (hoek Den Dam) 7084 AD 
Breedenbroek, www.galerie-21.nl

Expositie Platform Achterhoekse 
Kunstuitleen (PAK) in Galerie 21

Wedstrijden van de 
komende weken

16 februari:
Ajax B - SDZZ 
NVC Netterden - Angerlo 
Vooruit 
SDOUC - Concordia W 
SVGG -SV Halle

1 maart:
Silvolde - SV AWC 

8 maart:
GWVV -  SV Basteom 
VV Etten - HMC ’17 
VV Gendringen - 
Keijenburgse Boys 

15 maart:  
Ajax B - Den Dam 
NVC Netterden - SV 
Babberich 
SDOUC - SV Spero 
Silvolde - UDI ‘19 
SVGG - SV Kilder 
Ulftse Boys - GWVV 
VV Terborg - VV Etten 

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

ulftsekrant@ijselstroom.nl

Bij de SP telt ieder mens. Onze 
kernwaarden zijn: menselijk-
heid, gelijkwaardigheid en soli-
dariteit. Wij komen op voor de 
kwetsbare en kansarme mensen 
in onze samenleving. Iedereen 
hoort er bij. 
Plannen voor belangrijke onder-
werpen zoals werk, energie en 
natuurbeheer beoordelen wij op 
”sociaal verantwoord”. 
We staan voor een sterke en 
duurzame Oude IJsselstreek. 
In 2020 zijn onze voornaam-ste 
onderwerpen: een goede oplos-
sing voor Laborijn, kinderen uit 
de armoede, zorg voor ouderen 

en mensen met een beperking, 
meer sociale woningbouw voor 
jong en oud. We streven naar   
samenwerking met de andere 
partijen, komen met positieve 
voorstellen en toetsen de voor-
stellen van de andere par-
tijen aan onze uitgangspunten. 
Vanwege ziekte van fractievoor-
zitter Heini Peters kon dit stuk 
niet mee in de eerste editie van 
deze krant.

- advertentie-

Vertrouwen in mensen bij 
de SP op 1



De Dakhazen
De Dakhazen vieren carnaval 
op vrijdag 21 februari in Gend-
ringen. Nadat ’s ochtends de
Christoffelschool vereerd wordt
met een bezoekje, barst het feest
’s avonds  los. De carnavalsavond
bij café de Waggel met DJ Vak-
man Johnny (gratis entree) begint 
om 20.11 uur. De Dakhazen 
hebben na hun prinszes Anniek 
van vorig jaar deze carnaval 
’gewoon’ weer een prins: Edwin 
Bergevoet. Uiteraard is prins 
Edwin de 1e van de partij bij 
de Waggel, samen met adjudant 
Robbin Haverdil en ’edjudant’ 
Eddy Meijer. Daarnaast kan er 
- zoals gebruikelijk - nog een 
special guest worden verwacht in 
Gendringen. 

CV De Metworst
Het carnaval van CV De Met-
worst uit Silvolde begint met een
Grandioze Feestavond met Q5
NEW STYLE en DJ JARI. 
Hiervoor zijn de kaarten helaas 
al uitverkocht. En dag later 
begint 14.11 uur de Grote Zille-
woldse Optocht, in de dorpskern 
de straten van Silvolde. Precies 
een uur later begint het Metworst
carnaval met de PerfectShow- 
Band, in ’t Molentje. Hiervoor 
is de entree gratis. Op maan-
dag 24 februari start de Malle 
Metworst Maandag, ook weer bij 
’t Molentje. 

Ook hier is de entree gratis en 
begint het om 15.11 uur. Het 
carnaval gaat op dinsdag verder 
met Den Dolle Dinsdag, bij Café 
’t Centrum. Dit start om 14.11 
uur en ook hier wordt geen 
entree gevraagd. Het feest wordt 
afgesloten om 21.11 uur met het 
Bachhus verbranden in het cen-
trum. Dit gebeurt op het plein in 
de dorpskern van Silvolde. 
Dit jaar zijn de boeren Marco 
Immink en Frank Pothoff de 
hoogheden van De Metworst 
geworden. Met hun motto ’Wi’j 
redden ons d’r wel met’ gaan ze 
er een mooi feest van maken. 

De Kloetentraejers
Bij de Kloetentraejers uit Netter-
den begint vrijdag 21 februari het 
Kindercarnaval. De start van de 
optocht is om 9.00 uur vanaf de 
Walburgisschool. Daarna is het 
groot feest in het Gildegebouw, 
waarbij iedereen welkom is. Levi 
de eerste is er de prins, samen 
met zijn adjudanten Wiebe en 
Tuur. Zij maken er een mooi 
feest van met de leus: ’De beste 
val is Carnaval’.
Ook op zondag is er een 
Carnavalsoptocht die begint om
15.11 uur bij Prinses Femke de 
Eerste (Mariakapel Emmerikse-
weg, opstellen vanaf Jonkerstraat 
richting Emmerikseweg). 
Dit jaar wordt de carnavalszon-
dag in een ander jasje gestoken. 
Het thema van de dag: ’Ode aan 

