
De nazomer is geweest en de 
herfst heeft nu echt zijn in-
trede gedaan. Dat merken we 
vooral buiten. Het is een stuk 
kouder, het waait en het re-
gent. De bomen beginnen te 
verkleuren en hun bladeren te 
verliezen. Hoewel we vanwege 
corona(maatregelen) misschien 
nog wel meer dan anders in dit 
jaargetijde binnen zullen verblij-
ven, is het af en toe toch fijn om 
een frisse neus te halen. Want 
ondanks de omstandigheden en 
beperkingen is er deze herfst ook 
in Ulft en omgeving genoeg te 
genieten in de buitenlucht.

Niet alle geplande evenementen 
kunnen deze periode doorgaan; 
de VVV-herfstkleurenfietstocht 
vanuit Varsseveld is op zon-
dag 25 oktober geannuleerd, 
terwijl lichtfestival ‘Engbergen 
in Lichterlaaie’ bij het open-
luchttheater al voor de corona-
uitbraak in Nederland tot een 

sabbatical had besloten. Maar 
er blijven nog genoeg opties 
over. Niet alleen activiteiten die 
speciaal deze herfst – voor jong 
en oud – worden georganiseerd, 
het is misschien júíst aardig om 
deze weken te ontdekken welke 
mooie wandel- en fietsroutes 
er al zijn uitgestippeld in onze 
prachtige streek.

IVN-herfstwandeling bos 
Hardenberg (vanuit Voorst) 
Komende zondag, 18 oktober, 
organiseert IVN Natuureducatie 
een prachtige herfstwandeling
door het bos Hardenberg. Tussen
14.00 en 16.00 uur ’s middags is
er dan vanuit Voorst (bij Gend-
ringen) een wandeling voor jong 
en oud in dit net over de Duitse 
grens gelegen bos, met aandacht 
voor alle herfstverschijnselen 
en in het bijzonder: de padden-
stoelen! Deze excursie zal geleid 
worden door gidsen van de regio-
werkgroep ’Rondom Strang en 

Iessel’. De wandeling start van-
af de parkeerplaats bij ’t Lohr 
(Lohrpad 2). Er is een maximum-
aantal deelnemers en aanmelding 
vooraf is verplicht (kijk op ivn.nl/
afdeling/de-oude-ijsselstreek).

Wandelend de historie van 
Ulft beleven
Op zondag 25 oktober is er (net 
als altijd de vierde zondag van 
de maand) de mogelijkheid om 
tijdens een wandeling van gidsen 
te horen hoe Ulft in de loop der 
jaren veranderd is. Want hoewel 
heel veel ’geschiedenis’ is ge-
worden, zijn er toch nog genoeg 
plaatsen waar de oude situatie 
dankzij verhalen en foto’s weer 
tot leven is te wekken. Waar stond 
het kasteel? Waarom heette het 
pand bij de brug Hotel ’De Sluis’ 
en niet ’De Stuw’? Op zulke vra-
gen wordt antwoord gegeven. De 
route, ongeveer 4 kilometer, is 
rolstoelvriendelijk. Het startpunt 
is om 11.30 uur bij het stand-

beeld van de ijzergieter op het 
plein voor het Portiersgebouw. 
Aanmelden kan bij de balie van 
de DRU Cultuurfabriek of via 
dru-industriepark.nl.

Kleurrijke kunstroute en 
negen wandelrondjes
Wie eropuit wil in eigen regio, 
kan ook terecht bij VVV Ulft 
voor een fietstocht van 30 (of 
47) kilometer en een boekje met 
verschillende wandelingen, beide 
gratis verkrijgbaar bij het VVV-
kantoor in Ulft. De ’kleurrijke 
kunstroute’ gaat per fiets door de 
Oude IJsselstreek: de tocht van 
30 kilometer (met een optionele
lus van 17 km) voert op verschil-
lende plekken langs kleurrijk 
straatmeubilair, gemaakt van 
gietijzer en ontworpen door 
Alexander Schabracq en Tom 
Postma. In het wandelboekje  
zijn negen mooie routes uitge-
licht die deel uitmaken van het 
wandelnetwerk, variërend van 
5 tot 13 kilometer.

Vertier voor de jeugd
Ook aan de jeugd is gedacht: 
de SSP-hal op het DRU 
Industriepark wordt in de herfst-
vakantie omgetoverd tot een ge-
weldig kinderspeelparadijs met 
springkussens, stormbanen en 
een rollerskatebaan. 
Kinderen tot en met 12 jaar kun-
nen er van maandag 19 tot en met 
vrijdag 23 oktober (openingstij-
den: 10.30-16.30 uur) terecht. 

In de dierentuin Anholter 
Schweiz vindt op woensdag 21 
oktober de (Nederlandstalige) 
activiteit ’Junior dierverzorger’ 
plaats: een speciaal arrangement 
voor kinderen van 10 tot en met 
14 jaar oud, die dan een ochtend 
met de dierverzorger op pad    
mogen en helpen met de dage-
lijkse werkzaamheden bij de 
hoefdieren. Aanmelden is nood-
zakelijk en kan door te bellen 
naar +49 2874 45355. 
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3 Gemeente Oude  IJssel-  
 streek, Ine Mentink

