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Verslag 1e Ullekendag 29 juni 1996. 
 

Zoals afgesproken in de brief van 1 november 1995 inzake de organisatie van de 

"ULLEKENDAG", zend ik jullie hierbij een overzicht van de inkomsten en uitgaven die 

betrekking hebben 

op de eerste "Ullekendag". Hieruit blijkt dat we een tekort hebben van Hfl. 162,94, wat deels 

te wijten is aan Toma (extra consumptie) en later op de avond in het Gemeenschapshuis te 

Middelaar (te weinig consumptie bonnen). Ik zal dit bedrag voorschieten en verrekenen in het 

komende "Ulleken-jaar". 

 

In bijgaande overzichten wordt duidelijk gemaakt hoe een en ander wordt verrekend. Hierbij 

ben ik weer van hetzelfde bedrag per persoon uitgegaan. Ik verzoek jullie het bedrag dat achter 

jullie naam staat maandelijks over te maken op het rekeningnummer xx.xx.xx.xxx. Het kan zijn 

dat jullie bank dit nummer niet kan verwerken. Het te betalen bedrag kan dan maandelijks 

overgemaakt worden op een tussenrekening bij de bank en wel op nummer yy.yy.yy.yyy of op 

de giro van de bank nummer zz.zz.zz.zzz. met 

verwijzing naar onze rendementsrekening  

Zoals jullie uit de bijlagen zullen opmerken wordt de eerste overschrijving in augustus dit jaar 

verwacht. De laatste termijn is gesteld op mei 1997. Ik hoop dat alles duidelijk is. 

Overigens wil ik langs deze weg nogmaals Ger en Tiny namens alle deelnemers bedanken voor 

de uitstekende organisatie van de eerste "Ullekendag". Het is in de geest van een echte "Ulk" 

verlopen. Een "Ulk" is immers een waterdier en het regende bij tijd en wijle op deze dag. Ja 

zelfs een aantal onder ons vonden dat kennelijk nog niet genoeg (Jan, Mari, Jelle, Ben, Willie 

en Mariëlle). Desondanks was het een dag waar we nog in lengten van dagen met plezier op 

zullen terugkijken. 

En zoals in de eerste brief werd afgesproken zal het gezin John en Wil de tweede "Ullekendag" 

in 1997 organiseren. Deze dag zal worden gehouden op zaterdag 28 juni. Schrijf deze datum 

alvast in jullie agenda, want ik denk dat het weer gezellig wordt. Vanaf deze plaats wens ik 

namens allen John en Wil alvast veel succes met de organisatie. 

2e ULLEKENDAG ZATERDAG 28 JUNI 1997!!!!! 

Met vriendelijke groeten, 

Ps. Voor Miranda en Jürgen heb ik kopieën gemaakt van deze brief en de daarbij behorende 

bijlagen. Deze worden aan deze brief toegevoegd. Willen jullie deze aan hen afgeven. 
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Verslag 2e Ullekendag 28 juni 1997. 
Na de voorbrief over de financiën: 

Overigens wil ik langs deze weg John en Wil namens alle deelnemers bedanken voor de 

uitstekende organisatie van de tweede "Ullekendag". Na een jaar wachten was het eindelijk dan 

weer zover: 28 juni 1997 Ullekendag. John en Wil hadden hun beste beentje voorgezet (om in 

spreekwoord termen te blijven), om er weer een onvergetelijke dag van te maken. 

Na ontvangst bij de "Hei" in Vianen werden we door John door het Brabants landschap naar St. 

Hubert geloodst, waar we na de koffie en gebak konden gaan bowlen. De prijswinnaars waren 

Marc, Erik, en John, zij hadden dit kennelijk vaker gedaan, terwijl Linda de poedelprijs had 

gewonnen. Tijdens het bowlen werden we overstelpt met allerhande opdrachten, van 

spreekwoorden en postzegels tellen tot woorden zoeken in het woord "MOPPENTROMMEL" 

toe. Vervolgens ging het richting Vianen waar we getrakteerd werden op een heerlijke lunch 

inclusief eieren, fruit en andere versnaperingen. Dank aan de familie Fien en Carla dat zij deze 

dag beschikbaar waren en de Ulleken wilden helpen. 

Na een wandeltocht door de "heerlijkheid" Vianen, we werden een keer verrast door een bui 

regen, water hoort er tenslotte bij op een Ullekendag, gingen we naar de "Hei". De wandelroute 

liet ons al het moois van Vianen zien: tuinhuisjes, koeien, honden, kikkers, salamanders, 

dikkopjes, paarden, struisvogels etc. etc.   

In de "Hei" aangekomen werden we verrast door de vele consumptiebonnen, die al gauw op 

één hoop werden geveegd. Tot aan het diner werd nog driftig gezocht naar spreekwoorden en 

woordjes in "moppentrommel". Enkelen waren al aan het oefenen voor de "oud - Hollandse"   

spelen die 's avonds gehouden zouden worden. Het diner was uitstekend verzorgd. Koud en 

warm buffet met natuurlijk voor de Ulleken vis erbij. Iedereen kon nu eindelijk even tot rust 

komen. 