de Prinses’. Deze dag wordt om 
13.41 uur thuis bij Prinses Femke 
I afgetrapt aan de Emmerikseweg 
18. Zij hanteert de leus: ’We’j 
verzoepen ons’. Tussen 14.11 
- 15.11 uur is er tijd voor gezel-
ligheid en een drankje, om 15.11 
uur start de optocht richting het 
Gildegebouw. Voor de kinderen 
is er een spannende speurtocht 
met een leuke prijs. Na ongeveer 
een uurtje trekt iedereen richting 
het Gebouw. Hier is het tijd voor 
feest met DJ Marco. Hier is ook 
de prijsuitreiking en een optre-
den van de Dansgarde.

De Deurzetters
De Deurzetters uit Etten hebben 
tijdens carnaval met name veel 
bezoekjes aan bevriende vereni-
gingen op de planning staan. Zo 
gaan ze donderdag 20 februari 
naar de Bultendarpers. Op vrij-
dag 21 februari begint de dag 
met een bezoek aan basisschool 
de Klimpaal in Etten, ’s avonds 
gevolgd door een bezoek aan de 
Foekepot in Silvolde. Zaterdag 
wordt er meegelopen in de op-
tocht van Azewijn, zondag doen 
ze dat in Silvolde. Op maan-
dag brengen ze een bezoek aan 
de Kanunnekes in Groenlo en 
de feestweek wordt afgesloten 
op woensdag de 25e, met een 
kerkmis ter gelegenheid van 
Aswoensdag. 

De Zinkput
Bij Carnavalsvereniging de Zink-
put uit Varsselder-Veldhunten 
is dit jaar Mike Frazer Prins 
Carnaval. Zijn adjudanten zijn 
Sven te Kaat en Jan Aalders. 
Met hun leus ’Wi’j doen het licht 
wel uut’, gaan zij voorop tijdens 
het feest. Femke Bruins is jeugd-
prinses, met haar gevolg Flora 
van Hasselt en Bram Menting. 
Hun leus luidt: ’Met deze top-
pers uit Hunten gaan we lekker 
stunten’.
Het carnaval voor De Zinkput 
begint op donderdag 20 februari 
met het Steekschieten, in samen-
werking met de voetbal- en 
schietvereniging. 
Op de vrijdag begint het school-
carnaval, bij basisschool de Pius 
X, om 9.11 uur. Beide hoog-
heden zullen hierbij aanwezig 
zijn. Bij goed weer is er na afloop 
een optocht. ’s Middags worden 
de zieken en bejaarden bezocht in 
de verschillende centra. De Prins 
bezoekt ’s avonds de wagenbou-
wers op diverse locaties. 
Op zaterdagmorgen brengen de 
hoogheden een bezoek aan 
zowel de jongste als de oudste 
inwoner van het dorp. ’s Middags 
worden de woningen aan de 
Leemlandseweg versierd. In de 
avond is er een balavond, om 
21.00 uur, in het Dorpshuus. 
Op zondag gaat de carnavals-
optocht door Hunten en Vars-
selder, die start om 13.11 uur. 
Aansluitend is er de grote kinder-
middag in het Dorpshuus. Daar 
is ook een loterij met mooie prij-
zen (loten hiervoor zijn tijdens 
de optocht te koop). 
Op de Rozenmaandag krijgen 
degenen die de pronkzitting 
gemist hebben, de kans om de 
presentatie ervan te bekijken. 
Hiervoor kunnen mensen een 
plaats reserveren via Sjaak 
Reulink (tel: 0315 - 686086). Als 
toegangsbewijs dient u uw dona-
teurskaart bij u te hebben, anders 
zijn de entreekosten 7,50 euro. 
Het Dorpshuus is om 13.00 uur 
open en 19 minuten later start 
het programma. Dan is ook de 

verkiezing van de Zinkput(s)ter 
van het jaar. Hiermee wordt een 
vrijwilliger geëerd die zich heeft 
ingezet voor het dorp. 

De Timp
Voor carnavalsvereniging De 
Timp uit Megchelen begint het 
carnaval op vrijdag 21 februari
met een kindermiddag. Om 13.00 
uur start optocht, waarbij ook 
de jeugdprins(es) en diens adju-
dant(e) bekend wordt gemaakt. 
Er wordt vertrokken vanaf 
basisschool Sint Martinus. 
Aansluitend is er een ’afterparty’ 
met muziek van DJ Niels.
Op zaterdag zal de Prins(es) 
met diens gevolg de straten en 
wagenbouwers bezoeken. 
Om 18.00 uur kan dan worden 
aangeschoven bij het stamp-
potbuffet. De dag erna is er om 
11.11 uur een Hoogmis in de St. 
Martinuskerk. Hieraan werkt 
St. Caecilia en het dames- en 
herenkoor mee. Om 14.11 uur 
start dan de Megchelse carna-

valsoptocht, waarna het feest 
begint met playbackacts en de 
uitreiking van de Frans Heister 
Bokaal. Na het officiële pro-
gramma is er opnieuw een after-
party in het café Jan ter Voert, 
waar alle andere activiteiten ook 
plaatsvinden.