5  Vernemstok,  
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Herfst
Het is duidelijk, corona of 
geen corona, de herfst is      
aangebroken. Wind, vallende 
bladeren en regen, vooral aan 
dat laatste zijn we hier eigen-
lijk niet meer gewend. Na die 
warme en vooral droge zomer, 
waarin de regen ons niet wist 
te vinden, kijken we weer op 
de buienradar voordat we de 
deur uitgaan. Maar die regen, 
die we zo hard nodig hebben 
voor onze uitgedroogde tui-
nen en weilanden, maakt dat 
we weer veel binnen zitten en 
het daardoor snel zat zijn. Ja, 
we zitten echt meer binnen en 
het is ook alweer veel vroeger 
donker. Het lijkt of het korten 
van de dagen na de zomer veel 
sneller gaat dan het lengen in 
het voorjaar. Illusie denk ik, 
blijkbaar houden we van het 
licht, hoe langer, hoe liever. 
Nu is het elke dag een beetje 
minder dag. Tijd om het zo-
merdekbed weer te ruilen voor 
een dikkere en ook de kast 
winterklaar te maken, zomer-
kleding eruit, lekker warme 
trui er weer in. De zomer-
jassen in de was, de dikke jas 
weer aan de kapstok en de das 
en muts bij de hand. En als dat 
op orde is lokt het buiten zijn 
ons toch weer de deur uit om 
tussen de buien door lekker uit 
te waaien en te genieten van 
het langzaamaan verkleurende 
bos. Dat is ook de herfst, erop-
uit, je haren in de war, de wind 
om je oren, even je hoofd leeg 
laten waaien, even helemaal 
niks. Fijn dat we daar hier zo 
mooi de ruimte voor hebben. 
Ga op pad en kijk om je heen. 
En dan even geen corona aan 
je kop... Geniet ervan!

Zijlijn

9  Stef en Roy Nas,   
 Aalders Schoenmode,   

 Oplossingen Fietsroute,  
 Stichting Iseldonk

Lekker naar buiten, want 
het is herfst

nabij de watertoren in Ulft

Hoog in kwaliteit, scherp in prijs

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

Kijk voor 
onze acties 

in onze 
zorgkrant 

van week 40SUPER 

ACTIES!

Noteer alvast in uw agenda:
15 en 16 okt mobiliteitsdagen 
scootmobielen, rollators, rolstoelen, 
wandelstokken en nog veel meer
22 en 23 okt huis en trapliftdagen 
alles op het gebied van langer thuis 
blijven wonen

donderdag  en vrijdag 
open dag - daarnaast 
advies en demo op afspraak

11 Dorpskiek’n,   
 Agenda, Bistro  

 Ouhrlokaal,   
 ’t Kroegje  
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Verschuivingen in 
gemeenteraad
Drie leden van de SP fractie in 
de gemeenteraad hebben de SP 
als partij de rug toegekeerd en 
gaan als fractie verder onder 
de naam Pro! Fractievoorzitter 
is Suzan Tuit en zij blijft samen 
met Heini Peters (die terugkeert 
na een periode van ziekte) en 
Elja Versteeg in de raad actief. 
Jan Vesters en Gerard Mientjes 
maakten als fractieassistenten 
ook de overstap naar de nieuwe 
partij en zijn er op 24 septem-
ber nog drie fractieassistenten 
door burgemeester Van Dijk 
beëdigd. Het bestuur van de SP 
afdeling Oude IJsselstreek is zeer 
teleurgesteld.
Memet Tekinerdogan stapte    
begin dit jaar uit de CDA fractie 
en ging als onafhankelijk raads-
lid verder. Begin september is 
Tekinerdogan als vierde raadslid 
aangesloten bij de fractie van de 
VVD. 

Schuldhulpverlening vast-
gelegd in nieuw beleidsplan
Er wordt gewerkt aan een nieuw 
beleidsplan Schuldhulpverlening 
2020. Dit nieuw op te stellen 

beleidsplan gaat mee in de trans-
formatie die gaande is in het 
sociaal domein. Het is de wens 
van de gemeente om een be-
weging te maken naar het meer 
voorkómen van schulden dan het 
óplossen van schulden. Preventie 
en vroegsignalering zijn hierin 
belangrijke speerpunten. Een 
ander belangrijk speerpunt in het 
beleidsplan schuldhulpverlening 
is het inrichten van een goede 
nazorg. Hiermee wordt moge-
lijke terugval voorkomen.
Steeds meer gezinnen en perso-
nen hebben moeite om hun 
financiën op orde te houden. 
Twee op de vijf gezinnen hebben 
te maken met problematische 
schulden. Door tijdig aan de bel 
te trekken en om hulp te vragen 
is het mogelijk om grote proble-
men te voorkomen of tijdig aan 
te pakken. 

Begroting 2021
Op 1 oktober presenteerden de 
wethouders Ria Ankersmit en 
Ben Hiddinga, namens het col-
lege van B&W, de programma-
begroting 2021-2024 met als titel 
’Doorpakken!’
In de begroting is beschreven op 
welke wijze het college wil door-
pakken op financieel gebied en 
op ’brede welvaart’. Het college 
wil met lef vooruit, kansen pak-
ken en zich niet laten tegenhou-
den door een crisis.

Om dat doel te bereiken gaan 
de woonlasten voor de inwoners 
komend jaar maar een paar tien-
tjes omhoog (2,7 procent) en er 
wordt de komende vier jaar tien 
miljoen euro geïnvesteerd in al-
lerlei sectoren. Daarvoor wordt 
een deel uit de algemene reserve 
gehaald. Dat geld wordt geïn-
vesteerd in de zorg, landbouw, 
industrie, toerisme en woonom-
geving. ”Want als het met die 
sectoren goed gaat, zorgt dat 
voor een positief effect in de hele 
samenleving,” aldus wethouder 
Hiddinga.
De begroting wordt in de ge-
meenteraad besproken op 2 en 
5 november. De VVD fractie 
heeft op 1 oktober via een pers-
bericht al laten weten de nodige 
kanttekeningen te plaatsen bij de 
voorstellen.

College presenteert haar visie 
op het sociaal domein
Stap voor stap geeft het college
van B&W de transformatie bin-
nen het sociaal domein vorm. 
Vernieuwde jeugdzorg via Buurt-
zorg Jong, de participatiewet 
dichter bij huis uit te voeren 
met de onlangs opgerichte Oude 
IJsselstreek BV zijn voorbeelden 
van ontwikkelingen en keuzes, 
gedreven vanuit een niet alle-
daagse visie op het sociaal do-
mein. Het college heeft deze visie 
vastgelegd in het visiedocument 

”Naar het hart van de beweging”.
De resultaten over 2019 laten 
zien dat Oude IJsselstreek op 

de goede weg zit. Het tekort van 
ruim 4 miljoen euro is terugge-
bracht tot een kleine 3 ton.