De dag werd afgesloten met de "oud - Hollandse" spelen. Hoeveel er gefoeteld en gesteggeld 

werd is met geen pen te beschrijven. Achteraf bleek maar weer eens dat we één familie zijn, 

want niemand deed voor elkaar onder met het foetelen en steggelen. Al met al was het weer een 

geslaagde Ullekendag. We bedanken John en Wil voor het vele werk wat zij hebben verricht, 

de zwijgzaamheid gedurende een jaar (knap), en de uitstekende organisatie. Dank. 

Na deze Ullekendag komt er natuurlijk weer een nieuwe Ullekendag. Willen jullie onderstaande 

datum alvast in de agenda van volgend jaar noteren: 

3e ULLEKENDAG ZATERDAG 27 JUNI 1998!!!!! 

Theo en Leni gaan deze organiseren en wat wij al gehoord hebben zijn zij hier al mee begonnen. 

Ik wens namens alle Ulleken Theo en Leni veel succes met de organisatie van de volgende 

Ullekendag. (Heen en weer...... met het pontje???) 

P.S.  (Over de uitslag en uitleg van de diverse spelletjes wordt niet gediscussieerd.) 
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Verslag 3e Ullekendag 27 juni 1998. 

Na de voorbrief over de financiën: 

Overigens wil ik langs deze weg Theo en Leni namens alle Ulleken bedanken voor de 

uitstekende organisatie van de derde "Ullekendag". Al vorig jaar werden we opmerkzaam 

gemaakt dat de derde Ullekendag iets bijzonders zou worden. Theo en Leni hadden het comité 

“Heen en Weer” in het leven geroepen om de organisatie gestalte te geven. Al gauw werd het 

ons helder dat het een dag met veel water zou worden. Men zou het pontje Middelaar-Cuijk 

afhuren zodat wij (met eieren) heen en weer konden varen tussen Middelaar en Cuijk.  

Na aankomst in Middelaar op het kerkplein werden we allemaal door Leni via het PONTJE 

naar Mook gedirigeerd waar we de auto’s moesten parkeren. Allen hadden tassen met 

zwemgoed en droge kleren meegenomen, je weet namelijk maar nooit op een Ullekendag. Later 

bleek maar weer eens hoe nodig dit was. Lydian, Marion, Jelle en Wesley vonden het nodig om 

met kleren en al in het water te springen. Noodgedwongen?? 

Enfin in Mook aangekomen was de verrassing compleet. We konden kennismaken met de 

bemanning van de zeeverkennersboot de “Canisius” en met de nieuwe vriend van Miranda: 

Theo Broere. Onze The en Miranda hadden speciaal voor deze dag een Ulleken T-shirt in 

Gennep laten maken waarmee zij de hele dag zouden rondlopen, hierover later meer. Deze 

derde Ullekendag zouden we gaan doorbrengen op het water en ons werd medegedeeld dat we 

zoveel mogelijk voor ons zelf moesten zorgen. En zoals te doen gebruikelijk werd ons ook nog 

gevraagd, na het zingen van “Berenbotje” en “Hup Holland Hup”, een aantal puzzels op te 

lossen. WWWWWW’s, AAAAAAs, ELLEN en ESSEN.  

Na de koffie en gebak werden we opmerkzaam gemaakt op de goed voorziene bar. Porto, 

limonades, bier Apfelkorn en Jonge jenever was voldoende beschikbaar en bovendien de 

koeling/diepvries deed het voortreffelijk. Ondertussen was de boot al richting Grave gevaren 

en onder elke brug moesten we natuurlijk weer onze strijdkreten van Oeh’s en Aah’s laten 

horen. Het weer hielp ons daarbij want de meeste tijd van de Ulleken werd aan dek 

doorgebracht. 

In Grave werden we ontscheept waarna we een aantal vragen over dit vestingstadje moesten 

beantwoorden. Velen van ons vonden de weg naar het VVV-kantoor. Helaas was dit niet de 

bedoeling maar zoals vorig jaar al werd opgemerkt: er moet natuurlijk weer enorm gefoeteld en 

gesteggeld worden op zo’n dag. Na Grave ging het richting Kraayenbergse plassen en tijdens 

deze vaart werden we getrakteerd op een heerlijke lunch met alles er op en aan en o ja eieren 

ontbraken er natuurlijk niet. 

