
Twee jaar is Koningsdag gevierd 
’met de handrem erop’. Er kon 
niets, er mocht niets en dus was 
het relatief stil op de jaarlijkse 
landelijke feestdag. Dit jaar kun-
nen de remmen echter weer los 
en wordt op veel plaatsen weer 
Koningsdag gevierd zoals dat 
hoort en vaak al jarenlang tradi-
tie is.

In Ulft staat het nieuwe organi-
satiecomité in de startblokken 
om een ’ouderwets gezellige 
Koningsdag’ te organiseren. 
Namens het comité vertelt 
Martijn Peters wat er op woens-
dag 27 april allemaal gaat gebeu-
ren op het Zwarte Plein in Oer.
”Veel van de activiteiten hebben 
we twee jaar geleden al voorbe-
reid. We hebben nu het stof van 
de plannen af kunnen blazen
en pakken groots uit,” vertelt hij. 
”We beginnen om 11.30 uur. 
Dan is de officiële opening 
waaraan Kunst Na Arbeid mee-
werkt. Natuurlijk zingen we het 
Wilhelmus en daarna beginnen 
de activiteiten.”

Voor alle kinderen in de basis-
schoolleeftijd is van alles te bele-
ven op het Zwarte Plein. 
”Helemaal veilig en afgeschermd, 
zodat ouders rustig op het terras 
kunnen zitten en wat kunnen 
eten en drinken en vrienden ont-
moeten.” Alle kinderen uit Ulft 
zijn welkom benadrukt Peters. 
”Op basisschool De Oersprong 
worden kleurplaten uitgedeeld. 
Die kunnen op Koningsdag    
worden ingeleverd. Daarnaast 
gaan we iets nieuws doen. Kin-
deren kunnen meedoen aan de 
talentenjacht ’Oer’s got talent’. 
Een leuke talentenjacht waarbij 
kinderen, alleen of met vrienden 
en vriendinnen aan mee kunnen 
doen. Iedereen mag laten zien 
waar hij of zij goed in is; zingen, 
dansen, een sport, muziek maken 
of wat dan ook. Het maakt ons 
niet uit wat het is. Zolang je het 
zelf maar leuk vindt om mee te 
doen.” 
Deze talentenjacht vindt plaats 
in twee delen. Het eerste deel 
start om 12.00 uur en duurt tot 
12.45 uur, het tweede deel begint 

om 13.45 uur en duurt tot 14.15 
uur. De prijsuitreiking van de 
talentenjacht en de kleurplaat-
wedstrijd is tussen 15.45 uur en 
16.00 uur.
Verder is er op het Zwarte Plein 
van alles te doen en te beleven. 
”Schminken, een springkussen 
voor de jongere kinderen en een 
stormbaan voor kinderen vanaf 
acht jaar, een knutselhoek, oud 
Hollandse spelletjes, een poffer-
tjeskraam, kinderdisco, en nog 
veel meer. Voor de ouders is er 
een ’hapsnap terras’, dus nie-
mand hoeft zich te vervelen. De 
hele dag zorgt DJ Guido voor 
gezellige feestmuziek.”

De toegang tot het evenement 
is gratis. ”Dat is ook onze opzet 
als organisatie. Het gehele feest 
draait op sponsorgeld en geld 
waarvoor bij de gemeenschap is 
gecollecteerd. Voor de kinderen 
is er gratis ranja, chips en snoep.” 
Alle informatie en het aanmeld-
formuliertje voor talentenjacht 
’Oer’s got talent’ is te vinden op 
www.koningsdagzwarteplein.nl 

Gendringen
Ook in Gendringen is men druk 
bezig met de voorbereiding voor 
een Koningsdag met alles erop   
en eraan. Daar zijn een aantal 
vaste ingrediënten die eindelijk 
weer van stal gehaald kunnen 
worden, zoals de optocht met ver-
sierde fietsen, de muzikale aftrap 
bij De Oevelgunne (10.00 uur) 
met het dweilorkest van G.O.V., 
de kinderspelen en een verloting. 
Maar ook een workshop ’dieren-
figuren maken van ballonnen’ 
en een draaimolen zijn die dag 
onderdeel van het programma. 
Cliënten van Estinea zorgen er-
voor dat er heel veel vlaggetjes 
wapperen, die door henzelf zijn 
gemaakt. 
Koningsdag wordt in Gendringen 
dit jaar gevierd op het vernieuw-
de kerkplein bij de Oevelgunne. 
De inmiddels traditionele ’Nacht 
van Oranje’ gaat dit jaar nog 
niet door, omdat de tijd om dat 
goed voor te bereiden te kort is. 
In 2023 gaat dat evenement wél 
door (afhankelijk van eventuele 
coronamaatregelen) en daarvoor 
is de bekende band HIKE inmid-
dels vastgelegd. Meer informatie 
is te vinden op de website www.
oranjevereniginggendringen.nl

Terborg
Het Oranje comité Terborg biedt 
op Koningsnacht 26 april vanaf 
20.30 uur in de feesttent een 
feestelijk programma vol muziek 
met Coverband Basement en 
een DJ. Op Koningsdag brengt 
Troubadour Anouk Balins van 
10.00 - 12.00 uur in Antonia een 
gezellig repertoire ten gehore. 
Gratis entree. Van 10.00 - 17.00 
uur is de Vrijmarkt voor kinde-
ren en waren- en rommelmarkt 
op de Silvoldseweg met draaior-
gel, kinderspelen, draaimolen en 
ponyrijden. Om 11.00 uur start 
de fietspuzzelrit (inschrijving en 
vertrek tot 12.30 uur) Van 14.00- 
18.00 uur speelt in en rondom de 
feesttent op het Jorsisplein de 
Folkband Lads ’n Lassies met 
Ierse en Schotse folk traditionals. 
Voor meer informatie:
www.oranjecomiteterborg.nl
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Vooruit kijken

Wat een prachtig weer hebben 
we afgelopen maart gehad. 
Veel zonuren met al echte 
voorjaarstemperaturen. 
’s Morgens nog de handschoe-
nen aan en ’s middags zonder 
jas naar huis, maar af een toe 
ook nog een kil windje. Ook 
het extra uurtje zon aan het 
eind van de avond met het in-
gaan van de zomertijd geeft 
weer extra energie. Maart 
roert zijn staart volgens het  
gezegde, maar heeft dit jaar 
niet veel gekwispeld gezien het 
toch wel stabiele weer.
Iedereen krijgt alweer de    
lentekriebels, het gras moet 
geverticuteerd, de borders      
geschoffeld, de bestrating weer 
schoongespoten, de hogedruk-
reiniger maakt overuren. De 
krokussen zijn al bijna weer 
uitgebloeid en de narcissen 
zijn aan de beurt. De magnolia 
heeft de mooist bloemen,      
hopelijk doet april niet wat ie 
wil en houdt de vorst het voor 
gezien, anders is die bloemen-
pracht gauw over.
We kunnen ondertussen ook 
weer gaan en staan waar we 
willen, de coronabesmettingen 
blijven dalen, de regels zijn    
afgeschaft en we kunnen voor-
uit kijken naar gezelligheid bij 
het paasvuur, het paaseieren 
zoeken en de paaseierenrally.
Later in de maand gaan de  
optochten en kinderspelen 
rondom Koningsdag weer van 
start en de mogelijkheid om 
lekker een terrasje te pakken 
op die vrije dag onder het     
genot van een fijn deuntje    
muziek. Er wordt weer van   
alles georganiseerd. Het kan 
allemaal weer. Heerlijk.
We gaan gelukkig weer een 
ouderwetse zomer tegemoet. 
Het wordt wel weer even      
bedenken hoe we ook alweer 
al die activiteiten in onze agen-
da’s gepland krijgen, maar dat 
gaat vast en zeker lukken...