Een maand gemeente Oude IJsselstreek

Colofon
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Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

’n minuutje

Paerelskruutje

Concept ’Visie op landschap 
natuur en groen kernen’

Het college van B&W heeft ingestemd met het concept van de ’Visie 
op landschap, natuur en groene kernen’. Dit concept kan nu naar 
de raadscommissie Fysieke Leefomgeving gestuurd worden die dit   
concept op 14 oktober gaat bespreken. Daarmee komt de definitieve 
versie van het visiestuk dichterbij waarin beschreven is welke richting 
de gemeente wil geven aan de gewenste ontwikkeling van het land-
schap voor zowel het buitengebied als de kernen. De verwachting is 
dat de gemeenteraad in januari 2021 een definitief besluit neemt over 
de definitieve visie.

Vijftig jaar lang heeft Ine 
Mentink-Heutinck gewerkt in 
het bedrijf dat in 1906 werd op-
gericht door haar opa. Nu neemt 
ze afscheid van Heutinck Optiek 
& Juwelier. ”Ik ben gewoon 71 
en dan vind ik het een keer mooi 
geweest”, verklaart de Ulftse. 
Het familiebedrijf is al sinds 2011 
in goede handen bij haar zoon 
Alex Mentink.

Het is absoluut niet zo dat ze 
haar werk, de laatste jaren nog 
één dag in de week, niet meer 
met plezier deed. 

Maar op het ’moeten’ zat ze niet 
langer te wachten. ”Het is meer 
dat de verplichting er nu af is, 
na die jarenlange inzet,” zegt 
zoon Alex. ”We wilden af van 
die vaste dag in de week. Maar 
ze zal best nog bij bepaalde klus-
sen bijspringen, zoals graveren of 
reparaties.”

Ze zwaait dus niet helemáál de-
finitief af, maar toch brengt het 
afscheid wel wat emoties met 
zich mee. 
”Natuurlijk, ik heb er zelf zó veel 
jaren in zitten,” vertelt Ine, de 

derde generatie binnen Heutinck 
Optiek & Juwelier, tegenwoordig 
aan het J.F. Kennedyplein 13-14 
gespecialiseerd in (zonne)brillen 
en contactlenzen, sieraden en 
horloges. 
”Mijn opa is er in 1906 mee be-
gonnen, 100 meter hiervandaan. 
Na de Tweede Wereldoorlog 
nam m’n vader het over, sinds 
1965 zitten we hier aan het 
Kennedyplein. Dat jaar ben ik 
ook begonnen. Toen waren we 
nog vooral een juwelier met 
klokken. Brillen werden in die 
tijd nog door de oogarts voor-

geschreven. Wij konden die dan 
maken en slijpen, later gingen we 
ook zelf meten.”

In 1992 kreeg Ine, die er tussen-
door vijf jaar uit is geweest (’ge-
trouwd en kinderen gekregen, 
maar daarna wilde ik toch weer 
terug’), al gezelschap en kwam 
Alex erbij in de zaak, die net op 
dat moment bovendien werd uit-
gebreid. Ine: ”Dat viel toevallig 
zo samen. Sindsdien is de optiek 
steeds groter geworden, nu is het 
een mooie combinatie met de 
juwelier.” 

Alex nam het bedrijf in 2011 over. 
”Toen kreeg ik wat meer tijd 
om op te passen,” merkt Ine op. 
”Bij Alex thuis in Hengelo en bij 
mijn andere zoon in Veenendaal. 
Die is ook al opticien geworden. 
Dat is wel heel bijzonder. Maar 
ze hebben er zelf voor gekozen 
hoor!”

Echt moeilijk heeft ze het niet 
met haar afscheid. ”Ik had op 
een gegeven moment toch al niks 
meer te zeggen,” stelt ze lachend. 
”Maar natuurlijk ga ik het wel 
missen. Het werk én het sociale 
gebeuren eromheen. Als het niet 
druk was in de zaak, stond je zo-
maar een kwartier met een klant 
te praten. Maar ik ben ook vooral 
blij en trots dat het bedrijf in de 
familie blijft. En ik wil zeker ook 
de klanten bedanken voor het 
vertrouwen al die jaren. Maar ik 
zal ze nog wel zien in Ulft.”

Ine Mentink neemt trots en blij afscheid 
van familiebedrijf Heutinck
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WIHA 40 jaar
WIHA viert dit jaar haar 40-   
jarige bestaan! Johnny Kock 
heeft de afgelopen 20 jaar als di-
recteur/eigenaar, met behulp van 
het volledige WIHA-team, de 
firma WIHA verder uitgebouwd 
en zijn we een belangrijke speler 
op het gebied van diamantzaag- 
en betonboortechniek geworden. 

Om continuïteit, verdere groei 
en kwaliteit te kunnen blijven  
realiseren, is vanaf 1 oktober 
Rob Bongers als commercieel  
directeur toegetreden tot WIHA. 
Johnny blijft als operationeel     
directeur verantwoordelijk voor 
de dagelijkse aansturing van 
WIHA.

Wat is er te doen in de DRU
Jeugdfilm Mees Kees in de 
wolken
De jeugdfilm Mees Kees in de 
Wolken draait op woensdag 21 
oktober in de theaterzaal op het 
DRU Industriepark in Ulft. De 
film begint om 15.00 uur.

Als een groot schoolfeest nadert, 
is Tobias te verlegen om Hasna 
mee te vragen. Mees Kees heeft 
geen tijd om hem te helpen, want 
die probeert angstvallig Marie 
Louise te ontlopen, die hem een 
ballonvaart cadeau heeft gedaan. 
Terwijl mevrouw Dreus klas 6B 
de wals leert dansen voor op het 
feest, lijkt voor Tobias alles mis 
te gaan. Entree 3,75 euro. 