In Linden kregen we de gelegenheid onze eten te laten zakken door te gaan kanoën of te 

waterfietsen. Gezien de ervaringen op de Niers (1e Ullekendag) werd toch maar massaal 

besloten om te gaan waterfietsen. Een aantal zocht het ruime sop op, doch een aantal 

waterfietsen werden naar de boot gevaren vijftig meter verderop om van een paar consumpties 

te genieten. Uiteindelijk wisten de waterfietsen elkaar toch te vinden midden op de plas waarna 

in flottielje naar het startpunt werd teruggevaren. 
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Na een versnapering ging de boot voor een rondvaart richting Middelaar. Tijdens deze tocht 

konden we ons weer te goed doen aan de pinda’s en natuurlijke de alcoholische dranken. Hierbij 

werd niet op een pilsje of borreltje meer of minder gelet. De jonge vloeide rijkelijk vooral omdat 

er geen verschil te proeven was tussen de smaak “Tobacco” en “tabasco”. Op de terugweg 

richting Kraayenbergse plassen werd in Mook weer proviand ingeslagen voor het avonddiner. 

Op deze terugtocht moest Fanny toch nog even het stuur in eigen hand nemen. Zij 

manoeuvreerde de boot onder het toeziend oog van de kapitein onder twee bruggen door naar 

de plaats waar we zouden gaan barbecue-en. Helaas begon het zachtjes te regenen op dat 

moment zodat alles voor de barbecue in de boot werd klaargezet. Na de diverse worstjes, 

kippenpootjes en sateetjes verorberd te hebben werd het tijd om naar huis te gaan.  

Al met al was het een ULLEKENDAG waarop niet alleen vele nieuwtjes over de familie werd 

uitgewisseld maar ook oude verhalen en anekdotes over vroeger werden opgehaald en verteld. 

Deze dag kan dan ook met recht als een echte ULLEKENDAG in de annalen bijgeschreven 

worden. Nogmaals comité “HEEN EN WEER” namens alle Ulleken bedankt voor de 

voortreffelijke organisatie.   

We laten het natuurlijk niet bij deze derde Ullekendag. De vierde staat al weer gepland en wel 

op: 

ZATERDAG 26 JUNI 1999. 

Willen jullie deze datum alvast in de agenda noteren. 

Mari en Ineke gaan deze organiseren. Hiervoor hebben zij inmiddels het comité “OP EN 

NEER” in het leven geroepen. Ik wens namens alle Ulleken Mari en Ineke veel succes met de 

organisatie van de volgende Ullekendag. (Waar staat “OP EN NEER” voor? Volgend jaar 

zullen we het weten).  

Met vriendelijke groeten, 

Ps.  (Nogmaals: over de uitslag en uitleg van de diverse spelletjes wordt niet gediscussieerd.) 

(Interesse in een ULLEKENDAG T-shirt a Hfl 25,--? Maat en uitvoering opgeven bij Theo en 

vooruit betalen.) 
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Verslag 4e Ullekendag 26 juni 1999 

Na de voorbrief over de financiën: 

Overigens wil ik langs deze weg Mari en Ineke namens alle Ulleken bedanken voor de 

uitstekende organisatie van de vierde "Ullekendag". Het zag er in de loop van het jaar niet zo 

rooskleurig uit wat betreft de deelnemers aan deze dag. Leni, Mari, Anne-Lies in het  

ziekenhuis, Miranda en Fanny in blijde verwachting (de kleine Ullekjes komen er aan), zelfs de 

dag voor de Ullekendag moest Leni nog gekatheteriseerd worden, doch uiteindelijk was 

iedereen in ieder geval aanwezig. (Dat is Ulleken-spirit). 

 

We werden ‘s morgens om 10.00 uur verwelkomd met koffie, thee limonades en cake op 

boerderij de Schrapert in Ven Zelderheide, waar Mari zeer ingenieus van zijn caravan, voortent 

en twee Duitse party tenten een compleet partycentrum van had weten te bouwen. Na de 

begroeting bleek dat iedereen er weer zin in had, en wat het comité “OP EN NEER” dit jaar 

voor ons in petto had bleef tot de laatste minuut onbekend. Uiteindelijk was het dan zover. Na 

enige aanwijzingen van Mari was het iedereen duidelijk dat we de wagen in moesten en dat we 

gewapend met een fototoestel een aantal onderwerpen onderweg dienden vast te leggen op de 

gevoelige plaat. Overigens moest er natuurlijk ook weer worden gepuzzeld, helaas werd de 

spreuk ‘s avonds niet bekend gemaakt: “Zaterdag zesentwintig juni negentien negenennegentig 

van Ophuizen’s Ullekendag”. 

 

Maar goed onze route verliep via Kevelaer, sommigen van ons denken dat Kevelaer in Gennep 

of Middelaar ligt, naar Millingen a/d Rijn waar we getrakteerd werden bij Theo van ome Karel 

en tante Grada op een lunch. Natuurlijke werden ook hier eieren geserveerd, hoefden we 

tenminste niet naar huis om een ei te koken (John), zodat een van de opdrachten moeiteloos kon 

worden uitgevoerd. In Millingen moesten we natuurlijk ons huis op de foto zetten. Ik ben even 

binnen geweest en het opkamertje en de kelder met de pekelbak zijn nog aanwezig en zelfs bij 

hoge waterstanden heeft men nog steeds last van water in de kelder. (Was 40 jaar geleden ook 

al). 