ulftsekrant@ijselstroom.nl

Zijlijn

7 Lukassen Diervoeders,  
 Rouwwandeling,   
 Dörsvlègels, WWM 

9 BluegreenElectronics,    
Boostcamp Achterhoek,       
 OVGG, Openlucht-  

 theater, UGK

We vieren Koningsdag weer samen!

l Advies op maat 
l Donderdag open huis 
      ma. di. wo. vrij. zat. op afspraak

l Ruime showroom
l Ruime parkeerplaats
l Bezoek het liefst op afspraak
       wij werken volgens de RIVM regels

l Afspraak aan huis 
       ook mogelijk
nabij de watertoren in Ulft

Hoog in kwaliteit, scherp in prijs
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tel. 0315 - 842021
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11 Agenda, Column   
 Arc en Ciel, Huis   
 Landfort, Angela   

 Fehrmann
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   0315-640335   •   info@bge.nl   •   www.bge.nl
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TOSHIBA   OFFICIAL
carrier    DEALER

E L E C T R O N I C S Airconditioning
E L E C T R O N I C S Warmtepompen
E L E C T R O N I C S Luchtbehandeling

E L E C T R O N I C S Zonnepanelen
E L E C T R O N I C S Verwarming
E L E C T R O N I C S Energieneutraal

Ook dit jaar is er weer een optocht met versierde fietsen in Gendringen.  (Archieffoto) 
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Landelijke opschoondagen
Bijna tweehonderd inwoners 
namen op zaterdag 19 maart in 
Oude IJsselstreek deel aan de 
LandelijkeOpschoondag. 
Buurten, vrienden, gezinnen, 
organisaties en verenigingen 
gingen ’de buurt in’ om hun 
kern of buitengebied mooier te 
maken. Zo ruimden leerlingen 
van Kindcentrum Oersprong uit 
Ulft en van PiusX uit Varsselder-
Veldhunten de omgeving rond 
hun school op vrijdag al flink op.
Het mooier maken van de ge-
meente is goed gelukt. De op-
brengst deze beide dagen was 
478 zakken. Petje af voor alle 
helpers en iedereen die gehol-
pen heeft om Oude IJsselstreek 
steeds weer mooier te maken 
wordt hartelijk bedankt. Samen 
met afvalcoach Flip maakte wet-
houder Janine Kock een rondje 
langs de deelnemers om hen te 
bedanken voor hun deelname 
en om een duurzame drinkfles te 
bezorgen.

Maatschappelijke banen via 
STOER
De gemeente Oude IJsselstreek 
is via participatiebedrijf STOER 

gestart met de introductie van 
maatschappelijke banen, ook wel 
basisbanen genoemd. In de Ulftse 
Vogelbuurt zijn sinds 1 maart jl. 
vier inwoners uit de gemeente 
actief als Buurtversterker. Zij 
krijgen een kans op de arbeids-
markt en maken tegelijkertijd 
de wijk een beetje mooier. De 
gemeente lost hiermee een ambi-
tieuze belofte in, passend bij haar 
missie iedereen de mogelijkheid 
te bieden om naar vermogen mee 
te doen.

Maatschappelijke banen zijn een 
belangrijke pijler onder het par-
ticipatiebeleid van de gemeente. 
Ze zijn in het leven geroepen om 
inwoners, die inkomensonder-
steuning ontvangen, extra kan-
sen te bieden op betaald werk. 
Wethouder Bert Kuster heeft in 
de gemeente Oude IJsselstreek 
de verantwoordelijkheid over de 
maatschappelijke banen: ”Het 
menselijke, sociale gevoel moet 
terugkeren in onze systemen. 
Iedere mens heeft wel iets wat 
hij graag zou willen doen. En 
iedereen beschikt over talenten 
die maatschappelijk van waarde 
zijn.”

Buurtversterking in de Vogel-
buurt komt voort uit een samen-
werking tussen de gemeente, 
STOER en wooncorporatie 
Wonion. Vier inwoners uit Oude 

IJsselstreek zijn nu aan de 
slag als Buurtversterker in de 
Vogelbuurt. De Buurtversterkers 
helpen de wijk nog leefbaar-
der  te maken met bijvoorbeeld 
werkzaamheden in het groen en     
kleine klussen in- en rondom 
huis. De buurtversterkers stro-
pen ook graag de mouwen op om 
bewoners te helpen als dat nodig 
is. 

Opvang vluchtelingen uit 
Oekraïne
De oorlog in Oekraïne heeft een 
grote stroom vluchtelingen op 
gang gebracht. Het is mooi om 
te merken hoe de samenleving, 
en ook de inwoners van Oude 
IJsselstreek, klaar staat voor 
Oekraïne. Op de website van 
de gemeente staat actuele infor-
matie over opvang, hulp en de 
oorlog www.oude-ijsselstreek.nl/
oekraine. 

Vooruitlopend op de ontwikke-
lingen heeft het college het        
besluit genomen dat peuters van 
Oekraïense vluchtelingen ge-
bruik kunnen maken van peuter-
opvang. Verzorgers/ouders die 
gebruik willen maken van peu-
teropvang voor hun Oekraïense 
kind(eren) worden tijdelijk vrij-
gesteld om inkomensgegevens 
aan te leveren. Burgemeester 
Van Dijk heeft op 16 maart een 
aantal Oekraïense vluchtelingen 

ontvangen in het gemeentehuis. 
”Vaders en moeders met baby’s, 
ouderen, kinderen en jongeren. 

De verhalen over de oorlog 
maakten diepe indruk,” aldus de 
burgemeester.

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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Lokaal Belang blijft de grootste partij in Oude IJsselstreek en de 
lokale nieuwkomer DorpEnPlattelandBeweging (DEPB) is de 
verrassende ’winnaar’ van de gemeenteraadsverkiezing. Het CDA 
verliest twee zetels en houdt er drie over. De overige partijen                  
komen met 3 zetels (PVDA en DEPB), twee zetels (PRO! en VVD) 
en 1 zetel (ADA en D66) in de nieuwe gemeenteraad die op 31 maart 
geïnstalleerd wordt. 
Lokaal Belang heeft inmiddels met alle lijsttrekkers gesproken en er 
is een informateur van buiten de gemeente aangetrokken. Richard 
Berenschot uit Winterswijk gaat met alle partijen in gesprek om te 
onderzoeken welke coalitiemogelijkheden er zijn. 
Op 7 april hoopt Lokaal Belang de rapportage van Berenschot te 
kunnen bespreken tijdens het openbaar debat naar aanleiding van 
de verkiezingsuitslag. Het opkomstpercentage (52,46 procent) bij de 
verkiezingen was lager dan vier jaar geleden (57,13 procent) en dat 
baart alle partijen grote zorgen.

Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

’n minuutje

Paerelskruutje

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen

Achterhoek Fysio en kinder-
fysio ’de Giraf’ gaan hun krach-
ten bundelen. Het idee achter 
de samenwerking is niet elkaar 
beconcurreren, maar samen in 
goed overleg en gebruikmakend 
van elkaars sterke punten komen 
tot het beste eindresultaat voor 
patiënten.

In de praktijk van Simon Vos in 
Ulft (gevestigd in het pand van 
Ketelaar Sport aan Debbeshoek 
9a) zijn twee fysiotherapeuten 
bezig met hun opleiding tot    
kinderfysiotherapeut. Zij wilden 

graag meer en bredere praktische 
ervaring met kinderen opdoen 
en zo werd de samenwerking           
gezocht met Tineke Hilgenga 
van kinderfysio ’de Giraf’ (geves-
tigd aan ’t Goor in Ulft). 