Tribute to The Doors
Vrijdag 23 oktober zijn er twee 
optredens van Tribute to the 
Doors. Herleef de muziek van 
The Doors of maak er mee-
dogenloos kennis mee. 
Deze vijf muzikanten leggen hun 
ziel en zaligheid in het geluid van 
één van de beste bands uit de 
jaren zestig: oprecht en zonder 
te pretenderen. Compleet met 

visuals wordt het één grote trip 
to the sixties.

Rob en Emiel
Op vrijdag 30 oktober is er een 
show van Rob en Emiel. Een on-
vergetelijk theateravontuur op 
het hoogste niveau!
Rob en Emiel zijn huidig en 
14-voudig Nederlands kampioen 
Goochelen. Zij werden benoemd 
tot de beste mentalisten ter 
wereld. Zij mogen ons land op-
nieuw vertegenwoordigen tijdens 
het WK Magic 2021 in Canada.

Esther Groenenberg en band
op 1 november treedt Esther 
Groenenberg met haar band op 
in de theaterzaal. Een must voor 
iedereen die de seventies ’mijn 
tijd’ noemt, maar zeker ook voor 
de liefhebbers die daarvoor, net 
als Esther, te laat geboren zijn.

Om iedereen op een veilige     
manier te laten genieten van 
dit evenement, zijn maximaal 
100 zitplaatsen beschikbaar en 
is reserveren verplicht. Dat kan       
telefonisch via 0315-200150 of 
via: www.dru-industriepark.nl.

Sinds september geeft de Oud-
heidkundige Verenging OVGG 
in samenwerking met Albert 
Heijn Ulft een historisch plaat-
jesboek uit. Het boek ’Blik op 
ons dorp’ met een groot aantal 
plaatjes uit de oude doos. 

De OVGG maakt het je al wat 
eenvoudiger en heeft al een 
behoorlijke hoeveelheid foto’s 
afgedrukt. De rest kun je zelf 
sparen. 

De mooie historische verhalen 
uit de kernen Breedenbroek/
Voorst, Megchelen, Netterden, 
Varsselder-Veldhunten, Etten, 
Gendringen en Ulft kunnen 
worden aangevuld met 216 
foto’s over de inwoners en hun 
omgeving. De fotostickers zijn 
te verkrijgen bij de boodschap-
pen bij Albert Heijn Ulft. Voor 
elke €10,- boodschappen ont-
vang je een zakje met vier stic-
kers en daarnaast zijn er ook 
spaarversnellers, aanbiedingen 
die extra stickers opleveren.
Heeft u het boek nog niet afge-
haald? Het is gratis te verkrij-
gen bij Albert Heijn en bij het 
DRU Informatiepunt beide in 
Ulft. Echter, zolang de voor-
raad strekt. De uitgifte van de 
fotostickers is tot en met zon-
dag 15 november.
Mogelijk volgen nog ruilbeurs-
middagen bij de OVGG in het
Ketelhuis op het DRU Indus-
triepark. Door de maatregelen 
rond het coronavirus zijn de 
data hiervoor nog niet bekend.

Verzamelwoede door 
’Blik op ons dorp’

Wedstrijden van de 
komende weken
  
11 oktober
Ulftse Boys - Ajax B  
SV Kilder - GWVV
SC Rijnland - NVC Netterden      
SDOUC - Quick 1888
VV SHE - SVGG  
FC Bergh - VV Etten
Concordia W - VVG ’25

18 oktober
Ajax B - VV Etten 
GWVV - FC Bergh   
NVC Netterden - Dierensche 
Boys
Eendracht ’30 - SDOUC  
SVGG - SV Babberich
KSV Vragender - Ulftse Boys    
VVG ’25 - SV DCS   

24 oktober
VV Terborg - ASV AZ 

25 oktober  
SC Meddo - Ajax B
VV Etten - RKSV ’t Peeske  
Ulftse Boys - GWVV
SV Babberich - NVC Netterden 
SDOUC - VV Vorden  
Dierensche Boys - SVGG
DVC ’26 - VVG ’25  

31 oktober
VV Terborg - Quick 1888

1 november
Ajax B - HMC ’17
AD ’69 - VV Etten      
GWVV - VV MEC    
NVC Netterden - VV SHE 
VVG ’25 - SDOUC  
SVGG - Edesche Boys 
FC Dinxperlo - Ulftse Boys   

Kijk op de website van uw 
sportvereniging of u de wed-
strijden online kunt volgen.

ulftsekrant@ijselstroom.nl

Van 12 oktober tot 23 novem-
ber exposeert de Française Cléo 
Robine haar werken in de Ulftse 
DRU-galerie. Het is een opmer-
kelijke expositie met verrassend 
materiaalgebruik. Als geënga-
geerd kunstenares gebruikt ze 
wegwerpspullen zoals draden van 

gekleurd pvc. Alles krijgt in haar 
werk een nieuwe bestemming, 
een onverwacht nieuw leven. 

Voor haar is niets eindigend, 
maar houdt juist een begin tot een 
uniek bestaan in. Haar geboorte-
plaats Brest typeert zij als de stad 

gekenmerkt door tinten, kleuren 
en van sarcasme. Kleuren spelen 
steeds in haar werk een grote rol. 
Zij volgde een opleiding tot het 
weven van wandtapijten. Bij ta-
pijten spelen draden en kleuren 
een belangrijke rol. 
In haar huidige werk maakt 
zij dankbaar gebruik van haar 
oorspronkelijke opleiding. Ver-
volgens studeerde zij ook nog 
interieurarchitectuur. Het accent 
daarbij kwam vooral te liggen    
op het gebruik van summiere 
vormen, van symmetrie en geo-
metrie. Voorop komt een ge-
structureerde aanpak te staan 
en het maken van minimalistisch 
uitgevoerd meubilair, waarbij 
de vormen in toom gehouden 
worden. Aanvankelijk maakt zij 
grote schilderijen met levendige 
en fel getinte kleuren. 
In 2010 vervangt zij acrylverf 
door kleurrijke en contrastrijke
gekleurde pvc-draden, dus maakt 
zij gebruik van een ongebrui-
kelijk ruig en stug materiaal. 