 

Na de gezellige lunch en het spijkerpoepen (hoe Wil dit voor mekaar heeft gekregen is voor mij 

nog steeds een raadsel) ging een ieder weer zijns weegs. De een moest nog naar Duitsland en 

de ander moest nog op de foto met een of ander verpleegster of politieagent. In Cuijk hebben 

ze het op de politiepost geweten dat de Ulleken een familiedag hadden georganiseerd. Wij 

waren de vijfde die dezelfde vraag stelde, maar zoals je weet de politie is je beste vriend en dus 

werd een politieagente onder het bureau vandaan gehaald en werd een foto gemaakt voor het 

politiebureau van de groep inclusief agente. Trouwens ondanks dat we deze dag weinig met 

water zouden doen, werd op een moment de Cuijkse pont overspoeld door 3 groepen Ulleken. 

(Zeker iemand van vorig jaar comité Heen en Weer). Enfin tegen 15.45 uur moesten we het 

fototoestelletje inleveren bij Boston in Gennep. Een van de opdrachten was om een rivier vis 

mee te brengen. De visboer in Gennep heeft nog nooit zo’n goede middag gehad qua omzet. 

Gerookte paling (sommigen kochten er twee) en zalmforel werden bij bosjes verkocht. Na een 

ijsje verorberd te hebben bij Heldro in Ottersum, 5 wikkels moesten we hebben en we waren 

echter maar met z'n vieren, gingen we terug naar ’t Ven, waar het aperitief op ons stond te 

wachten. Eindelijk konden we ons tegoed doen aan de licht alcoholische dranken en aan de 

tabasco’ s en de Tobacco ‘s. Wesley wilde ondertussen toch duidelijk laten zien dat hij een 

echte Ulk is. Ineens was hij weer drijfnat doordat een ballon gevuld met water boven zijn hoofd 

uiteenspatte. 
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Tegen zessen werd de barbecue ontstoken en konden we ons tegoed doen aan het voortreffelijk 

bereide vlees, koude schotel, fruitsalade, stokbrood, kruidenboter en noem maar op. Tijdens het 

nuttigen van de drankjes en de barbecue werd er al druk gespeculeerd en gediscussieerd over 

de opdrachten, de mooie foto’s, de puntentelling en het toneelstukje wat elke groep ‘s avonds 

nog op moest voeren. Zelfs het Barney dartspel werd voor de dag gehaald om in zo weinig 

mogelijk beurten 500 punten te gooien. Dit allemaal om de puntentelling zo ingewikkeld 

mogelijk te maken zodat er later niet meer over gediscussieerd kon worden. 

 

Na de barbecue werden de toneelstukjes opgevoerd en ik moet zeggen dat er toch heel wat talent 

bij de Ulleken aanwezig is. De toneelgroep Middelaar en Vianen zouden er best een aantal als 

spelend lid bij willen hebben. Al met al verhoogde het de feestvreugde en onder het genot van 

een portje, wijntje en een biertje werd deze voortreffelijke georganiseerde vierde Ullekendag 

op waardige wijze afgesloten. Wie er nu eerste, tweede of laatste is geworden is niet bekend 

gemaakt, uiteindelijk gaat het erom dat iedereen meedoet. En zoals alle sporters eens in de vier 

jaar de Olympische gedachte uitdragen dat meedoen belangrijker is dan winnen geldt dat in dit 

opzicht zeker ook voor de Ullekendag.  

 

Mari, Ineke, het comité “OP EN NEER”, nogmaals bedankt namens alle Ulleken voor de 

geweldige organisatie van deze vierde gezellige Ullekendag. We laten het natuurlijk niet bij 

deze vierde Ullekendag. De vijfde staat al weer gepland en wel in: 

 

Het weekend van 23/25 juni 2000 

Willen jullie deze dagen alvast in de agenda noteren.  

 

Ben en Anne-Lies gaan deze regelen en zoals al bekend is gemaakt op de vierde Ullekendag 

willen wij een weekendje kamperen organiseren. Dit houdt in van vrijdag avond t/m 

zondagmiddag. Wij hebben hiertoe het comité “WUTA” in het leven geroepen. In de bijlage 

wordt verder gevraagd naar de mogelijkheden van een ieder. Dus graag zo spoedig mogelijk 

antwoord en als het kan voor eind augustus 1999. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

P.S.  (Nogmaals: over de uitslag en uitleg van de diverse spelletjes wordt niet 

gediscussieerd.) 

 

Tijdens de vierde Ullekendag hebben een aantal uitwonende kinderen te 

kennen gegeven rechtstreeks de bijdrage op de Ulleken rekening te willen 

storten zodat dit niet meer via de ouders hoeft te gebeuren. Wil degene die dit 

wenst dit kenbaar maken op bijgevoegd enquête formulier en mij dit zo snel 

mogelijk laten weten. Gemakshalve heb ik bij de berekening voor volgend jaar 

daar al rekening mee gehouden.    
 