Kennis en ervaring delen
Het is in de (para)medische      
wereld nog tamelijk ongebruike-
lijk om samen te werken en het is 
vaak ieder voor zich. 
”Maar wij willen van beide         
kanten juist van ons eigen              
eilandje af. Dus hebben we ge-
zegd: laten we elkaars kennis en 

ervaringen delen,” vertelt Vos. 
”Tineke heeft na haar opleiding 
tot kinderfysiotherapeut jaren-
lange en brede ervaring met het 
begeleiden van kinderen opge-
daan. Onze therapeuten komen 
tijdens hun opleiding in aan-
raking met de nieuwste theorieën 
en behandelmethodes. Zo kun-
nen ze vanuit de theorie en vanuit 
de praktijk, gebruikmakend van 
elkaars sterke punten en in over-
leg, samen komen tot het voor 
het kind beste eindresultaat. Dat 
komt niet alleen onze patiënten 
ten goede, maar we worden er 

zelf ook betere therapeuten 
van, houden elkaar scherp, vul-
len elkaar aan en helpen elkaar 
vooruit. We behandelen letterlijk 
en figuurlijk samen en dat heeft 
voor iedereen een meerwaarde.”

De kans bestaat dat Vos met 
Achterhoek Fysio op termijn, 
naast zijn praktijk bij Ketelaar 
Sport, meer werkzaamheden zal 
gaan overhevelen naar de locatie 
van ’de Giraf’. ”We zijn in ieder 
geval wel aan het rondkijken voor 
een eigen plek, want bij Ketelaar 
groeien we uit ons jasje,” legt
hij uit. De faciliteiten om met 
patiënten te sporten zijn bij 
Ketelaar Sport ideaal, maar het 
aantal behandelruimtes wordt te 
krap. In een jaar of vier à vijf is 
Achterhoek Fysio flink gegroeid 
en dat is niet voor niets.

”We hebben een wat andere 
aanpak dan de traditionele            
praktijken: we kijken verder dan 
alleen de problemen waarmee 
iemand komt; we kijken naar de 
patiënt in totaliteit en zijn vooral 
heel resultaatgericht,” verklaart 
Vos. 
”In principe willen we na één 
behandeling al effect zien. Dat 
wil natuurlijk niet zeggen dat je 
na één behandeling klaar bent 
bij ons, maar we gaan wel altijd 
voor een direct resultaat. We 
houden niet van pappen en nat-
houden en dan uiteindelijk na 
tien behandelingen concluderen 
dat de behandelingen misschien 
toch niet het gewenste resultaat 
hebben gehad.”

Achterhoek Fysio en kinderfysio 
’de Giraf’ bundelen de krachten

V.l.n.r.: Jolijn Duiverman, Tineke Hilgenga en Simon Vos.
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Inloop voor vluchtelingen 
uit Oekraïne en hun 
gastgezinnen
Sociaal Werk Oude IJsselstreek 
organiseert elke woensdag van 
14.00 - 16.00 uur een open inloop 
voor vluchtelingen uit Oekraïne 
en hun gastgezinnen in de 
Lichtenberg aan de Reeënstraat 
in Silvolde. Hier kunnen zij 
hun verhaal kwijt en andere 
Oekraïners ontmoeten. Vanuit 
deze ontmoetingen gaat Sociaal 
Werk bekijken welke behoeftes 
er zijn en mensen ondersteunen 
naar bijvoorbeeld een zinvolle 
dagbesteding of met praktische 
zaken. Er is een tolk aanwezig. 
Meer informatie bij Sociaal Werk 
Oude IJsselstreek, telefoon 0315 
74 57 83 of mail naar: info@soci-
aalwerk-oij.nl

Nieuwe weg bij DRU 
Industriepark krijgt naam
De weg van de rotonde Silvolde 
naar de parkeerplaats op het 
DRU park ligt er al een tijdje en 
hoewel veel wandelaars, fietsers 
en bestemmingsverkeer er ge-
bruik van maken, had de nieuwe 
weg nog geen naam. Gemeente 
Oude IJsselstreek droeg vijf op-
ties aan en bijna 300 stemmers 
hebben via een poll een voorkeur 
gegeven. ’De Doorsteek’ kreeg 
45% van de stemmen.

Opening van het nieuwe 
seizoen van De Moezeköttel
Zondag 3 april vanaf 14.00 uur 
is de feestelijke seizoensopening 
van De Moezeköttel, het kleinste 
Openluchtmuseum in Nederland 
waar gezelligheid, cultuur en ge-
schiedenis samen komen.

Online activeringsprogramma: 
gooi de ramen open!
Op 4 april start Sociaal Werk 
Oude IJsselstreek het program-
ma ”Gooi de Ramen open.” 
Dit programma is gericht op 
positiviteit en zelfontwikkeling. 
Mensen die zich aanmelden ont-
vangen dagelijks opdrachten en 
tips via de mail en er zijn elke 
week fysieke bijeenkomsten in 
de Lichtenberg in Silvolde waar 
je vragen kunt stellen en de op-
drachten worden besproken.
Het programma is erop gericht 
om zelfcompassie en zelfvertrou-
wen op te bouwen. Na deze 8 we-
ken kun je een volgend program-
ma volgen om nog meer stappen 
te maken. Voor meer informatie:
www.sociaalwerk-oij.nl/
gooi-de-ramen-open/

Paasvuur Etten
Dit jaar organiseert Schutterij 
’’De Eendracht’’ Etten weer het 
paasvuur op Eerste Paasdag. De 
avond begint om 18.00 uur met 
een voorstelling voor de kinde-
ren, om 19.30 zal er een lampi-
onnenoptocht worden gehouden 
vanaf de feesttent, waarna het 
paasvuur zal worden ontstoken 
om 20.00 uur. In de feesttent 
speelt vanaf 20.00 uur de band 
Summerland. Toegang gratis tot 
20.00 uur en het paasvuur. Vanaf 
20.00 uur is toegang tot de feest-
tent €10,-, aanvang 20:30 uur.
www.eendrachtetten.nl

Paasvuur Megchelen
In Megchelen is dit jaar weer ge-
start met de voorbereidingen om 

met Pasen weer een paasvuur 
te kunnen organiseren. Mocht u 
komende weken snoeiwerkzaam-
heden verrichten, denk dan ook 
even aan het bewaren van het 
hout voor deze mooie eeuwen-
oude traditie. Het inzamelen in 
ons dorp zal   zoals gebruikelijk 
op paaszaterdag huis aan huis 
plaatsvinden.

Paaseierenrally Gendringen
Op 2e paasdag wordt deze gezel-
lige sterrit voor auto’s weer ge-
organiseerd. De dag wordt altijd 
afgesloten met een traditionele 
bingo gedurende het bekendma-
ken van de uitslag en de prijsuit-
reiking. Aanvang 12.00 uur.
Inschrijfgeld: € 15,00 per auto.
Start: Oevelgunne Kerkplein 3, 
Gendringen.
www.paaseierenrally.nl

Achterhoekse Band 
Competitie
Op zaterdag 23 april vindt de 
10e  editie van de Achterhoekse 
Band Competitie plaats. Dit ge-
zamenlijke initiatief van DRU 
Poppodium en Huntenpop heeft 
als doelstelling om talentvolle 
bands een kans te geven om zich-
zelf in de kijker te spelen. 
Genoemde partijen willen talent-
volle Gelderse muzikanten/
bands, met een duidelijk aan-
toonbare link met de Achterhoek, 
oproepen zich in te schrijven. De 
ABC bestaat uit één avond waar-
op de geselecteerde acts strijden 
om het felbegeerde prijzenpak-
ket. Toegang Gratis, aanvang 
20.30 uur, locatie, DRU Pop-
podium in Ulft.
www.dru-industrie-
park.nl/agenda/2022/04/
achterhoekse-band-competitie