Hiermee breekt de fase aan dat 
zij zowel van haar weeftechniek 
als schilderen profiteert. Haar 
dradenconstructies ogen door 
hun samenhang als schilderijen. 
Groepen draden bestaande uit 
dezelfde kleur vormen vlakken. 
De draden zorgen voor een le-
vendig lijnenpatroon. 
Vaak springen ze uit het vlak, 
hetgeen het gevoel van beweging 
oproept. Soms worden ze in de-
zelfde voorstelling teruggebogen 
of nemen ze een andere richting 
aan. In de chaos van draden 
schept zij ordening en harmonie. 
In haar werk zoekt zij de essen-
tie van het leven. Als gevoelige 
kunstenares appelleert zij aan 
een menselijk oergevoel of zo-
als zij het noemt ”het is een ge-
bruikmaken van het intieme en 
van universele.” Het gladde en 
ruwe materiaal krijgt bij haar de 
betekenis van het afsluiten van 
een tijdperk en tegelijk van het 
onvoltooide, dat vraagt om een 
vervolg. 

Als geëngageerd kunstenares is 
ze zich bewust van de natuur, die 
in een kwetsbare onbalans ver-
keerd. Ook is ze zich bewust van 
het menselijk onrecht, dat angst 
en veel lijden met zich mee-
brengt. Het palet aan kleuren
en haar materiaalgebruik hebben 
in haar werk altijd een diepere 
betekenis gekregen. Het liefst 
werkt zij in series, die zij aan      
afzonderlijke thema’s koppelt.  
Thema’s zorgen ervoor dat wer-
kelijkheden dieper belicht kun-
nen worden en daarnaast krijgen 
we zicht op de veelzijdige aspec-
ten, die ze in een werkelijkheid 
herbergt. Het verborgene of het 
onbewuste worden transparant 
en aanschouwelijk gemaakt. Zij 
brengt de leegte, de volheid, het 
essentiële met weglating van het 
overbodige in beeld. 
Volgens Robine is haar werk      
de weg naar bevrijding, die een 
andere kijk op de alledaagse   
werkelijkheid inhoudt. 

Opmerkelijke expositie Cléo Robine in DRU-Galerie

Professional organizer Carmen 
Molenaar geeft opruimadvies 
en helpt bij het opruimen van 
je huis, je administratie, meer 
inzicht in je agenda en het 
stroomlijnen van je huishou-
den. Ze houdt maandelijks 
spreekuur in het Schaftlokaal 
in de DRU Cultuurfabriek in 
Ulft (Hutteweg 24). Elke eerste 
woensdag van de maand, tussen 
10 en 12 uur kun je hier vrijblij-
vend en kosteloos terecht met al 
je opruimvragen, corona-proof. 

Molenaar: ”Opruimen brengt je 
zó veel! Je hebt niet alleen min-

der spullen en dús 
meer ruimte. Als 
je opruimt, voel je 
ook een enorme 
opluchting én vol-
doening. Je krijgt 
zelfs meer energie 
en rust en ruimte 
voor andere din-
gen. Wie wil dat 
nou niet?”

Informatie over 
het spreekuur of 
over Opgeruimd 

met Carmen vind je op haar site: 
www.opgeruimdmetcarmen.nl
Komt dit tijdstip je niet uit maar 
wil je wél gebruik maken van 
haar advies? Stuur dan een be-
richt: carmen.molenaar@gmail.
com of bel voor een afspraak of 
advies op (06) 5320 4347.

Wat doet een professional 
organizer?
Tijdens een kennismakings- of 
intakegesprek gaat de profes-
sional organizer samen met de 
klant door het huis en bepalen 
zij samen waar de klant het 
meest bij gebaat is. 

In veel gevallen is dat een vol 
huis dat opgeruimd moet wor-
den, maar de klant kan ook be-
hoefte hebben aan hulp bij de 
administratie. Of wellicht zijn 
de taken in het huishouden niet 
goed verdeeld maar is het lastig 
om dit om te buigen. Vaak lukt 
het alleen niet om hier verande-
ring in te brengen. Een profes-
sional organizer gaat samen met 
de klant aan de slag. Ze helpt, 
stelt kritische vragen, maar 
zet de klant ook aan het werk. 
Dit doen ze stap voor stap, per 
ruimte in huis. 
Daarbij beginnen ze met een 
ruimte waar je veel komt én 
die het hardst nodig is om aan 
te pakken, zoals de woonkamer 
of de keuken. Samen kunnen 
er bergen worden verzet. En 
het is mooi wat dat oplevert. 
Molenaar: ”Het is verbazing-
wekkend wat een opgeruimde 
keuken met iemand kan doen! 
Na één werksessie bij Angela 
uit Doetinchem zag ik al een 
ander mens. Ze had er zin in en 
na deze opdracht is ze zelf actief 
aan de slag gegaan. En dat is 
precies wat ik wil bereiken!”

Opruimadvies bij het Schaftlokaal in Ulft



DE ULFTSE KRANT  PAGINA 9

Normaliter is Stichting Iseldonk 
rond deze tijd bezig met het af-
ronden van de laatste voorbe-
reidingen voor de elfde van de 
elfde, het start van het carnavals-
seizoen. Echter is het dit seizoen 
compleet anders en wordt het     
vizier alweer gericht op 2022. 
Ook Iseldonk slaat een jaartje 
over door de huidige coronacrisis.  