 

 

 

 

 



                                   Verslagen van alle Ullekendagen 1996/2017 

 

 

9 
 

 

 

Verslag 5e Ullekendag 23/25 juni 2000 

Na de voorbrief over de financiën: 

Hallo allemaal, 

 

Even een verslag van afgelopen familiedag, die werd verzorgd door Ben en Anne-Lies en 

kinderen, waar met heel veel zorg aan is gewerkt en de nodige kilometers zijn gereden voordat 

ze een plek hadden gevonden en waar we met ons allen konden kamperen. 

 

De nodige boodschappen werden gedaan. De familiedag was op zaterdag 24 juni 2000.  Maar 

zoals we allen weten zijn we hier de vrijdagavond al mee begonnen voor degene die kamperen 

leuk vonden. Tot onze grote verrassing was dit op een kampeerplaats in Wanroij. Lekker rustig 

en nu maar hopen op goed weer. 

 

Vrijdagavond werden we na 18.00 uur verwacht op de kampeerplaats. We kwamen het veld 

oprijden en tot onze verbazing waren we niet het eerste. Ben en Anne-Lies waren er al met hun 

caravan (Hobby).  Marion en Linda waren net de tent aan het opzetten. De tent van Gerben en 

Nancy stond er al en Mariëlle  had geluk, zij mocht bij Linda en Marion slapen. Wij zelf hadden 

onze caravan zo staan, als het maar niet zou gaan regenen. Wesley zette zijn tent zelf op en 

Lidian en Nelleke waren druk in overleg hoe ze de tent zouden opzetten. De partytenten werden 

ook opgezet en daar stond al een deel van de familie. (noot van Ben: John en Wil hadden wel 

heel veel zon meegenomen maar echter geen haringen!!!!!!!!) 

 

Miranda, Theo en Tyra kwamen met de hele grote caravan (ook een Hobby), want Theo en Leni 

zouden bij hen slapen, maar ja zoals je wel weet kan Theo alleen thuis naar de WC, dus dat 

werd op en neer en heen en weer rijden.. Ger en Tiny waren ook al gauw in zicht. Hun caravan 

stond al klaar op de camping, klein maar fijn. O, ja ze hoefden er alleen maar in te slapen. 

(Laten we hopen dat het goed gaat, ……….). En ja hoor daar kwamen Geert-Jan, Fanny, en 

Rik aan. De tent werd opgezet en daar stond de familie op hun plaats. Alles was geregeld, 

behalve de regen. We waren alles bij elkaar toch goed nat geworden. We hadden geluk, Ben 

had rekening gehouden met dit slechte weer bij het uitzoeken van de camping.  

 

Er was een grote recreatieruimte waar we met ons allen in konden. Lekker droog en goede 

zitstoelen. Hier werd koffie en frisdranken gedronken en de nodige cake gegeten. Wat bij 

gepraat en de kleine kinderen werden naar bed gebracht. Maar ja het was de vraag of ze wel 

zouden gaan slapen. Dus er werd de nodige keren naar gekeken. De spellen werden op tafel 

gezet en de kaarten kwamen voor de dag. Er werd geslagen op de tafels, de een ging mee en de 

andere paste en er was altijd wel iemand die alles wilde zien. Ook bij de andere spellen ging 

het niet altijd zoals het zou moeten. Bij rummikub-ben werd er veel gesteggeld. Sommige 

stenen gingen niet over de tafel maar onder de tafel door. (Tiny) Het breiwerk van Ineke kwam 

uit de tas en daar gingen de pennen op en neer. De biljartballen draaiden over het doek heen en 

Rik wilde steeds maar voetballen, dus hij leende gewoon even een van de biljartballen. 

Verschillende nichten gingen op de grond met de kleintjes spelen, dit tot groot genoegen van 

iedereen. 

 

‘s Avonds lekker geborreld en de praatjes kwamen los. Langzaamaan werden we toch moe en 

Theo en Leni stapten in de auto richting Middelaar en de rest van de familie zocht zoetjesaan 

de caravans en de nodige tenten op. 

Na een heerlijke slaapnacht van weinig uren brak uiteindelijk toch de familiedag aan. Op 
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zaterdag 24e juni  tussen 7.00 en 9.00 uur gingen de ogen open en er waren al verschillende in 

touw om het ontbijt op tafel te zetten. Ger liep al fris gewassen te spelen met zijn kleinzoon 

Rik. Theo en Leni kwamen weer richting Wanroij en Theo ging meteen met zijn kleindochter 

Tyra spelen en het geval wil dat Ger en Theo gezamenlijk bij de wip stonden met Rik en Tyra. 

O,  wat hadden ze graag zelf op die wip willen zitten, waren ze nog maar klein. 