Beapop
Beapop is een gratis en jaar-
lijks terugkerend festival op 
Koningsdag. Vanaf 13.00 uur 
treden op het J.F. Kennedyplein 
in Ulft verschillende bekende en 
minder bekende bands op. Dit
festival wordt namens Oranje-
vereniging van Ulft Centrum en
Zuid georganiseerd door Schut-
tersgilde Sint Hubertus Ulft. 
Naast goede muziek is er ook     
genoeg eten en drinken te vinden.
Neem ook vooral je kinderen 
mee: zij kunnen los gaan op de 
springkussens, gratis geschminkt 
worden en is er een speciale kin-
dervoorstelling! Aanvang 11.30 
uur. Voor meer informatie: 
www.beapop.nl

Bomenexcursie op de fiets
Zaterdag 16 april organiseert 
Bomengroep Oude IJsselstreek 
een Bomenexcursie fietstocht 
langs bijzondere bomen in onze 
gemeente Oude IJsselstreek. 
Naast de aandacht voor de         
bomen komen ook de historie en 
de aanwezige vogels aan bod. 
Tijd 9.30 - 12.30 uur. Start: 
Markt Silvolde. Afstand ca. 15 
km. Aanmelding vooraf bij de 
bomengroep.

Voorjaarswandeltocht VVV 
Op maandag 18 april, Tweede 
Paasdag, start er vanaf Grand 
Café van der Eem, Sint Jorisplein 
10 in Terborg, weer een prach-
tige wandeltocht, georganiseerd 
door de werkgroep Fietsen en 
Wandelen Ulft van de VVV 
Oude IJsselstreek. 
Er is keuze uit afstanden van ca. 
10, 15 en 20 kilometer. 
De starttijd is tussen 9.00 en 
13.00 uur. Kosten €3,50 voor 
niet-leden en €2,50 voor   leden 
van de wandelbond. 
www.vvvoudeijsselstreeknl/ 
agenda of facebook.com/
vvvoudeijsselstreek.

Deze maand zijn twee vrachtauto’s geladen met goederen 
bestemd voor Moldavië. De goederen zijn gedoneerd aan 
de Stichting Max Maakt Mogelijk, die er voor zorgt dat 
de goederen op de juiste plaatsen terechtkomen. Een deel 
van de spullen zal worden besteed aan directe hulp-      
verlening aan vluchtelingen uit Oekraïne, die in grote 
getalen het armste land van Europa zijn binnengevlucht. 
In de ladingen is veel kleding, beddengoed als dekbedden 
en kussens meegegaan, evenals een aantal pallets incon-
tinentiemateriaal, ziekenhuismatrassen, en medische        
artikelen als infuus-  en kathedermateriaal, spuiten, enzo-
voort. Vluchtelingen worden op dit moment opgevangen 
in Vulcanesti (zuid Moldavië), Chisinau Costestie in het 
midden en Capresti en Soroca in het noorden. Daar    
worden goederen uitgedeeld.

Moeder Teresa Stichting
Goederen voor Moldavië

Op zondag 13 maart startte    
harmonie St. Radboud uit 
Silvolde haar 100e jubileumjaar 
met een echt jubelconcert. Door 
corona heeft de vereniging haar 
jubilerende ledenniet meer     
kunen huldigen, de teller stond 
daarom op 11. Zij werden alle-
maal gehuldigd, maar voor 
Maria Ebbers werd het wel een 
hele bijzondere morgen: zij mag 
zich in het vervolg erelid              
noemen van de harmonie. 
Zes leden werden gehuldigd 
voor hun 12,5 jarig lidmaat-
schap, te weten: Jan Steverink 
(vaandeldrager), Jari ten Have 
(drumbandlid), Jurgen en Ellen 
Rissewijck (drumbandleden), 
Evelien Gosselink (klarinettist) 
en Merel Hoes (dwarsfluitist). 
Voor 25 jaar werden saxofonis-
ten Maud Kolks en Jolène 
Steverink gehuldigd. Voor het 
40-jarig lidmaatschap werden 
Karin Wüsthoff (tenor-sax) en 
Theo Koolenbrander (oud pen-
ningmeester en erelid) gehul-
digd en ten slotte werd José 
Holtus (oud muzikant en erelid) 
gehuldigd voor haar 50 jarig lid-

maatschap van de harmonie. 
Op zaterdag 26 maart was de 
receptie ter ere van Tonnie 
Geerts, Theo Pelgrim en Gerard 
Geerts die 60 jaar lid zijn en om 
16.30 uur start de receptie ter 
ere van het 100-jarig bestaan 
van harmonie St. Radboud. 
Voor de laatste informatie over 
harmonie St. Radboud of over 
het jubileumprogramma dat 
speciaal voor dit jaar is gemaakt: 
kijk op www.radboudsilvolde.nl. 
(Foto Henk van Raaij)

Koninklijke Erepenning
De jubileumreceptie werd extra 
feestelijk door het bezoek van 
Burgemeester Otwin van Dijk 
die de vereniging verraste met 
de woorden: ”Het heeft Zijne 
Majesteit de Koning behaagd 
om Harmonie St. Radboud de 
Koninklijke erepenning te ver-
lenen.” Een prachtige onder-
scheiding voor een vereniging 
met meer dan 70 leden, die 
al 100 jaar is verankerd in de 
Silvoldse gemeenschap.

St Radboud Silvolde huldigt jubilarissen en Maria

Nadat hun voorgangers de 
Gendringse tennisvereniging 
jarenlang trouw zijn gebleven, 
heeft LTC De IJsselweide een 
nieuw bestuur. Onder leiding
van voorzitter Theo van Amers-
foort hopen de onlangs aan-
getreden bestuurders op twee 
manieren op nieuwe aanwas; 
zowel wat betreft leden als op 
het gebied van padelbanen.

Het heeft even geduurd voordat 
er vervangers gevonden werden
bij LTC De IJsselweide, toen 
voorzitter Jos Brom, net als     
bestuurslid Frans van Elk, na 
vele jaren trouwe dienst aan-
kondigden ermee te stoppen. 
Maar uiteindelijk kon Theo 
van Amersfoort de roep van de    
tennisclub niet weerstaan. ”Als 
ik zie dat zo’n mooie vereniging 
het risico loopt om op te houden 
omdat er geen bestuursleden 
zouden zijn… dat gaat mij niet 
gebeuren.”
Bovendien loopt Van Amers-
foort niet weg als er ergens 
verantwoordelijkheid genomen 
moet worden. ”Ik ben zowat 
mijn leven lang al bestuurder. 
Ik denk dat ik beter ben in            
besturen dan tennissen,” zegt 
hij lachend. ”Nou ja, ik heb er 
meer verstand van, laat ik het zo    
zeggen. Het zit me in het bloed.” 

De nieuwe voorzitter staat er 
niet alleen voor. ”We zitten nu 
met z’n zessen in het bestuur. 
Er waren gelukkig genoeg leden 
die wel wat wilden doen. Vele 
handen maken licht werk.”
En als het goed is, komen er op 
korte termijn nog meer handen 

bij, want de hoop is dat zich 
nieuwe leden zullen aanmel-
den. ”We pakken het na een 
heel vervelende coronatijd weer 
op en hebben al een toename 
van het aantal leden gezien de 
laatste tijd. Dat zien we het 
liefst ook gebeuren bij de jeugd, 
tieners tot en met dertigers.”

Padel
Daarnaast zet de vereniging 
in op de aanleg van banen om 
padel te kunnen spelen, de      
 momenteel bijzonder populaire 
sport die het best te omschrij-
ven is als een kruising tussen 
tennis en squash. ”Dat is een 
grote wens van ons,” erkent 

Van Amersfoort. ”We zouden 
graag in ieder geval één of twee 
padelbanen zien op ons park. 
Het hangt ook van de kosten af, 
dat zijn we op dit moment aan 
het onderzoeken. Misschien dat 
de gemeente hierin iets voor ons 
kan betekenen.” 