’t Ziekenhuusbälleke
Op un dag, begin joaren tachtig, 
hadd’n wat mensen bi-j de Boys 
ut idee um ook bi-j de Boys eens 
Carnaval te vieren. 
Een leuke oavond voor iedereen 
um de carnaval met te beginnen. 
Zo geschiedde en zo was doar 
inens: Ut Ziekenhuusbälleke!
Carnaval bi-j de Boys, al joaren 
op de donderdag van carnaval 
bi-j ut ziekenhuusbälleke! De 
prins van dit joar is niemand min-
der dan Prins Marco (Bonkie) I.

PAGINA 6  DE ULFTSE KRANT

Carnaval buuten Iseldonk
Etten

Varsselder

Netterden

Silvolde

Gendringen

Megchelen
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Het is op zondag 1 maart op de kop af 
100 jaar geleden dat voetbalvereniging 
Terborg werd opgericht. Daar wordt 
zowel dat weekend als later in het jaar, 
met onder andere de uitgave van een jubi-
leumboek, uitgebreid bij stilgestaan.

Voor de leden en oud-leden van vv 
Terborg is er op zaterdag 29 februari een 
feestavond op sportpark De Paasberg. 
Een betere datum had de jubilerende 
club zich niet kunnen wensen. ”Want ’s 
avonds om 12 uur is het natuurlijk officieel 
1 maart en kunnen we dus proosten op 100 
jaar vv Terborg,” vertelt Els Bakker van 
de jubileumcommissie. Ook komt er in de 
kantine op De Paasberg een tentoonstel-
ling. ”We hebben foto’s en verslagen uit 
vervlogen tijden verzameld, dat wordt een 
heel leuke expositie,” zegt Bakker. 

In mei verschijnt een jubileumboek, waar-
aan momenteel nog hard gewerkt wordt 
door een team onder aansturing van Ter-

borgenaar Raymond Willemsen, sportver-
slaggever van dagblad De Gelderlander. 
”Dat wordt een mooi opgemaakt boek 
met mooie verhalen, over markante figu-
ren en gebeurtenissen uit de geschiedenis 
van onze vereniging. Illustere namen als 
Gertman Jansen en Menze van den Broek 
zullen in ieder geval ruim in de schijnwer-
pers worden gezet,” laat voorzitter Marc 
Neijland weten. 

In de voorbereiding op het nieuwe sei-
zoen zal er bovendien een wedstrijd door 
De Graafschap worden afgewerkt op het 
hoofdveld van Terborg, tegen een nog 
te bepalen opponent. Er zal tevens een 
activiteit voor de jeugd worden georgani-
seerd. En het eerste elftal zal in het jubi-
leumjaar in een retrotenue gaan spelen. 
Als dat nieuwe seizoen echt begint, gaat 
vv Terborg verder als zaterdagvereniging. 
Neijland: ”Dat hebben we niet bewust zo 
gepland in het jubileumjaar, maar het valt 
mooi samen.”

Proosten op 100 jaar 
vv Terborg

Volgende maand vindt voor de 
36e keer het straatschiettoer-
nooi van schutterij Willem Tell 
in Silvolde plaats. Een drietal 
enthousiaste leden heeft het toer-
nooi een nieuw leven ingeblazen 
in de hoop de jeugd te enthou-
siasmeren voor de schietsport. 

De nieuwe schietcommissie, be-
staande uit Gerda Veenhuizen 
(voorzitter), Chantal Menkehorst 
(penningmeester) en Wanda ten 
Brinck (secretaris) zijn zelf fana-
tieke schutters en willen graag 
meer jeugdige aanwas binnen de 
schietsportafdeling van de vere-
niging. Het ledenbestand raakt 
op leeftijd en daarom zijn nieuwe 
leden van harte welkom. 
Het straatschiettoernooi is wat 
dat betreft een mooie kans om 
nieuwsgierigen op laagdrempe-
lige wijze kennis te laten maken 
met de schietsport. 

”Dit jaar hebben we het groter 
aangepakt. We hebben onder 
andere flyers neergelegd bij de 
middelbare scholen in de buurt,” 
vertelt voorzitter Veenhuizen in 
het clubgebouw. Leerlingen van 
het naastgelegen Isala College 
waren recent al op bezoek om te 
schieten. ”We merkten dat ze heel 
enthousiast waren. Ze hadden er 
heel veel schik in en vonden het 
best een beetje spannend.” 

De commissie hoopt dat het 
getoonde enthousiasme een 
vervolg krijgt tijdens het straat-
schiettoernooi. ”We hopen dat 
we er een aantal jeugdgroepen
bij krijgen. Minimaal een groep. 
Op dit moment hebben we maar
één jeugdgroep,” legt Veenhuizen 
uit. 