 

Het ontbijt werd buiten gehouden onder de partytenten. Ondertussen waren ook Jan, Marja, 

Jelle, Kees en Jolanda gearriveerd. Mark, Sandra en Lieke kwamen iets later, vanwege de 

voeding van Lieke. Er was van alles te eten. Hard gekookte eieren, en ook wat minder hard 

gekookte en gebakken eieren waren welkom. Na veel gepraat hadden we toch de nodige 

broodjes, sommige wel vier met drie eieren (echte Ulleken), naar binnen gewerkt. De ijverige 

huisvrouwen pakten mee aan en de afwas was zo gedaan. Gauw nog even de bedden opmaken 

en het werd tijd om naar binnen te gaan. Waarom? (Natuurlijk omdat het weer eens was gaan 

regenen.) Koffie en frisdrank gedronken en cake gegeten. De spellen kwamen weer op tafel en 

het dartbord van Wesley kwam voor de dag en van het biljart werd weer danig gebruik gemaakt. 

De kleine kinderen gingen hun middagdutje doen en de oma’s hadden hier de nodige zorg over. 

Dat kan want ze hebben de nodige ervaring. Iedereen praatte op zijn manier bij. 

 

Het weer werd ook weer wat beter. De tennisrackets kwamen voor de dag en de lange looplatten 

werden gebruikt door onze jeugd. Voor  een verrassing hadden Ben en Anne-Lies en de 

kinderen ook nog gezorgd: er was een wandeltocht uitgezet. Lieke en Rik hadden hun 

middagslaapje nodig en Tyra mocht mee in de wandelwagen. Tiny ging met Kees aan de 

wandel. Wat zij onderweg besproken hebben kan ik niet in het verslag zetten, omdat ik het niet 

weet. Marja en John liepen ook al samen weg. De koude kant werd besproken. Gerben en Nancy 

werden al op de proef gesteld. Zij gingen met Tyra in de wandelwagen wandelen…. Theo, 

Theo, Jan, Ger en Mari liepen duidelijk mannenpraat te verkopen. Wil, Miranda, Mariëlle, 

Anne-Lies en Ineke liepen ook mee en werd soms op het briefje gekeken waar we moesten 

lopen. Door de bossen en over de modderpaden. Ineke en Anne-Lies hadden het de druk met 

praten zodat ze verkeerd liepen. Gelukkig riepen de mannen ons terug anders waren we echt 

verdwaald en waren we misschien in een of ander kroeg uitgekomen. Gelukkig bleef het de 

hele wandeling droog. Lidian, Wesley, Nelleke, Linda, Marion en Jolanda bleven op de 

campingplaats. Leuk allemaal spelletjes gedaan. Fanny, Geert Jan, Sandra en Mark waren 

zorgzame ouders die hun kinderen onder de hoede hielden. 

 

Na de wandeling hebben we lekker geborreld. De partytenten werden overgeplaatst want het 

begon weer te regenen. De barbecue werd klaargezet. Iedereen mocht zelf bakken. Heerlijk was 

het. Nadat we onze buiken vol hadden zijn we gaan opruimen. Sommige deden een dutje. Ja, 

Ja we worden een dagje ouder. De spellen en de kaarten kwamen weer op tafel en er werd het 

spelletje hints georganiseerd voor de jeugd. Later moesten de ouderen ook meedoen.  

 

Ook werd er hints gedaan door de mannen en vrouwen georganiseerd door de oudste jeugd. 

Natuurlijk wonnen de vrouwen. Theo en Leni gingen weer richting Middelaar en Nelleke mocht 

met hen meerijden richting ’t Ven. Mark en Sandra en Lieke die ontzettend veel slaap hadden 

gingen richting Gennep. Kees en Jolanda gingen richting???? Weet ik niet, ze zullen wel thuis 

zijn gekomen. Jan, Marja en Jelle gingen  als laatste weg. De familiedag was afgelopen. De 

familie van Ophuizen uit Millingen aan de Rijn mogen nu gaan denken wat wij volgend jaar 

zullen gaan doen. Het comité is al gevormd en heet B&T. Wat dit te betekenen heeft weet 

niemand. Volgend jaar zullen we het wel te horen krijgen. 
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Er werd door de andere familie leden nog heel wat nagepraat, er waren dames bij die  vanwege 

de slaap maar bier dopjes in hun ogen deden. Verschillende gingen nog onder de douche, 

natuurlijk wel apart. Ondertussen was het al laat geworden, zodat het tijd werd om de caravans 

en tenten weer eens op te zoeken. Na nog wat ge……. vielen uiteindelijk onze ogen langzaam 

dicht. Marion en Linda sliepen samen in een tent, zodat Mariëlle en Linda meer ruimte hadden 

in hun tent. 

 

’s-Morgens had Wil het grootste woord, omdat het zo moeilijk was je aan te kleden in een tent: 

plat op de rug, of plat op je buik….. Daarom hebben zij nu een caravan gekocht. Waar het 

allemaal niet goed voor is.  Deze morgen werd het ontbijt geserveerd in de recreatieruimte, 

want het regende voor de zoveelste keer weer eens. Theo en Leni kwamen weer richting 

Wanroij. Lekker ontbijt gehad met de gebakken en de gekookte eieren. De afwas werd gedaan 

en de spellen kwamen weer op tafel. Hoe verder de dag vorderde werden langzamerhand de 

tenten ingepakt. Droog of nat het maakte niet zoveel uit. Theo en Miranda en Tyra vertrokken 

het eerste en Theo en Leni gingen voor de laatste keer weg uit Wanroij, moe en voldaan. 