De beschikbare ruimte zal op 
tennispark De IJsselweide het 
probleem niet zijn, merkt de 
voorzitter op. ”We hebben nu 
acht tennisbanen liggen, die 
stammen nog uit de tijd dat we 
aanzienlijk meer leden hadden. 
Dus daar kunnen we er met 
gemak twee van inruilen om er 
padelbanen van te maken.”

Nieuw bestuur tennisclub De IJsselweide 
hoopt op dubbele aanwas
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Veel vrije tijd hadden de boeren in onze 
regio niet aan het begin van de vorige 
eeuw. Maar de boerendansen vormden 
een welkom verzetje voor de harde         
werkers. De Dörsvlègels houden met 
hun folkloristische dansgroep uit Ulft al          
dertig jaar deze traditie in ere. 

Heel veel dansen, de meeste daterend uit 
de periode rond 1900, hebben betrekking 
op het leven in en om de boerderij; niet 
voor niets zijn de Dörsvlègels vernoemd 
naar een houten landbouwwerktuig om 
graan te dorsen (een ’dorsvlegel’).

Traditionele gebruiken uit Gelderland
”Onze doelstelling is het handhaven van 
de traditionele gebruiken en dansen uit de 
provincie Gelderland,” vertelt secretaris 
Riet van de Pavert van de folkloristische 
dansgroep uit Ulft, die in februari het  
zesde lustrum vierde en momenteel         
bestaat uit meer dan dertig leden; zij 
treden altijd op met livemuziek van drie 
accordeonisten. 

De Dörsvlègels houden de herinnering 
aan de tradities uit het begin van de vorige 
eeuw levend. Van de Pavert. ”In de jaren 
rond 1900 waren de boeren ijverig aan het 
werk en hadden ze niet veel tijd voor ont-
spanning en vermaak. De boerendansen 
werden echter een belangrijk onderdeel 
van buurtcontacten en gezelligheid bij 
bruiloften en kermis.”

Tegenwoordig is het dansen bovendien 
goed voor de gezondheid, merkt voorzit-
ter Theo Giesen op. 
”Ten aanzien van het voorkomen van 
hartkwalen en dementie scoort dansen be-
ter dan zwemmen, tennis en kruiswoord-
puzzels. Het is ook goed voor het even-
wicht, conditie, uithoudingsvermogen en 
fitheid. Onze leden kunnen dat beamen, 
nu ze twee jaar het dansen hebben moeten 
missen.”
 En dat dit tot op hoge leeftijd mogelijk is, 
wordt wel bewezen door Diny Kumeling. 
”Zij is al 87 jaar, vanaf de oprichting lid en 
danst nog volop mee.”

Dansende Dörsvlègels houden 
tradities al 30 jaar in ere

Een eeuw geleden, in 1922, werd 
Schuttersgilde Wals Wieken Milt 
(WWM) opgericht. Op zondag 8 mei 
wordt in de feesttent in Wieken het         
jubileumboek gepresenteerd dat, door 
de leden zelf, gemaakt is ter ere van het 
100-jarig bestaan. 

De gehele historie van het schuttergilde 
komt in het prachtige naslagwerk aan 
bod en natuurlijk is er ook volop aan-
dacht voor klassiekers als het Wiekens 
volkslied, de kermis en de jaarlijkse 
rommelmarkt. ”We hebben het hele-
maal zelf geschreven, een boekwerk van 
uiteindelijk 270 pagina’s,” zegt Theo 
Giesen namens de zeskoppige commis-
sie die het jubileumboek mogelijk heeft 
gemaakt. Het staat vol met verhalen, 
foto’s uit heden en verleden en het hele 
archief is doorgespit. Giesen: ”We zijn 
als commissie dankbaar dat we dit heb-
ben mogen doen en zijn ook best trots 
op het resultaat.” 

Het mooie is dat de tijd, in positieve zin, 
stil lijkt te hebben gestaan, als Giesen 
vertelt over de ontstaansgeschiedenis 
van het schuttersgilde in de drie buurt-
schappen nabij Gendringen, honderd 
jaar geleden. De praktische noodzaak 
voor een gilde (beveiliging tegen waters-
nood, brandbestrijding, beheer van
weilanden) was er destijds niet meer, 
maar de behoefte aan sociale contacten
des te meer; zodoende werd Schutters-
gilde WWM opgericht. 
”Om een gezamenlijke kermis te orga-
niseren, te vendelen, een serenade te 
brengen bij jubilea,” somt Giesen op. 
”De bindende factor in de gemeenschap,
als enige vereniging in de buurtschap-
pen.” Kortom, veel is in de afgelopen 
eeuw hetzelfde gebleven. Het boek 
wordt zondag 8 mei om 13.00 uur in 
de schutterstent (hoek Wiekenseweg-
Dijkweg) gepresenteerd en is voor €15,- 
te bestellen bij Theo Giesen (tbjgiesen@
outlook.com of 0315 681529).

100 jaar WWM vastgelegd in 
prachtig naslagwerk

Als je een dierbare bent             
verloren, kort of langer ge-
leden, dan is deze wandeling 
misschien iets voor jou. Lijkt 
het jou fijn om op een ont-
spannen manier te wandelen 
in de prachtige natuur en wil 
je ondertussen praten met                 
anderen die begrijpen wat jij
meegemaakt hebt en jezelf
herkennen in verhalen van      
anderen? Dan nodig ik je 
graag uit om mee te wandelen. 

We verzamelen om 9.45 uur 
bij Het Koetshuis van kasteel 
Slangenburg, Kasteellaan 2 in 
Doetinchem. De lengte van 
de wandeling is ca. 4,5 km. 
We starten om 10.00 uur met 
de wandeling.

Heb je belangstelling? Je 
kunt je voor 18 april a.s. 
aanmelden of meer infor-
matie opvragen bij Jeannette 
Koster, 06-25195669 of info@ 
kosteruitvaartbegeleiding.nl 
Deelname aan de wandeling 
is gratis. Na de wandeling is 
iedereen vrij om na te praten 
met koffie of thee bij het 
Koetshuis. (kosten voor eigen 
rekening). 

Voel je welkom 
om mee te wandelen

Een gevoel van 
verbondenheid en troost

Rouwwandeling 
zondag 24 april
in Slangenburg

De hengelsport in Nederland 
wordt steeds populairder. Voor 
eigenaar Ton Lukassen van de 
gelijknamige diervoederwinkel 
in Ulft is dat ook heel logisch. 
”Als er één sport is die rust-
gevend en ontspannend is, dan 
is dat de hengelsport. Daar komt 
bij dat het een sport is die voor 
iedereen te beoefenen is. Al voor 
een klein bedrag kan je voldoen-
de materiaal aanschaffen om te 
beginnen.” 

In de sfeervolle diervoeder-
winkel van Lukassen is een 
uitgebreid assortiment hengels
en toebehoren te vinden. 
Eigenaar / vertegenwoordiger Ard 
Westenbrink van Leonard Sport
is toevallig aanwezig in de win-
kel om het assortiment aan te 
vullen en netjes te presenteren.
”Het mooie van vissen is, dat 
er heel veel diversiteit zit in 
de mogelijkheden. Elke vis-
soort heeft zijn eigen techniek 
en materiaal. Dat maakt vissen 
veelzijdig,” aldus Westenbrink. 

De coronaperiode heeft een goe-
de invloed gehad op de hengel-
sport. ”Mensen zochten naar 
mogelijkheden om buiten actief 
te zijn. Vissen is rustgevend, je 
bent lekker buiten bezig en je 
kunt je gedachten laten gaan.” 
In de gemeente Oude IJssel-
streek en daarbuiten is vol-     
doende viswater te vinden. ”Van 
het vijvertje bij het gemeente-
huis tot de Oude IJssel, er zijn 

mogelijkheden genoeg. De zand-      
winning Netterden wordt zelfs 
gebruikt voor wedstrijden,”        
aldus  Lukassen. 