Het lag in de lijn der verwachting 
dat er weinig tot niets mogelijk 
zou zijn wat betreft de viering 
van het carnaval. Van dat rea-
lisme zijn ze bij Iseldonk goed 
doordrongen. Begin september 
hakte de Ulftse carnavalisten 
de knoop door en besloten ze 
alle activiteiten af te gelasten. 
Hadden ze dat zelf niet gedaan, 
dan had de burgemeester van 
de Oude IJsselstreek, Otwin van 
Dijk, dat besluit wel genomen. In 
een gesprek met de burgervader 
kwamen Iseldonk samen met de 
verenigingen uit Varsselder en 
Silvolde tot de conclusie dat het 
vieren van carnaval, zoals men 
dat gewend is, gewoonweg niet 
mogelijk is. Er wordt geen ver-
gunning afgegeven, liet Van Dijk 
aan de carnavalsverenigingen uit 
de buurt weten.

”We hebben in eerste instantie 
met het dagelijks bestuur beslo-
ten om het niet door te laten gaan. 
Vervolgens hebben we tijdens
de bestuursvergadering de kogel 
de kerk in geschoten,” legt pen-
ningmeester Willy Kempers uit.
”Het virus kwam in maart op-
zetten,” vult president Theo 

Wensing aan. ”Gaandeweg ga je
bedenken wat wél kan. Maar 
zeg je toch telkens tegen elkaar: 
’Laten we maar even afwachten’. 
Maar in de zomer moest er wel 
een beslissing genomen worden. 
We hebben daarmee gewacht 
tot september.” Het zo lang mo-
gelijk uitstellen, in de hoop dat 
situatie snel verbetert, door een 
mogelijk vaccin, is voor Iseldonk 
geen optie. ”De mensen die aan 
de optocht meedoen, beginnen 
ook al vier à vijf maanden van 
tevoren met bouwen,” vertelt 
Wensing. ”Dan kun je niet zeg-
gen in december: we hebben tóch 
een optocht,” zegt Kempers. 

De Iseldonkers hebben geen tijd 
om bij de pakken neer te zitten. 
De teleurstelling over het feit 
dat het feest in 2021 niet door-
gaat maakt bij het bestuur al snel 

plaats voor motivatie voor het 
jaar daarop. 2022 wordt namelijk 
een bijzonder jaar voor Iseldonk. 
”In 2022 bestaan we 44 jaar en 
44 is een deelbaar getal door elf, 
dus is dat een jubileumjaar voor 
ons. Daar gaan we alle energie in 
steken. We zijn al begonnen met 
de voorbereiding. De commis-
sies voor het jubileumjaar zijn al 
gevormd.” 

Tijdens het carnavalsweekend in 
februari 2021 zal het dus rustig 
zijn in de Ulftse straten. Toch 
wordt er nog wel gebroed op een 
kleine verrassing voor de jeugd. 
Wat er precies mogelijk is, kan 
men op dit moment nog niet zeg-
gen. Daarvoor wordt de situatie 
nauwlettend in de gaten gehou-
den door Stichting Iseldonk, de 
Ulftse scholen en de gemeente.

De steek blijft dit seizoen 
op het schap

Het is een markante plek, waar 
dagelijks talloze passanten voor-
bijkomen. In de bocht bij Bonte-
brug, in het weiland, ligt ’t Punt, 
eigendom van Stef Nas, die daar 
samen met zoon Roy dagelijks te 
vinden is. 

Het is een plek vol verhalen 
en vader en zoon Nas hebben 
daar geen gebrek aan. ”Het is
begonnen in 1973,” vertelt 
Nas Sr. ”Café-eigenaar Teun 
Schoenmaker wilde het stukje 
grond kwijt en via een oom 
kwam ik met Teun in contact. 
In een weekend tijd heb ik toen 
met wat vrienden een schuurtje 
gebouwd op die plek, zonder 
daar een vergunning voor te vra-
gen. De week daarop kwam er 
iemand van de gemeente langs. 

Ik kreeg vijftig gulden boete én 
een vergunning,” lacht Stef.
In de loop van de tijd kwamen er 
wat bouwsels bij. ”Het schuurtje 
was af en toe zwanger,” legt Roy 
uit. Inmiddels zijn er een kippen-
ren, een duivenhok, een stal voor 
het paard en een plaats voor ’het 
blauwe paard’, de tractor, die 
in Ulft en omgeving voor veel   
mensen een bekend object is.
”Die tractor is belangrijk. 
Vroeger konden kinderen elke 
week mee met een rondje door 
Ulft. Eerst met ons paard en de 
sjees, later met de tractor en een 
platte kar met bankjes. Toen kon 
dat allemaal nog. Voor een gul-
den hadden de kinderen volop 
plezier,” vertelt Nas. 
Vader en zoon zijn dagelijks bij 
’t Punt te vinden. ”Er is altijd wel 

iets te doen en anders kunnen we 
daar heerlijk zitten en genieten. 
Deze plek is onze wereld, waar 
we met ziel en zaligheid aan wer-
ken. Wij hebben verder niet veel 
nodig om te kunnen genieten.” 
In de nabije toekomst raakt Nas 
een klein stukje grond kwijt als 
de rotonde wordt aangelegd op 
de plaats waar nu de weg naar 
Dinxperlo en Ulft bij elkaar     
komen. ”We zijn daar met de 
provincie goed uitgekomen en 
krijgen er een betere afwatering 
van ’t Punt voor terug.”

Stef en Roy zitten ook thuis aan 
de Sleegstraat niet stil. Beiden 
zijn zeer actief betrokken bij de 
buurt- en carnavalsvereniging ’de 
Sleegstraat’. Daarnaast is Roy als 
jeugdopleider actief bij schutterij 

Sint Hubertus.  
”We willen onze 
buurt levendig 
houden maar dat 
is tegenwoor-
dig niet meer zo 
vanzelfsprekend 
als jaren terug. 
Mensen leven 
meer op zichzelf 
en de oude ge-
neratie dunt snel 
uit,” aldus Stef. 
”Maar we gaan 
door, ook met 
het carnaval in 
2021. Dat wordt 
dan wel niet of-
ficieel gevierd 
vanwege corona, 
maar wij ma-
ken het hier wél 
gezellig.”