Om lid te worden van de schiet-
afdeling, hoef je geen eigen mate-

riaal mee te nemen. De kosten 
voor de sport beperken zich tot 
de contributie en de aanschaf van 
kogels. ”Mensen denken vaak 
dat de schietsport duur is. Maar 
dat valt reuze mee. Tenzij je een 
eigen geweer aanschaft, dat kost 
wel heel veel.”

Opgeven voor het toernooi
De maand maart staat voor 
schietafdeling in het teken van 
het toernooi, waarvoor iedereen 
zich kan opgeven. ”Je maakt een 
groep met collega’s of vrienden, 
iedereen is welkom.” De jeugd-
groepen bestaan uit drie of vier 
personen en betalen twee euro 
voor deelname per persoon. Een 
groep volwassenen, bestaande 
uit vier personen, betaalt 12 euro 
per groep. 
Na de oefenavond op 13 maart 
beginnen de voorrondes op 
maandag 16 maart tot en met 
donderdag 19 maart. Vervolgens 
vinden de halve finales de week 
erop plaats en wordt met de fina-
le op zaterdagavond 28 maart het 
toernooi afgesloten. 

De drie dames zijn de aanjagers 
van de 36e editie, maar kunnen 
niet zonder hulp van andere 
leden. Ieder lid draagt zijn of 
haar steentje bij en dat vergroot 
de saamhorigheid binnen de 
vereniging. 
”We willen het samen realise-
ren. De hele schietsportafdeling 
is erbij betrokken. Je zit samen 
bij deze vereniging omdat je het 
leuk vindt,” aldus Veenhuizen.

Schietafdeling Willem Tell zet met 36e 
straatschiettoernooi in op de jeugd De ideale maaltijd voor 

de carnaval
De carnaval staat weer voor de 
deur. Voor de een is het enkel 
de carnavalsoptocht kijken op 
zondagmiddag, voor de ander is 
het het hoogtepunt van het jaar. 
Voorafgaand maanden al druk 
bezig met de voorbereidingen, 
kostuums maken of een wagen 
voor de optocht. Wie echt een 
paar dagen carnaval gaat vieren 
zal geen tijd hebben om een 
gezonde maaltijd te bereiden. 
Begin de dag met een voedzaam 
ontbijt, dit kan volkorenbrood 
zijn maar ook yoghurt met fruit 
en eventueel muesli of een 
combinatie hiervan. Met een 
goed ontbijt heb je een goede 
basis voor de dag. 
Voordat de carnaval begint kun 
je een grote pan soep maken. 
Soep is ideaal, omdat je een 
grote hoeveelheid kunt maken, 
en vervolgens alleen maar hoeft 
op te warmen als je er zin in 
hebt. Dat is ook handig als 
gezinsleden niet allemaal tege-
lijk thuis komen en er kunnen 
makkelijk vrienden mee gaan 
om ook een kop soep te eten.
Minder leuk aan de carnaval, 
is de kater. Een van de belang-
rijkste oorzaken van een kater 
is een tekort aan water in je 
lichaam. Alcohol zorgt ervoor 
dat vocht sneller uit je lichaam 
gaat. Je nieren gaan sneller 
werken, hierdoor moet je vaker 
naar het toilet en verlies je veel 
vocht. Je lichaam en dus ook je 
hersenen drogen uit. Daardoor 
voel je vaak hoofdpijn en ook 
de bekende nadorst is hier-

van een gevolg. Drink behalve 
drankjes met alcohol ook water 
tussendoor. 
Hieronder een recept voor rode 
linzensoep, een lekkere voedza-
me soep. Op www.fitenslank.nl 
vind je nog meer soeprecepten.
Rode linzensoep
Ingrediënten voor  4 personen:
- 250 g gedroogde rode linzen
- 1,5 l groentebouillon
- 1 grote ui
- Stukje gemberwortel
- 2 tenen knoflook
- 2 th paprikapoeder
- 2 th korianderpoeder
- Olijfolie
- 1 klein blikje tomatenpuree
- 2 th komijn
Bereidingswijze:
Snij de ui fijn. Schil het stukje 
gemberwortel en de knoflook 
en hak deze fijn. Verhit de olie 
en fruit de ui en gember. Voeg 
de knoflook toe en roerbak dit 
1 minuut. Voeg daarbij 1,5 liter 
kokend water en roer dit door 
elkaar. Voeg de gewassen lin-
zen, bouillonblokje, koriander-
zaad en paprikapoeder toe.
Laat dit geheel onder af en 
toe roeren 45 minuten zacht-
jes doorkoken. Verwarm het 
komijnzaadpoeder in een ander 
pannetje tot je de komijn begint 
te ruiken voeg  een scheutje olie 
toe en de tomatenpuree.
Laat dit geheel een paar minu-
ten zachtjes doorkoken totdat 
het een egaal mengsel is.
Voeg het tomatenpuree meng-
sel toe aan de soeppan en mix 
het geheel met een staafmixer 
tot een gladde soep.