Het is wel belangrijk en nood-
zakelijk om een vispas aan te 
schaffen. ”Wettelijk heb je om 
te mogen vissen voor de mees-
te viswateren de VISpas c.q. 
Jeugdvispas nodig. Deze wordt 
verstrekt door Sportvisserij 
Nederland via de plaatselijke vis-
vereniging en bij Lukassen. Met 
de Vispas/JeugdVISpas mag men 
gaan vissen met twee hengels in 

alle wateren die in de Landelijke 
Lijst van Viswateren staan ver-
meld,” vertelt Lukassen. 
”De vispas is bij ons in de win-
kel aan te schaffen en kost voor 
de jeugd €13,50 en voor volwas-
senen €39,50.” Daarnaast is er 
een jeugdvergunning die gratis 
is en online te bestellen is via de 
visvereniging.

Nu het voorjaar losbarst komen 
ook de vissers weer tot leven. 
”Men komt van heinde en verre 
om hier in de regio te vissen. 
Wie in de omgeving woont kan 

lid worden van hengelsportver-
eniging De Brasem in Ulft. Daar 
ontmoet men andere vissers en 
kan ervaring gedeeld worden. Er 
is op maandagavond altijd een 
mogelijkheid om gewoon binnen 
te lopen om vragen te stellen.”

Een bezoek aan de winkel is voor 
zowel de beginnende als de zeer 
ervaren visser zeker de moeite 
waard. ”De winkel van Lukassen 
is een echte hengelsportwinkel 
waar alles te vinden is. Die is 
uniek voor de regio,” vindt de 
vertegenwoordiger.

Alles voor hengelsport bij Lukassen 
Diervoeders
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In de decembereditie van de 
Ulftse Krant kon u lezen over 
de warmtepompdagen van Blue-
green Electronics. Deze dagen 
zijn een succes geweest. ”Graag 
willen wij via deze weg de 
lezers bedanken voor de enorme         
interesse en aanloop in de 
warmtepompweek,” aldus mede-
directeur Alco Zweers. ”Er zijn 
erg veel leuke en innovatieve 
projecten uit voortgekomen om 
Nederland groener te maken.”

Dat de overheid zo snel met een 
forse verhoging van de subsidie 
komt, had niemand verwacht. 
”Gemiddeld € 3.750,- op ons 
meest geïnstalleerde warmte-
pompmodel, dat is aantrekkelijk,” 
aldus Zweers. 

”Neem daarbij de interessante     
lening voor het verduurzamen 
van de woning (voor meer infor-
matie hierover kijk op de website 
www.svn.nl), waarbij men geld 
bespaart zonder het eigen geld 
hiervoor te hoeven aanspreken.”

Onderdeel van de actie in           
december was dat Bluegreen 
Electronics een boom liet plan-
ten voor elke bezoeker tijdens 
de open dagen. Het planten van 
die bomen is een zodanig succes, 
dat Bluegreen Electronics heeft 
besloten dit jaar voor alle projec-
ten die ze mogen realiseren een 
boom te plaatsen. 
”Daarmee gaan we verder dan 
’CO2 neutraal’, misschien is de 
omschrijving ’CO2 positief’ hier 

wel veel beter op zijn plaats. Het 
is erg leuk dat we dit samen met 
onze klanten kunnen realiseren.”

Door de enorme run op verduur-
zaming blijft het een uitdaging 
alle aanvragen snel te kunnen 
opvolgen. Voor sommige pro-
jecten loopt de wachttijd ruim 
op. Andere zijn eenvoudig te 
bedienen. Voor wie er deze 
zomer nog koeltjes bij wil zit-
ten of in de stookmaanden de 
woning wil verwarmen met een 
airconditioningsinstallatie zijn 
op dit moment nog installaties 
verkrijgbaar. Dat geldt ook voor 
de warmtepompen. Maar Zweers 
adviseert wel om niet te lang te 
wachten. ”De vraag is groot en 
het aanbod wordt beperkter, 
door allerlei ontwikkelingen in 
de markt en in de wereld. Wie 
niet mis wil grijpen, kan het bes-
te zo snel mogelijk tot aanschaf 
overgaan. Want op is op.”

Bluegreen Electronics bedient 
zowel de particuliere als de zake-
lijke markt. ”In een tijd waarin 
energieneutraal en duurzaam 
wonen en werken steeds meer 
aandacht krijgt en belangrijker 
wordt, zijn wij er om voor elke 
situatie een passend advies te 
geven.”
Om een afspraak te maken, kan 
er gebeld worden met nummer 
0315-640335 of u kunt een email 
sturen naar info@bge.nl. 
Bluegreen Electronics is te        
vinden op de Stenenmaat 9 in 
Ulft (Industrieterrein De Rieze).

Van het gas af met 
Bluegreen Electronics Hallo allemaal!

Wij zijn Wieke & Denise en wij 
hebben dit jaar BOOSTCAMP 
ACHTERHOEK opgericht. 
Ons doel is om buiten persoon-
lijke en gezellige sportlessen te 
verzorgen om jou weer fit te 
krijgen!
Dus wil jij meer energie,          
conditie en kracht krijgen? Of 
heb je voor jezelf een doel om 
af te vallen? Kom dan gezel-
lig een proefles mee doen met 
een van onze groepen! Onze 
locaties zijn in de omgeving 
Gendringen/Ulft en wij geven 

trainingen op maandag, woens-
dag en zaterdag! Check onze 
social mediapagina’s om een 
indruk te krijgen van de boot-
camptrainingen! Mocht je nog 
vragen hebben dan kun je ons 
altijd een bericht sturen! 

Whatsapp: 06-53104664
Instagram: 
boostcamp_achterhoek
www.boostcampachterhoek.nl

Met sportieve groet,
Wieke & Denise 
Fit worden doe je samen!

Boostcamp Achterhoek

Twee jaar zijn min of meer in het 
water gevallen, maar het belooft 
nu dan toch echt een seizoen 
lang weer ouderwets genieten 
te worden op openluchttheater 
Engbergen. Met een vol pro-
gramma, dat komende maand 
begint met Amfipop en pas in   
november eindigt met een       
kindervoorstelling. Tussendoor 
komen topacts als Hazes en 
Toto naar het theater en keert 
Engbergen Proms terug.

”Alle genres komen aan bod,” 
vertelt Ben Bongers namens de 
programmacommissie. ”We heb-
ben een mooie mix, er is voor 
iedereen wel wat.” De opening 
van het theaterseizoen is tradi-
tiegetrouw voor Amfipop, waar 
op zaterdag 14 mei een podium 
wordt geboden aan beginnende 
bandjes uit (onder meer) de      
regio. De dag erop is de kinder-
voorstelling Zo doen dieren. 

Twee weken later (zondag 29 
mei) wordt het podium opnieuw 
bezet door lokale muzikanten, als 

Ben Lukassen en Joop Boxstart 
een optreden verzorgen. Nog 
eens twee weken daarna (zater-
dag 11 juni) wordt een van de 
toppers van het komende sei-
zoen verwacht. Een avond met 
H6 - XL Show, de André Hazes-
tribute met dertienkoppige live-
band, staat dan garant voor een 
geweldig spektakel. 

Minstens zo hoog zijn de ver-
wachtingen het weekend daarop 
(zaterdag 18 juni) als Engbergen 
Proms op het programma staat, 
een vervolg op de avond waar-
mee in 2018 het jubileum van 
het openluchttheater zeer succes-
vol werd opgeluisterd door het 
Symfonisch Blaasorkest Gaan-
deren en begeleidende artiesten. 