 

Van pannenkoekenmix werd beslag gemaakt. Het was droog en de partytenten bleven staan. De 

tafels en stoelen alsmede de kooktoestellen werden buiten gezet. Ben en Mari begonnen te 

bakken, en Wil en Anne-Lies gaven de pannenkoeken aan. Voor elk wat wils. Met banaan, of 

spek of kaas of spek en kaas of met niets, het was allemaal even lekker. 

 

Met een volle buik werd de afwas gedaan, de partytenten werden ingepakt en buiten werd alles 

opgeruimd. De vrouwen doken de recreatieruimte in en deze werd grondig schoongemaakt, 

Gerben heeft stof gezogen. De overgebleven boodschappen werden verdeeld over de rest van 

de familie. 

 

Geert Jan, Fanny en Rik vertrokken richting Gennep. Ger en Tiny richting Middelaar. John en 

Wil, en Marion en Linda gingen met de aanhangwagen volgeladen richting Vianen. Afscheid 

werd er genomen van de gastheer en de gastvouw en we dankten hen voor hun gastvrijheid. 

Mari en Ineke, Lidian en Wesley gingen met de caravan volgeladen met spullen moe maar 

voldaan terug naar huis richting Ven Zelderheide. Spullen hebben die mensen. Daarom lag de 

caravan haast plat op de weg. 

 

Afscheid genomen van Ben en Anne-Lies, Gerben en Nancy, en Mariëlle. Heel hartelijk 

bedankt voor het fijne weekend, ook al was het nat van buiten en ook nat van binnen, wij hebben 

genoten. Met veel dank aan het “WUTA” team uit Cuijk. Op naar de volgende 

ULLEKENDAG!!!!!!!!!!!. 

 

Dit was een verslag van de familie van Ophuizen uit ’t Ven, geschreven door Ineke.  

 

We laten het natuurlijk niet bij deze vijfde Ullekendag. De zesde staat al weer gepland en wel 

op: 

 

Zaterdag 30 juni 2001 

 

Willen jullie deze dag alvast in de agenda noteren. 
Jan en Marja gaan deze regelen en zoals al bekend is gemaakt op de vijfde Ullekendag hebben 

Jan en Marja het  comité B&T in het leven geroepen . 
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Verslag 6e Ullekendag 30 juni 2001 

Na de voorbrief over de financiën: 

 

Eindelijk was het dan zover. Na veel onderzoek en discussie in de familie, zeker al een half 

jaar, en nog was niets bekend, moesten we allemaal naar Millingen aan de Rijn afreizen. Het 

comité BTB had ons uitgenodigd om ’s morgens om 10.00 uur in de Lindenstraat te verschijnen 

met zwemkleding, een overlevingspakket, en sommigen moesten een kinderzitje voor op de 

fiets meebrengen.  

 

De eersten die arriveerden, na een omweg door Duitsland, de wegen zijn er echt slecht, waren 

Ben en Wil met aanhang. De auto’s waren voorzien van een dikke stoflaag, omdat Ben zo nodig 

door ’t Veld naar Millingen moest rijden. Al snel volgden de rest van de familie. Er waren dit 

jaar ook een paar nieuwe Ulleken-gasten bij. Zo bracht Nelleke haar grote liefde Rik mee, Linda 

haar Roy en Theo en Miranda brachten Lieke, Dick en de echte Ulk Siep mee. 

 

Nadat we door Meike op de foto waren gezet werd de familie ingedeeld in groepen. Nu bepaalde 

niet het lot de indeling maar het comité BTB had hierover nagedacht. Zo werden neven en 

nichten aan elkaar gekoppeld, de mannelijke en vrouwelijke aanhang en uiteindelijk de 

schoonzusters met onze zwager (we hebben er maar eentje), zodat de broers en enige zuster 

overbleven als groep.  

 

Na enige uitleg moesten we een route gaan lopen en die leidde als eerste naar ons ouderlijk huis 

in de Frans Halsstraat. Daar werden we getrakteerd op koffie en thee met cake. En al gauw 

kwamen de verhalen los, over oma die uit het raam was gesprongen in 1953, over de drol die 

per ongeluk bij tante Nel op het fietszadel terecht was gekomen, over het vele land rondom het 

huis waar we op voetbalden en het bonen rengen in de zomer vakantie, over de perenboom en 

over de katjes die door grootvader werden begraven enz. enz. Tijdens deze bijeenkomst begon 

het plotseling te regenen. Sommigen begonnen naar boven te roepen van “He Marie, dat hebben 

we niet afgesproken”. Maar ja een Ulleken dag zonder water is geen echte Ulleken dag. Nu 

werd ook duidelijk wat de letters van het comité BTB betekenden: Back to Basic, of zoals 

enkele het noemden “Back to Baarmoeder”. Het was inderdaad even terug in de tijd. 