Hetty Schouten,
Fit & Slank coach, gewichts-
consulente Silvolde

Voedingstips

Het programma voor het theaterseizoen 
2020 is zo goed als rond en er staat de 
muziekliefhebber weer veel moois te 
wachten bij openluchttheater Engbergen. 
Van begin mei (Coldplay) tot eind sep-
tember (Elvis) is er voor ieder wat wils, 
met naast diverse tributebands ook een 
bijzonder optreden van de Brabantse sin-
ger-songwriter Robin Borneman.

Het theaterseizoen op Engbergen gaat op 
zaterdag 9 mei van start met the Scientists 
(Coldplay-tribute), een week later is het 
podium tijdens het gratis toegankelijke 
Amfipop aan regionale bands. 
Op zaterdag 13 juni staat Neil Diamond 
Memories (Neil Diamond-tribute) op het 
programma, de week erop komt Robin 
Borneman naar Engbergen. De kleintjes 
zullen op zondagmiddag 28 juni enthousi-
ast worden van de minimusical ’Stamppot, 
een sprookjesmix’. 
Na een korte zomerstop wachten er in 
september nog drie spetterende zater-
dagavonden in het theater: op 5, 12 en 
19 september komen achtereenvolgens 

Purpendicular (Deep Purple-tribute), In 
the name of… (U2-tribute) en Calling Elvis 
(Elvis Presley-tribute) naar Engbergen.

”De tributebands zijn al jaren populair,” 
vertelt Joke Seinen, lid van de driekoppige 
programmacommissie van openluchtthea-
ter Engbergen. ”Dus daar hebben we weer 
een aantal mooie acts vastgelegd. Maar 
we maken dit jaar ook een uitstapje,” zegt 
Seinen, doelend op Robin Borneman, die 
20 juni komt optreden. De singer-songwri-
ter uit Oss werd dankzij een cover van 
Tom Waits via YouTube opgepikt door 
het Amerikaanse (hard)rock-orkest Trans 
Siberian Orchestra (TSO), waarmee hij 
sindsdien al jaren in de maanden novem-
ber en december zo’n 60 stadionshows 
geeft in de Verenigde Staten voor gemid-
deld 15.000 bezoekers per concert – en dus 
jaarlijks voor ongeveer een miljoen toe-
schouwers. Seinen: ”Dat zo’n artiest dan 
naar ons kleine openluchttheater komt, 
dat is toch wel heel bijzonder.”
Informatie over de kaartverkoop: 
www.openluchttheater-engbergen.nl.

Grote namen én een uitstapje 
in nieuw seizoen op Engbergen

V.l.n.r. Chantal Menkehorst, Gerda Veenhuizen en Wanda ten Brinck.

Robin Borneman (foto PR)
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Het Filmhuis van het DRU 
Industriepark presenteert op 
woensdagavond 19 februari 
om 20.00 uur de Italiaans-
Zwitsers-Frans-Duitse drama-
film ”Lazzaro felice” (Engelse 
titel ”Happy as Laz-zaro”) 
uit 2018. De film werd gere-
gisseerd en geschreven door
Alice Rohrwacher. In de 
hoofdrollen Adriano Tardiolo, 
Luca Chikovani en Alba 
Rohrwacher. 

Over de film
Lazzaro is een jonge boer die 
over een uitzonderlijke goed-
heid beschikt en die in het 
landelijke Inviolata woont. 
Het leven op het platteland is 
eeuwenlang hetzelfde geble-
ven: de markies buit de boe-
ren uit die, op hun beurt, van 
Lazzaro profiteren. Op een 
zomer raakt laatstgenoemde 
bevriend met Tancredi, de 
zoon van de markies. Het is 
hierdoor dat Lazzaro door de 
tijd kan reizen en die hem naar 
de moderne wereld zal leiden. 
Een kaartje à €6,25 aan de 
balie en voor €7,00, incl. 
online bestelkosten, via 0315-
200150 of dru-industriepark.nl

Filmhuis DRU 
presenteert 
”Lazzaro felice”

Kom logeren in 
Herberg ”Het Swaentje”. 

Het oudste hotel van de stad! 
Vrijdag 23 april 1419

71 mannen, poorters uit het 
dorpje ter Borgh, worden ont-
boden op het kasteel Wisch. 
Daar krijgen ze te horen dat de 
Heren van Wisch aan ter Borgh 
stadsrechten zullen verlenen. 
En verder, dat uit deze 71 man-
nen een schout, schepenen en 
een burgemeester gekozen 
zullen worden. Vereerd en vol 
verwachting melden de man-
nen zich aan de poort van het 
kasteel.

Gerben de Waardt, herbergier 
van de net buiten de stadspoort 
gelegen herberg ”het Swaentje”, 
is niet uitgenodigd. 
Hij hoort er niet bij. Hij woont 
buiten de Stadspoort. En hoe 
graag de mannen ook ’s avonds 
bij Gerben in de herberg zijn, 
hoezeer zij zijn kookkunsten 
ook roemen, die avond willen 
ze Gerben niet kennen....