Tussendoor (12 juni) komen 
ook Gerard Schoemaker en zijn 
’olde knarren’ het publiek nog 
een zondagmiddag vermaken 
met Fun Family. Die maand kan 
er (zaterdag 25 juni) bovendien 
genoten worden van tributeband 
Neil Diamond Memories en een 

zondagmiddag voor de kleintjes 
met Warboel (26 juni). Zaterdag 
9 juli keert tributeband Touch of 
Toto op veler verzoek terug naar 
Engbergen. 

Op zondag 28 augustus is het 
dan eindelijk, na wegens corona 
herhaaldelijk uitstellen, tijd voor 
Diamanten der Volksmusik, het 
minifestival, schlagerliefhebbers 
hun hart kunnen ophalen. 

Hopelijk driemaal scheepsrecht 
voor tributebands Deep Purple 
by Purpendicular (zaterdag 3 
september), Wild Romance 
(de band van Herman Brood, 
op vrijdag 9 september), The 
Soul Cages–a tribute to Sting 
& The Police (zaterdag 24 sep-
tember) en Elvis Presley by 
Calling Elvis (vrijdag 30 septem-
ber). Tot slot wordt in november 
twee keer de kindervoorstelling 
Het meisje met de zwavelstokjes    
opgevoerd. Info, tickets op www.
openluchttheater-engbergen.nl. 
Ook vrijwilligers kunnen zich via 
de site aanmelden.

Een seizoen lang ouderwets genieten in 
Openluchttheater Engbergen

Tijdens Engbergen Proms op 18 juni verzorgt Symfonisch Blaasorkest Gaanderen samen met een aantal 
gasten en zelfs een heel koor een avond die u als muziek- en theaterliefhebber niet mag missen.

Vrijdagavond 29 april gaan
enkele leden van de Oudheid-
kundige Vereniging OVGG in 
zaal Jan ter Voert in Megchelen 
een avondvullend programma 
verzorgen. 

Het oude Megchelen wordt in 
beeld gebracht door honderden 
foto’s op een groot scherm te 
vertonen. Veel beeldmateriaal 
komt uit particuliere collecties 
en het overige uit het archief 
van de vereniging. Ad van 
Aalst en enkele (oud-)inwo-
ners zullen deze avond begelei-
den met verhalen en prachtige 
anekdotes. 
De OVGG heeft al heel wat 
fotopresentaties achter de rug 
met altijd weer volle zalen. Ook 
nu verwacht de club tweemaal 
een ’volle bak’. Er is plek voor 

ongeveer 150 personen. Om 
aanwezig te kunnen zijn wor-
den er gratis toegangskaarten 
beschikbaar gesteld die vanaf 
woensdag 20 april bij café Ter 
voert zijn af te halen tijdens 
de openingstijden. De kaarten 
die eerder al uitgegeven zijn, 
zijn niet meer geldig!!! Vooraf 
reserveren is niet mogelijk. De 
zaal is open om 19.00 uur, de 
presentatie begint om 19.30 
uur. De toegang is gratis; een 
vrije gift wordt zeer gewaar-
deerd. Na afloop is de dvd of 
USB-stick met de foto’s te koop 
en te bestellen. Ook zijn dvd’s 
van eerdere activiteiten te koop 
evenals boeken die de OVGG 
uitgeeft. Op facebookpagina 
’De olde dorpskiek - ovgg’ 
en de website www.ovgg.nl is       
actuele informatie te vinden.

OVGG presenteert ’Van ’t Zwaantje 
töt Landfort’ in Megchelen

Eindelijk mochten we weer bij 
elkaar komen. De afgelopen 
twee jaar kon er van zingen niet 
zo heel veel terecht komen.
Maar nu mag het weer. 
Ondertussen waren er 5 jubi-
larissen. Die trouwe koorleden 
wilden we natuurlijk heel graag 
huldigen. En dat konden we 
eind februari tijdens een gezel-
lige bijeenkomst doen.

Van links naar rechts: Henk 
Bennink, al 40 jaar de pianist, 
Nico Wissink en Jos Messink, 
beiden al 50 jaar lid en daar-
mee ook ereleden; Leo en 

Ans Bussink, 25 jaar en Anton 
Visser en Wilhelmien Wissing 
12,5 jaar. Ook kon de algemene 
ledenvergadering weer fysiek 
plaatsvinden. Onze voorzitter, 
Maria Ketelaar is tijdens deze 
vergadering voor 3 jaar her-
kozen. Dat is fijn om te weten, 
want ze verzet veel werk en 
neemt haar taak als voorzitter 
heel serieus.
Mocht je ook zin hebben om 
mee te zingen, dan kun je altijd 
een aantal repetities komen 
kijken of het je bevalt. Je kunt 
dan een mail sturen naar secre-
tariaatugk@gmail.com

Vijf jubilarissen bij het 
Ulfts Gemengd Koor
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De volgende Ulftse Krant verschijnt 2 mei. Voor suggesties en/of 
opgaves van evenementen kunt u terecht bij Drukkerij IJselstroom 
aan ’t Goor 55A te Ulft, ulftsekrant@ijselstroom.nl 
Bellen mag ook: 0315 - 681373, (vragen naar Patricia)

3 april: Opening nieuwe seizoen Moezeköttel
4 april: Start ’Gooi de Ramen open’ programma, Lichtenberg  
 Silvolde
7 april: Scootmobiel-adviesdag, Arc en Ciel, Ulft
9 april: Concert Fanfare Varsselder, Dorpshuus Varsselder
14 april: Sta-op-stoelen-adviesdag, Arc en Ciel, Ulft
16 april: Bomenexcursie Fietstocht, start de Markt, Silvolde
17 april: Paasvuur Etten
17 april: Paasvuur Megchelen
18 april: Voorjaarswandeltocht VVV, start Sint Jorisplein 10,  
 Terborg
18 april: Paaseierenrally, start Kerkplein 3, Gendringen
21 april: Trapliften-adviesdag, Arc en Ciel, Ulft
23 april: Achterhoekse Band Competitie, Popzaal DRU   
 Industriepark
24 april: Rouwwandeling Jeannette Koster, Slangenburg
26 april: Koningsnacht met muziek, feesttent Jorisplein,   
 Terborg
27 april: Beapop, J.F. Kennedyplein, Ulft
27 april: Koningsdag op het Zwarte Plein, Ulft
27 april: Koningsdag in Terborg, diverse lokaties
27 april: Koningsdag op het kerkplein, Gendringen
29 april: Fotopresentatie OVGG, zaal ter Voert, Megchelen
tot 2 mei: Angela Fehrmann in Galerie bij de Boeken,   
 DRU Industriepark, Ulft
8 mei: Boekpresentatie 100 jaar WWM, Wiekenseweg
14 mei: Amfipop, Openluchttheater Engbergen
26 mei: Q-Music the Party FOUT, DRU Park, Ulft

Huis en Thuistips
Deze maand wat meer informa-
tie over bloeddrukmeters voor 
thuisgebruik. Robert van Aalst 
van Arc en Ciel: ”In de corona-
tijd moesten mensen vaak zelf 
hun bloeddruk meten. Wij     
verkopen zowel hier in de show-
room als op zorghulpmiddelen.
online door de Hartstichting 
aanbevolen, kwalitatief hoog-
staande merken die eenvoudig 
erg gebruiksvriendelijk zijn.”