’Deze plek is onze wereld’

Als familiebedrijf in de detail-
handel 125 jaar bestaan is voor
niet veel bedrijven in Neder-
land weggelegd. 
Aalders Schoenmode in Ulft 
werd door burgemeester Otwin 
van Dijk (Oude IJsselstreek) 
bekroond tot Hofleverancier. 
Deze koninklijke titel is het 
trotse hoogtepunt van dit 
jubileumjaar.

Eigenaar Esther Aalders is de 
vierde generatie in de familie 
Aalders die de schoenenzaak    
nu leidt. ”Dat we onszelf
sinds afgelopen maandag ’Bij
Koninklijke Beschikking Hof-
leverancier’ mogen noemen is
een enorme eer. Er zijn in 
Nederland zo’n 500 bedrijven 
met een ’onberispelijke repu-
tatie’ die deze titel mogen     

dragen. In Ulft zijn we het enige 
bedrijf.” Aalders Schoenmode 
viert zijn verjaardag op de eer-
ste plaats samen met zijn klan-
ten, legt Aalders uit. ”Zij heb-
ben er tenslotte voor gezorgd 
dat we al die jaren hebben kun-
nen bestaan. Onze klantenkring 
telt zelfs tal van families die al 
125 jaren op onze schoenen 
lopen. Belangrijker dan terug-
kijken, is dat we elke dag weer 
van nu willen zijn. Met onze in 
2016 totaal vernieuwde winkel 
en altijd actuele webshop laten 
we graag zien hoe toonaange-
vend we zijn in kwalitatieve 
schoenen en hoogstaande ser-
vice. Juist onze jarenlange er-
varing maakt dat we een goed 
oog hebben voor nieuwe trends, 
de beste merken en een goed 
advies.”

Aalders Schoenmode bestaat 
125 jaar en ontvangt predicaat 
Hofleverancier

Het was afgelopen zomer soms 
eigenlijk te heet maar toch ver-
trokken veel enthousiaste fiet-
sers afgelopen maanden vanaf    
’t Goor om aan een route in        
eigen land te beginnen. 

We hadden gekozen de route 
niet te lang te maken zodat het 
voor iedereen beter te overzien 
was en men in deze tijden niet 
perse de hele dag op pad hoefde.  
De  reacties van de fietsers wa-
ren ook daarover zeer positief, 
naast de mooie omgeving en de 
sluip door kruip door paadjes 
waardoor men zich af en toe in 
een heel ander deel van het land 
waande. Ook de opmerking dat 
men de route zeker nog eens gaat 
fietsen kwam regelmatig voor, 
evenals een reactie dat de route 
zelf al een prijs was.

Vooral in de bouwvakperiode 
was te merken dat veel mensen 
zin hadden om hun vakantie in 
deze omgeving te verrijken met 
deze fietstocht en was er veel 
vraag naar de route. 

Het is voor ons fijn te ervaren dat 
de route steeds weer in de smaak 
valt en dat we er in deze 31ste 
editie weer in geslaagd zijn de 
deelnemers te verrassen in onze 
eigen Achterhoek. Daar doen we 
het voor.

Naast de mensen die de route ge-
woon fietsen voor de mooie route 
kwamen er ook deze keer weer 
veel oplossingen binnen met de 
juiste volgorde van de foto’s die 
tijdens de route gemaakt waren.

De juiste volgorde van de foto’s 
en dus de juiste oplossing is:
1=V, 2=F, 3=K, 4=H, 5=O, 6=I,
7=R, 8=C, 9=M, 10=T, 11=Q,
12=G, 13=X, 14=A, 15=D, 16=U,
17=W, 18=S, 19=L, 20=P, 21=B,
22=E, 23=N, 24=J

Uit de goede inzendingen komen
de volgende winnaars:
L. Jansen, Zonegge 11-10 in 
Zevenaar en Nico Hendrixen, 
Oosterstraat 59 in Gendringen. 
Zij winnen een cadeaubon t.w.v. 
€ 12,50 te besteden bij Restaurant
van Hal, Grensweg 13 in Voorst.
Fam. Muldens, Dominee van 
Dorpstraat 11, Gendringen en J. 
Pasman, Boskapelle 1, Sinderen 
Zij winnen een cadeaubon t.w.v. 
€ 12,50 te besteden bij Frazer 
Rijwielhandel, F.B. Deurvorst-
straat 18 in Ulft.

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

Ulftse Krant Fietsroute 
oplossing en winnaars

Het team van Aalders Schoenmode.
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Etten, Ulft en Gendringen had-
den een eigen armenhuis. Hier 
konden de arme gezinnen en al-
leenstaande ouderen onderdak 
krijgen, betaald door de kerk en 
de gemeente. 
Toch had Gendringen een uit-
zondering: hier had men een 

rooms-katholiek armbestuur en 
een hervormd bestuur ”de dia-
conie.” Zij hadden ook elk een 
eigen gebouw voor ’hun’ armen.
Op de foto zien we het armen-
huis voor de rooms-katholieken. 
Het stond in de achterkerspel. 
Het gebouw heette Froukje. 

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

Olde Dorpskiek’n

Tot hun grote spijt zijn de deu-
ren van ’t Kroegje in Ulft al sinds 
medio maart gesloten. Maar de 
moed is de nieuwe eigenaren 
Dolf Dickmann en Peronne van 
Leeuwen ondanks de corona-
crisis zeker niet in de schoenen 
gezakt. Het is onzeker wanneer 
het café weer open kan, wél is 
duidelijk dat ze hun gasten weer 
met open armen ontvangen zodra
dit mogelijk is. ”Als de 1,5 meter 
er af is, kun je weer een café hou-
den zoals het hoort.”

Op dit moment gaat dat niet,     
daar zijn Dolf Dickmann en 

Peronne van Leeuwen het over 
eens. Ze hebben dan ook niet 
lang na hoeven denken of ze na 
de versoepeling van het eerste 
pakket coronamaatregelen al 
weer open zouden gaan. ”Nee,  
we worden een dagje ouder en 
zitten toch in de risicogroep. Dan 
kun je honderd worden, maar 
dan zul je niet tegen corona aan 
moeten lopen,” stelt Dolf. 