Escape Room Terborg
Sint Jorisplein 16, Terborg

E: info@escaperoomterborg.nl
W: www.escaperoomterborg.nl

Woon je in Gendringen of de 
gemeente Oude IJsselstreek 
lees dan dit bericht. Heb je een 
boom in de tuin en is er plaats 
voor een nestkastje dan kan 
jij er gratis een krijgen van de 
gemeente Oude IJsselstreek. 
Stuur een mail met je gege-
vens naar gendringenleefbaar@
gmail.com en wij gaan het 
regelen!  

De laatste jaren neemt het aan-
tal eikenprocessierupsen toe. 
Als gevolg daarvan ook de over-
last. Het is nodig om de overlast 
op zoveel mogelijk manieren te 
bestrijden. Koolmeesjes en pim-
pelmees broeden in nestkastjes 
en eten eikenprocessierupsen. 
Daarmee helpen de meesjes bij 
de bestrijding van de eikenpro-
cessierups. De gemeente Oude-
IJsselstreek zet verschillende 
bestrijdingsmethoden in. Het 
stimuleren van de komst van 
koolmezen en pimpelmezen is 
er een.

Met plezier gemaakt
Cliënten van Estinea, een 
organisatie die zo’n 950 men-
sen met een beperking in de 
Achterhoek en Twente onder-
steunt, hebben de nestkastjes 
gemaakt. Metske van der Veen, 
begeleider van Estinea: ”Er is 
met veel plezier gewerkt aan 
het maken van nestkastjes. We 
zijn er supertrots op dat we ze 
straks op veel plekken in de 
gemeente zien hangen. En dat 
er meesjes in wonen.”
Wethouder Ria Ankersmit: 
”Dit is een supermooi initiatief, 
waarbij veel partijen samen-
werken. Vandaag was de offi-
ciële aftrap, er worden nog veel 
meer nestkastjes gemaakt en 
uitgedeeld. Begin dit jaar willen 
we er ook een aantal beschik-
baar stellen voor inwoners.” 
De nestkastjes kunnen zo snel 
mogelijk worden opgehangen. 
Vogels kunnen er dan al aan 
wennen en de kast gebruiken 

als slaapplek.”

Andere natuurlijke 
bestrijdingsmethoden 
zoals het wegzuigen 
van nesten, ecolo-
gisch bermbeheer en 
het stimuleren van 
de biodiversiteit blij-
ven ook doorgaan.

Plaats de nestkastjes 
niet in de eikenbomen 
zelf. Maar in de omge-
ving van de eiken-
boom er is vast wel 
een geschikte plek in 
de buurt.

Gratis nestkasje in strijd 
tegen eikenprocessierups 

Min40celsius is een verwijzing 
naar het koude klimaat in de 
ijstijd. De ijstijd is ook de 
periode waarin het landschap 
in onze regio is ontstaan. 

Min40celsius is de geschiede-
nis van de prehistorie. Een 
informatiecentrum over het 
landschap, ijstijden, klimaat, 
zeespiegelstijging, poolwoes-
tijnen, rivieren, zandstormen, 
mammoeten, leeuwen, natuur, 
de mens, evolutie en…

Min40celsius is een concept 
voor een actief, toeristisch en 
educatief informatiecentrum 
met wisselexposities en actue-
le thema’s  en activiteiten voor 
jong en oud.
Entree  bezoekerscentrum:   
€ 4,- (tot en met 4 jaar gratis).
U kunt bij ons pinnen.       
Kinderen kunnen botten op-
graven en onderzoeken wat 
ze hebben ontdekt en met 
een vragenlijst het museum 
ontdekken.

Geopend:
Woensdag: 13.30 - 17.00 uur
Zondag: 13.30 - 17.00 uur
(op feestdagen gesloten)

Min40celsius 
in Varsselder

Escaperoom Terborg 
presenteert ’De vloek van 
de miskende herbergier’

Snollebollekes puzzel
(maar ook van boven naar beneden)
Kun je alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?
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Als carnaval niets voor u is, kunt u altijd deze puzzel nog maken 
om erover mee te kunnen praten ;-) De oplossing hoeft u niet 
in te sturen. In de volgende krant vindt u weer een prijspuzzel.

Op 20 februari wordt er door 
Peter Raatgever om 20.00 
uur in het Ketelhuis op het 
DRU Industriepark een lezing 
gehouden. De oorlogsgraven-
stichting is een landelijke 
organisatie die Nederlandse 
oorlogsgraven in en buiten 
Nederland onderhoudt. Er 
wordt veel werk gedaan dat 
zelden in de publiciteit komt. 

Met de lezing wordt inge-
gaan op het ontstaan van de 
Stichting, waar in de wereld 
de stichting actief is en welke 
graven onderhouden worden.