Robert: ”Huisartsen vragen 
tegenwoordig de patiënt al          
vaker om thuis de bloeddruk 
op te meten. Maar,  je moet dan 
daarvoor wel een goede meter 
aanschaffen. 
Die goedkope  modellen blaas 
je vaak zo tot een te hoge waar-
de op, terwijl je helemaal niet 
zo’n hoge druk hebt. Je kunt 
ze voor weinig geld kopen, bij-
voorbeeld bij drogisten, maar 
ze geven vaak geen goed beeld. 
De kans is daarbij zelfs dat je 
die te hoge druk de brozere, wat 
oudere bloedvaten beschadigd. 
Het is van groot belang een 
goede bloeddrukmeter aan te 
schaffen: een type dat is goed-
gekeurd door de Nederlandse 
Hartstichting.”

Bloeddrukmeter
Het is belangrijk een aantal za-
ken in acht te nemen wanneer 
je thuis een bloeddrukmeter 
gebruikt. Om tot een correct 
resultaat te komen gelden          
een aantal regels, zo moet je 

alvorens te meten 30 minuten 
geen inspanning verrichten en 
ook niets eten of drinken. Op 
het moment zelf moet je verder 
niet praten en zorgen dat het 
manchet (het opblaasgedeelte) 
op harthoogte om de arm zit.

Arc en Ciel verkoopt diver-
se modellen, waaronder de 
Visomat 20/40, een aanrader 
die alle noodzakelijke con-
trolegegevens laat zien op het 
display. Zo is er een manchet-
controle, zodat je zeker weet 
dat die op de goede manier is 
aangebracht. Daarnaast wordt 
op een schermpje duidelijk het 
verschil tussen de bovendruk 
(het moment waarop het hart 
samenknijpt) en de onderdruk 
(ontspanning van het hart) 
aangegeven. 
Het is belangrijk die beide      
factoren goed scherp te krijgen, 
het kan een indicator zijn voor 
mogelijke hart- en vaatziekten. 

Verder beschikt de Visomat 
over een zogenaamde aritmie-
herkenning, als die foutmelding 
verschijnt is dat een indicator 
voor hartritmestoornissen. 
En, deze meter heeft een stop-
lichtindicator, in één oogopslag 
zie je of je bloeddruk goed is 
(groen signaal), matig (oranje 
signaal) en te hoog (rood).

Website: www.arcenciel.nl
Tot 2 mei exposeert de in Aken 
geboren kunstenares Angela 
Fehrmann in de galerie op het 
DRU Industriepark. Al lange 
tijd is zij een verwoed verzame-
laarster van diverse materialen, 
die zij tijdens haar wandelingen 
in de natuur tegenkomt. Sinds 
2005 ging haar aandacht specifiek 
uit naar insectenlijkjes. Het viel 
haar toen op, dat het vaak bijen 
waren, die zij op haar speurtocht 
tegenkwam. Zij ging zich daarom 

verdiepen in deze insecten en zij 
ontdekte dat ieder bij haar eigen 
taak vervult. 

In de bijenwereld is er sprake 
van een perfecte en vanzelfspre-
kende onderlinge taakvervulling. 
Op een onbaatzuchtige wijze 
wordt door de bij haar eigen volk 
gediend en in stand gehouden. 
Voor Fehrmann was dat een ge-
weldige en fascinerende ontdek-
king, waarvan de kunstenares 

ons in haar werk deelgenoot wil 
maken. 
Zij ontdekte een dienstbaar-
heid waaraan de mensheid een 
voorbeeld kan nemen. Juist onze    
huidige samenleving wordt ge-
kenmerkt door de ’ik-cultuur’.  
De expositie betekent een eerbe-
toon aan de bij.  Al haar werken 
op de tentoonstelling beperken 
zich tot het onderwerp bij. Iedere 
afbeelding kent slechts één bij, 
waardoor deze diertjes in eer-
ste instantie op zichzelf komen 
te staan. Door de afzonderlijke      
panelen echter in serieverband 
op te hangen vormen de indivi-
duele afbeeldingen samen een 
groep, dus daarbij refererend 
aan een volk. De bijenlijkjes die 
zij vindt kent ieder op zich een 
eigen houding, die Fehrmann in 
haar werk vastgelegd heeft. 
Zij wil naast de taakopvatting de 
schoonheid van de bij in beeld 
brengen. Zo is er sprake van 
het fraaie contrast tussen geel 
en zwart; de zo kenmerkende       
kleuren voor dit insect. Ook 
de wollig geaarde lijfjes blijft 
voor de kunstenares niet onop-
gemerkt. Daarom worden bij   
sommige van haar voorstellingen 
lijnen geaccentueerd aan de hand 
van borduurwerk.  Ook de door-
zichtige vleugels is een ander   
aspect, dat de schoonheid ver-
hoogt en bijzonder maakt. De 
bijen worden sterk vergroot 
weergegeven, hetgeen voor een 
vervreemdend affect zorgt. Dit 
trekt de aandacht van de toe-
schouwer. Fehrmann past diverse
technieken toe. Naast de olieverf-
schilderijen zijn er tekenachtige 
werken uitgevoerd in houtskool, 
pastel, aquarel of met potlood. 

https:angelafehrmann.nl 

Galerie bij de Boeken:

Angela Fehrmann en haar bijenliefde

Al sinds 2017 is rondom Huis 
Landfort (Megchelen, gem. 
Oude IJsselstreek) veel in- en 
uitgaand werkverkeer gaande. 
Al deze activiteiten waren nodig 
bij het veel omvattende renova-
tieproces dat stichting Erfgoed 
Landfort (sEL) dit jaar hoopt af 
te ronden. 

Deze renovatie richt zich op een 
verantwoorde  herinrichting van 
het landhuis, de herbouw van 
een koetshuis met moestuin en 
het herstel van het park naar de 
situatie van rond 1825 toen de 
buitenplaats zijn huidige vorm 
kreeg. 
Sinds kort zijn de vele vertrek-
ken van dit fraai gerestaureerde 
en stijlvol ingerichte landhuis 
op samenhangende wijze voor-
zien van meubilair, vloerkleden, 
kroonluchters, serviezen en 
schilderijen. In het landhuis zijn 
enige stijlkamers ingericht en 
er zijn ruimtes voor represen-
tatieve ontvangsten.  

Buitenplaats bewoond
Ook wordt de historische          
buitenplaats weer bewoond 
omdat de ervaring leert dat par-
ticuliere bewoning een goede 
manier is om deze monumen-
tale plekken te behouden. Mede 
dankzij een grote groep vrijwil-
ligers krijgt het huis, het park en 
de moestuin voortdurend zorg 
en aandacht.  

sEL streeft ernaar om de bij-
zondere belevingswaarde van 
historische buitenplaatsen, de 
samenhang tussen natuur, ar-
chitectuur en cultuur en de be-
tekenis ervan in de huidige tijd 
te delen met een breed en geïn-
teresseerd publiek. 

Rekening houdend met de 
kwetsbare inrichting van huis en 
tuin zal het landhuis van deze 
buitenplaats op aanvraag en met 
een rondleider te bezoeken zijn. 
Het park zal te zijner tijd voor 
individuele bezoekers  toegan-
kelijk zijn. Bovendien worden 
in de toekomst in het landhuis 
culturele lezingen, kleine exposi-

ties en huisconcerten gehouden. 
Daarnaast is in het nabijgelegen 
koetshuis een auditorium ge-
realiseerd voor ontvangst van 
groepen voor symposia, verga-
deringen en lezingen. Gezien 
de ligging van Landfort op de 
Duits-Nederlandse grens, ligt 
het voor de hand dat de stich-
ting interregionale activiteiten 
zal gaan ontplooien. De officiële 
opening is voorzien in 2023, het 
jaar waarin het precies 200 jaar 
geleden is dat een eerste grote 
renovatie plaatsvond. Dit jaar 
zal worden benut voor verdere 
afronding en afstemming op 
welke wijze Huis Landfort gast-
vrijheid gaat verlenen.  

Inhuizing Huis Landfort succesvol 
verlopen




