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Nieuw bestuur
Silvolde aan Zee

Ulft

Op zaterdag 2 juni ligt
Silvolde dit jaar aan zee.
Het strandvolleybaltoernooi met de aansluitende
beachparty vindt voor de
veertiende keer plaats op
sportpark De Munsterman.

U Silvolde
Verantwoordelijk voor dit mega
evenement is de stichting Silvolde aan Zee. Het onlangs
vernieuwde stichtingsbestuur
is volop met de voorbereidingen bezig. Teams kunnen zich
inschrijven voor het strandvolleybaltoernooi via de website
www.silvoldeaanzee.nl
,,Aan de gekende succesformule gaan we niet tornen”, zegt
Marcel van Berkum, voorzitter
van de stichting Silvolde aan
Zee. ,,We toveren het sportpark
om tot een strandvolleybalstadion en ook nu is er weer plaats
voor 54 teams van maximaal 6
personen. Het betekent dat er
meer dan 300 volleyballers een
geweldige dag hebben.”
Zoals gewoonlijk is na afloop
van het beachvolleybal de roemruchte beachparty, waarvoor de
entree weer gratis is. Dit jaar
wordt de muziek verzorgd door
smartlaprockers De Zingende
Fresia’s, met frontman Ando
Jansen uit Gaanderen. Er wordt
in deze editie extra aandacht
besteed aan de aankleding en
aan het kinderprogramma.
Nadat de organisatie vier jaar

Het nieuwe bestuur van Silvolde aan Zee.

geleden uiteen viel, ging Marcel op zoek naar andere bestuurders. De afgelopen jaren
zijn er personen toegevoegd en
weer weggevallen. ,,De afgelopen maanden hebben bewezen,
dat we nu een uitgebalanceerd
stichtingsbestuur hebben, dat
zich wil inzetten om de Silvoldse bevolking weer een sportieve
en feestelijke dag te bieden.”
Het huidige bestuur van de
stichting Silvolde aan Zee bestaat uit: Marcel van Berkum,
Robert Saalmink, Mark Vogels,
Petra Tangelder en Dominik
Tempels. ,,Wij zijn natuurlijk
ook blij met de steun van de diverse sponsors en hoofdsponsor
de SNS Bank”, zegt de voorzitter. ,,Zonder hen zouden we het
niet redden. Vooral in deze tijd
moet je creatief organiseren.

Hen & Weerum: 2.250
euro voor ALS op de weg

Rapper Daryl
op T-Dance
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We bieden namelijk duizenden
mensen uit de regio al jarenlang
een geweldig evenement zonder
ooit een cent subsidie te hebben
mogen ontvangen.”
Silvolde aan Zee doet trouwens
veel meer dan de organisatie van
het strandfeest. Het organiseren
en ondersteunen van activiteiten voor de Silvoldse bevolking,
is het uitgangspunt. Zo werd
rond de jaarwisseling de band
battle Rock Uit de Regio georganiseerd voor jonge regiobands
en met enige regelmaat vindt er
onder de vlag van Silvolde aan
Zee een optreden plaats in café
’t Centrum. De eerstvolgende
activiteit is op 21 april. Dan
speelt op veler verzoek in weer
The FortunateSons, de tributeband van Creedence Clearwater
Revival.

Ulft/Doetinchem

Fidessa Welzijn; 0315XL
en de DRU Cultuurfabriek
houden op vrijdag 6 april
een non-alcohol teenparty
in de popzaal van de Drucultuurfabriek; de T-Dance.
Rapper Darryl verzorgt een
optreden, afgewisseld door
dj’s Marc Hoksbergen,
Thymen van Herpen en
Pim Roodink. 19.30 uur
openen de deuren. Entree
zeven euro. Tienertalenten
krijgen de kans om auditie
te doen voor de T-Dance
van juni. Wie talent heeft op
het gebied van dans, dj, zang
en rap kan een casting doen.
Deze worden vastgelegd en
talenten krijgen een uitnodiging voor coaching en
workshops op weg naar het
podium. Informatie/aanmelding: www.0315xl.nl.

Wandelvereniging ’t Lup,
overhandigde afgelopen
zondag met trots een cheque
ter waarde van 2.250 euro
aan de stichting ALS op de
weg.
Dit geld is de opbrengst van
de 14e Hen & Weerum. De
wandeltocht met start en finish te Varsselder-Veldhunten, gehouden op 18 maart,
stond dit keer geheel in het
teken van de Stichting ALS
op de weg.
De opbrengst is tot stand gekomen door de geweldige inzet van ruim 50 vrijwilligers,
de medewerking van vele
sponsors, speciale acties en
natuurlijk de massale deelname. De wandeltocht werd
bezocht door bijna duizend
deelnemers.
ALS is een dodelijke spierzenuwziekte. De stichting
ALS op de weg! is opgericht
door de inmiddels overle-

Dubbelconcert
met UMK

den ALS patiënt Eelco van
Koningsveld (38 jaar) en heeft
als doel om snel en doeltreffend
hulpmiddelen uit te lenen aan
ALS-patiënten.
Namens de stichting namen zijn
ouders verrast en dankbaar de
cheque in ontvangst. De leden
van ’t Lup waren daarvoor speciaal van Ulft naar hun woonadres in Doetinchem gewandeld. Sytze van Koningsveld
stelde aangedaan vast dat door
deze initiatieven Eelco voortleeft doordat zijn laatste wens
via de stichting kan worden gerealiseerd. Trudi van Koningsveld vulde aan dat mede door
deze actie er nu een 4e rolstoelauto in bruikleen wordt gegeven
aan een ALS patiënt.
Wandelvereniging ’t Lup sluit
hiermee een bijzondere editie
van de Hen & Weerum af. Zie
de website www.henenweerum.
weblog.nl voor foto’s van de
wandeldag en informatie over
de stichting ALS op de weg.

Ulft/Doesburg

Op vrijdag 13 april om 20
uur geven de LimehouseJazzband en het Ulfts Mannenkoor een dubbelconcert
in de Grote of Martini Kerk
te Doesburg. Het motto is
‘van gospel naar traditional
jazz’. Kaarten á 15 euro zijn
verkrijgbaar bij Annemiek
Siebers (06-51572611, email: asiebers@hotmail.
com). Het Ulfts Mannenkoor staat onder leiding
van Piet van der Sanden en
wordt op piano begeleid door
Henk Bennink. De presentatie is in handen van Marian
Hageman.

Sytze en Trudi van Koningsveld ontvangen de cheque uit
handen van Daan Kroesen (midden) van wandelvereniging
’t Lup.
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OPENINGSTIJDEN: Ma t/m Do 09.00 tot 18.00 uur,
Vr 09.00 tot 20.00 uur, Za 09.00 tot 17.00 uur.

Polygala

Hibiscus Rosa Chinensis

Solanum Rantonetti

Solanum Jasminoides

Lantana

SIERBESTRATING VANAF 30 M² IN DE REGIO GRATIS THUISBEZORGD!
TUINCENTRUM & SIERBESTRATING PEER BV AURORAWEG 5 DICHTEREN / DOETINCHEM - TEL: 0314-343230

Oleander

Bougainvillea

Citrus

Dipladenia

Gardenia

Grevillea
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