Oorlogsgraven in 
Gendringen
Ook wordt er ingegaan op de 
oorlogsgraven in Gendringen 
en omgeving. Verder wordt 
de toekomstvisie toegelicht en 
wordt met twee korte video’s, 
een dronevideo van een ere-
veld op Java en een video over 
een oorlogsslachtoffer van een 
vredesmissie in Afghanistan, 
het belang van de bescherming 
van vrede en vrijheid duidelijk 
gemaakt.

Peter Raatgever werkt ruim
tien jaar bij de Oorlogsgraven-
stichting. Daarvoor was hij 
manager bij diverse bedrijven 
van transport tot media. Sinds 
een jaar of acht is hij voorlich-
ter, waarbij hij door het hele 
land presentaties en rondlei-
dingen geeft, met name op 
scholen.

Lezing over het 
vele werk van de 
Oorlogsgraven 
stichting
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De volgende Ulftse Krant verschijnt 16 maart. 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)

16 februari: Zondagmiddagconcert, Musica, Protestantse Kerk,  
 Silvolde
16 februari: Dansgardefestival Iseldonk, DRU Industriepark, Ulft
16 februari: Finaledag Dutch Bowl Internationaal Jeugd   
 Tennistoernooi, Keifit tennisbanen, Ulft
17 februari: Instuifmiddag KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
19 februari: Bijeenkomst Damesgilde Ulft, DRU Industriepark
20 februari: Demonstratiedag traplift, Arc en Ciel, Ulft
21-25 febr.: Carnaval
27 februari: Demonstratiedag sta-op-stoel, Arc en Ciel, Ulft
29 februari: Feestavond leden en oud-leden vv Terborg, Terborg
2 maart: Bingo KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
2 maart: Rijbewijskeuringen, De Mulderije, Ulft
5 maart: Demonstratiedag slaapcomfort, Arc en Ciel, Ulft
6, 7 maart: Potgrondactie GWVV Varsselder
7 maart: Voorjaarsconcert Excelsior, Ons Pakhuus, Silvolde
8 maart: Silvoldse Voorjaarsmarkt, Tuincentrum Steentjes
11 maart: Feestavond Damesgilde, DRU Industriepark, Ulft
12 maart: Demonstratiedag scootmobiel, Arc en Ciel, Ulft
13,14 maart: Tuinwerkdag inwoners gemeente Oude IJsselstreek
13,14 maart: Voorstelling ’Februari’ Buurtschapshuis Sinderen
14 maart: Halfvastenoptocht Netterden
14 maart: Kennismaking Schietsport, St. Hubertus Ulft
15 maart: Hen & Weerum Wandeltocht, Varsselder
I6 maart: Instuifmiddag KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
tot 21 mrt.: Expositie Sabine Wolters, DRU Galerie, Ulft

Het stormt continu bij de 
Roma in Roemenië
Afgelopen week was Nederland 
in de ban van de storm Ciara. 
Superlatieven waren er voldoen-
de in de vorm van ’geweldig’, 
’guur en koud’ tot ’mensont-
erend.’ Nou vond ik dat laatste 
wel meevallen, die DJ die dat op 
de radio zei, is waarschijnlijk nog 
nooit in Oost-Europa geweest, 
dacht ik bij mezelf.

De definitie van mensonterend 
is voor mij; niets hebben, geen 
huis, geen eten, geen kansen en 
geen perspectief. En mede daar-
om is het werk van de Moeder 
Teresa Stichting Ulft in bijvoor-
beeld Roemenië ook zo belang-
rijk. Zij helpt al decennia met 
hulpverlening door middel van 
sociale woningbouw, voedsel-
pakketten, kleding en medische 
hulp. De stichting opereert voor-
namelijk vanuit Ulft waar vele 
vrijwilligers zich inzetten voor 
het welzijn van de allerarmsten 
in Oost-Europa.

Dit kan de stichting niet alleen. 
De opbrengst van de winkels 
in Ulft en Oradea, giften en de 
opbrengsten van acties worden 
hiervoor voor de volle honderd 

procent aangewend. Hoewel de 
winkel in Ulft eind maart sluit 
en de winkelvoorraad nu tegen 
bodemprijzen verkocht wordt, 
gaat het werk van de stichting 
gewoon verder. Tweedehands 
kleding wordt, mits heel en ge-
wassen, nog steeds ingezameld. 
De mensen in de verschillende 
projecten in Roemenië zijn hier 
immers maar wat blij mee.

De net gememoreerde DJ zou 
komende winter eens niet op 
wintersport moeten gaan en 
zich elke avond klemzuipen bij 
de apres-ski. Hij zou eens een 
week naar bijvoorbeeld Saniob 
in Roemenië moeten gaan om te 
zien hoe mensen onder erbarme-
lijke omstandigheden overleven, 
ik weet zeker dat hij dan anders 
praat.