Daarnaast was er een nóg zwaar-
wegender reden om ’t Kroegje 
voorlopig dicht te houden. ”Als 
we voldoende afstand moeten 
houden, kunnen we hier twaalf 

man kwijt. En dan nog mag er 
meer níét dan wél. Dan zak je in 
onze ogen echt door de onder-
grens van wat een café volgens 
ons hoort te zijn.”

Na de heropening van ’t Kroegje 
liep het vorig najaar en afgelopen 
winter nog wel als een tierelier  
in het café aan de Ir. Sassen-        
straat 33 in Ulft. ’Bourgondisch 
borrelen met een hapje’ was  het 
motto van Dolf (achter de bar) 
en Peronne (in de keuken) en 
dat bleek aan te slaan. ”Daarom     
wilden we nu ook wel weer 
een stukje in de krant,” zeiden 

de twee, die vanuit de regio 
Rotterdam naar de Achterhoek 
trokken. ”We zijn hier zó goed 
ontvangen. Het liep boven ver-
wachting goed, we hadden ook 
een grote verscheidenheid aan 
bezoekers, jong en oud. Heel 
leuk. Maar het is nu alweer bijna 
vijf maanden geleden dat op 15 
maart alle horeca op slot moest. 
Dus we  zijn langer dicht dan dat 
we open zijn geweest,” merkt 
Dolf lachend op. 

De mogelijkheid om hun verhaal 
te doen stelt ze bovendien in 
staat om even wat geruchten uit 

de wereld te helpen. ”Je krijgt 
toch praatjes, er werd gezegd 
dat de boel te koop staat,” meldt 
Dolf. Peronne: ”De inboedel zou 
zelfs al verkocht zijn.” Maar daar 
is totaal geen sprake van. Dolf: 
”Nee hoor, dat zijn we helemaal 
niet van plan. De mensen kunnen 
gerust zijn. Het is gewoon wach-
ten op een vaccin, zodat iedereen 
weer een beetje terug naar het 
’oude normaal’ kunnen. Ik heb 
al die tijd gedacht dat er eind dit 
jaar wel wat gevonden zou zijn, 
en eigenlijk hoop ik daar nog 
steeds op.”
Want met corona en de hui-
dige maatregelen zien Dolf en 
Peronne het niet zitten om open 
te gaan op een manier waar ze 
zelf niet van gecharmeerd zijn. 
”Als de 1,5 meter eraf is, kun je 
weer een café houden zoals het 
hoort. Nu zit dat er niet in. Kijk, 
in een restaurant zit je toch al, dat 
is niet te vergelijken met hoe het 
in een kroeg is.” En dan zouden 
de gasten waarschijnlijk ook nog 
om de haverklap op alle regels 
gewezen moeten worden, weet 
Dolf. ”Terwijl je een gulle waard 
hoopt te zijn, geen politieagent.”

Geduld is dus een schone zaak 
bij ’t Kroegje. Liever vandaag 
dan morgen openen Dolf en 
Peronne hun deuren weer, maar 
zorgen hebben ze niet. ”We staan 
er positief in en zingen het nog 
wel een poosje uit. Zodra het 
kan, gaan we weer beginnen.” 

In de tussentijd doen ze een       
beroep op de horecaliefheb-
bers uit Ulft en omstreken. ”De 
mensen moeten ons maar niet 
vergeten. En een beetje sparen,” 
besluit Dolf glunderend, ”Dan 
hebben ze hier straks weer wat te 
besteden.”

’Je wilt een gulle waard zijn en geen politieagent’

Bistro Ouhrlokaal opent op 
vrijdag 16 oktober de deuren. 
In het sfeervolle Ouhrlokaal, 
gevestigd in het Ketelhuis op 
het DRU Industriepark, is het 
petit-restaurant drie dagen in 
de week geopend.

”Het Ouhrlokaal, zo prachtig 
gelegen aan het water, wordt 
veel gebruikt voor feesten en 
partijen. Iedereen is enthousi-
ast over deze locatie, daarom 
beginnen we dit najaar met 
de bistro. De eerlijke en dui-
delijke kaart kent een lokale 
invulling in een ongedwongen 
sfeer,” zegt Monique Spijker, 
manager horeca op het DRU 
Industriepark.
Daar waar het Schaftlokaal het 
grand café is voor elk moment 
van de dag, wordt de bistro 
het restaurant waar op vrijdag 
en zaterdag vanaf 17.00 uur 
genoten kan worden van een 

driegangen keuzemenu, en op 
zondag vanaf 14.00 uur van de 
borrelkaart. 
De bistro kent een Franse touch 
met Achterhoekse invul-ling. 
Zo worden er Franse wijnen 
geschonken, maar ook de prijs-
winnende mousserende witte
wijn van wijngaard ’t Oerle-
goed. Daarnaast gebruikt de 
chef producten van groente-
kwekerij Smits uit De Heurne, 
geitenkaasboerderij De Bröm-
mels uit Woold, ijsboerderij 
De Steenoven uit Hummelo 
en kaasboerderij Weenink uit 
Lievelde. 
Reserveren kan via de website: 
hetschaftlokaal.nl/bistro of tele-
fonisch via 0315-820201.
Het Ouhrlokaal kan nog steeds 
gereserveerd worden voor 
bruiloften of andere feesten 
en bijeenkomsten. Informatie: 
verhuur@dru-industriepark.nl 
of 0315-820203. 

De volgende Ulftse Krant ver-
schijnt 2 november. 
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, (Patricia)

11-16 okt.: Zwemvierdaagse, 
Sportcentrum Laco Oude 
IJsselstreek, Terborg

15, 16 okt: Mobiliteitsdagen, 
Arc en Ciel, Ulft

22, 23 okt: Huis- en traplift-
dagen, Arc en Ciel, Ulft

29okt: Slaap- en zit dag, Arc en 
Ciel, Ulft

Bistro Ouhrlokaal opent deuren

- Advertorial -