In Nederland is Ciara voorbij, 
wat rest is een briesje. De storm 
op het Roemeense platteland 
blijft voortrazen, laten wij met 
onze hulp zorgen voor een goede 
beschutting. Als je niets hebt, 
louter een hutje om in te wonen, 
geen geld voor eten, dan ben je 
blij met wat je krijgt. Zo uitzicht-
loos te moeten leven, dan is het 
leven continue een storm.

Moeder Teresa Stichting

Carnaval staat voor de deur. 
In de collectie van de oudheid-
kundige vereniging hebben we 
dit plaatje. Hierop is Gert Boer 
te zien als prins Carnaval van 
de vereniging te Gendringen. 
Verdere namen en wanneer het 
was is ons onbekend. Graag zou-
den wij de namen willen weten. 

Oude foto’s en reactie’s zijn van 
harte welkom bij de fotowerk-
groep van de oudheidkundige 
vereniging. Neem contact op 
met Jan Tinnevelt, Valkenhof 
4 te Ulft, tel. 686966 of Stef 
Hermsen, IJsselweg 29 te 
Gendringen, tel. 686250.

Olde Dorpskiek’n

Tot 21 maart zijn de werken van 
Sabine Wolters uit Geldern in de 
DRU galerie te zien. Voor haar 
afbeeldingen gebruikt ze potlood 
en krijt om lijnen weer te geven 
en acrylverf voor de vlakken. 
Lijnen, structuren en vlakken 
wisselen elkaar af. De lijnen 
verdwijnen onder de vlakken 
of doorkruisen deze. Krachtige 
en opvallende vlakken worden 
als laatst op de lijnen geplaatst, 
hetgeen een gevoel van diepte en 
transparantie aan het werk geeft. 
Dit gevoel wordt nog versterkt 
doordat de lijnen in het vlak 
zichtbaar blijven. Voor Sabine 
is de natuur een belangrijke 
inspiratiebron. 

Grafisch getint
Met name wortels en takken fas-
cineren haar. Deze zijn vaak bij 
Wolters een terugkerend motief. 
Beide inspiratiebronnen zorgen 

in haar werk voor een grafische 
invulling en resulteren in een 
fraai lijnenspel. Haar schilderijen 
kennen een ingetogen karakter. 
Sabine gebruikt geen schreeu-
wende kleuren. Veelal beperkt 
zij zich tot zwart- en grijstinten. 
Juist door deze keuze wordt 
de aandacht ten volle gericht 
op haar voorstelling, die welis-
waar abstract blijft. Soms - bij 
hoge uitzondering - voegt zij 
een zachtblauwe tint toe. Het 
blauw blijft ingetogen, zeker niet 
dominerend, maar wel sfeerbe-
palend. Het spaarzame blauw 
wordt alleen als achtergrond 
gebruikt. Haar ragfijne lijnen 
kronkelen speels verder en sug-
gereren beweging. Ze lijken niet 
bij de rand op te houden maar 
in het onbekende door te schie-
ten. Daarnaast lijken de lijnen 
in krachtig aangezette vlakken 
over te vloeien. De vlakken wer-

ken als accenten en doorkruisen 
vaak verticaal, enigszins schuin 
hellend het vlak. Er ontstaat een 
evenwichtig geheel, dat vooral de 
compositie ten goede komt. Er is 
steeds sprake van een spel tussen 
lijn en vlak. 
Bij Wolters krijgt de wortel ze-
ker niet alleen een letterlijke 
betekenis, maar voor haar gaat 
deze ook figuurlijk op. Bij deze 
kunstenares houdt het hebben 
van wortels een beklemmende 
en een onbeantwoorde vraag 
in. Voor haar speelt ’het niet of 
wel geworteld zijn’ in haar werk 
een allesoverheersende vraag. 
Haar leven is een voortdurende 
zoektocht naar de oorsprong van 
haar bestaan, naar haar identi-
teit. Wat heeft haar gevormd? 
Zij is nazaat van Duitsers uit het 
Oder-Neissegebied, van Duitsers 
die ongewild opeens Pool wa-
ren geworden en van hen die 
vervolgens verhuisden naar een 
voor hen vreemd geworden wes-
ten, naar West-Duitsland. Deze 
opéénvolgende veranderingen 
zorgden voor een verwarrende 
situatie. Daardoor hebben de 
afgebeelde wortels een dubbele 
lading voor Wolters gekregen 
en wel leidend naar haar vraag 
wat haar werkelijke wortels zijn. 
Zoals de bewegende, de steeds 

Voortslingerende en de uitdijen-
de wortels in haar werk voor ver-
rassingen zorgen, beseft Wolters 
dat haar zoektocht steeds weer 
nieuwe gevoelens op leveren, 
waardoor het besef bij haar ont-
staat dat aan haar zoektocht nooit 
een eind komt en steeds nieuwe 
vragen oproepen. Zij noemt zelf 
de wortels sporen van leven, van 
verbindingen waarin zich de ge-
schiedenis van generaties zich 
in weerspiegelt. Voor haar blijft 
echter de onbeantwoorde vraag 
waartoe die verbindingen leiden. 

Sabine Wolters en haar roots