 

Na afscheid genomen te hebben van de familie Strik, zij wonen 

hier al sinds 1963, en hen bedankt te hebben voor de gastvrijheid 

werden we wederom richting de Palts gedirigeerd. Eerst 

moesten we Willeke nog even aan Mieke Celissen voorstellen, 

zodat Wil weet wie het kleine meisje is waarmee zij samen op 

de foto staat. Na “oh wat ben jij groot geworden” en “ben jij nou 

werkelijk Mieke” gingen we naar Huub Selten waar we 

krentenbollen moesten halen voor de lunch. Opa Theo moest 

natuurlijk voor Tyra wat snoepgoed kopen. Pielemennekes of 

zoiets. (Later zouden de oude Ulleken zich hieraan ook tegoed 

doen.)  

 

Bij Marjan van Ome Karel werd nog even naar binnen gegluurd of Marjan en Sjaak wel thuis 

waren. En ja hoor daar kwamen zij aan. Na even bijgepraat te hebben werd de weg weer 

vervolgd. Ik had Jan een week van tevoren nog zo gewaarschuwd, dat als hij een wandeling van 

 



                                   Verslagen van alle Ullekendagen 1996/2017 

 

 

13 
 

 

 

bijvoorbeeld één uur had uitgestippeld hij er wel twee uur bij moest tellen, want onze Ger zou 

overal wel even gaan staan praten. (Achteraf viel het wel mee.) 

 

Jan realiseerde zich plotseling dat hij nog wat in de diepvries had liggen. Natuurlijk moest dit 

worden gehaald en het bleek een klein flesje Jonge te zijn. Nadat allen een teugje hadden 

genomen werd besloten het restant voor Geert Jan te bewaren. Tijdens de wandeling door 

Millingen werd aan Willeke duidelijk gemaakt waar iedereen leefde of geleefd heeft en wat 

voor een band bepaalde mensen, gebeurtenissen en plaatsen met onze familie hebben. 

 

Zo werd duidelijk gemaakt dat Grad de Pad vroeger melkboer was die elke dag een paar liter 

verse melk bracht. Ook dat wij zondags in het café van Den Dungen een paar mudjes cognac in 

een fles moesten halen voor onze vader. In het “Gengske” kwamen de wildste verhalen los over 

de oude jongensschool aan de rechterkant en de meisjesschool aan de linkerkant. In het steegje 

werd door menigeen de eerste kusjes met een meisje of jongen gewisseld. Ja zo ging dat 

vroeger. 

 

Op het kerkhof werd het graf bezocht van onze grootvader Grad den Ulk. Voor onze kinderen 

is dat hun overgrootvader geboren in 1873 en gestorven in september 1959. Nadat we nog 

andere graven bezocht  hadden van overleden familie gingen we weer verder. Bij de nieuwe 

school moest natuurlijk het verhaal worden verteld over het knoei plukken door onze The, (wat 

hij niet deed), en waardoor hij en Ben naar de lagere school in Nijmegen moesten. De adressen 

kwamen van Cor Joosten die zelf onderwijzer was op een van die scholen. 

 

Jan wilde nog even langs tante Grada, maar omdat haar gezichtsvermogen achteruitgaat werd 

daar van afgezien. Ben heeft aan Willeke duidelijk gemaakt hoe Tante Grada nu kijkt. Bij het 

huis van tante Nel en ome Gert werd door Mari even stil gestaan bij het feit hoe weinig hij daar  

vroeger te eten kreeg. Dit werd even in scène gezet en op de gevoelige plaat vastgelegd. Bij 

Theo van ome Wern moesten we even aan om een pakketje op te halen. Ook daar kwamen we 

nog een paar neven tegen: Werner van ome Karel en Bennie van Ome The.          

 

Natuurlijk ging de route over de dijk. Hier probeerde Jan ons 

allemaal te fotograferen incluis Jan. Het was maar goed dat er 

iemand van de Bennenmaker langs kwam, anders hadden we er 

nu nog gestaan. (Grapje.) Bij de scheepswerf  werd nog eens het 

verhaal verteld hoe Jan vroeger over boord is geslagen en door 

iemand net voor de kade van de werf uit het water was gevist. 

Aldus voort keuvelend  kwamen we bij de Gelderse Poort aan. 

Daar hebben we nog even al het moois van de Millingerwaard 

bewonderd en hoe de verzanding ooit tot stand is gekomen. We 

moesten volgens Jan op een knopje drukken en dan zou dit 

allemaal inzichtelijk worden gemaakt. Helaas hadden we daar 

niet zoveel tijd voor want de lunch wachtte op ons. 

 

Op de gemeenteweide aangekomen werd ons een overheerlijke lunch voorgeschoteld, uiteraard 

met hard en zacht gekookte eieren. Aan alles was gedacht, voor elk wat wils. De broodjes met 

ham en kaas en ei gingen erin als gesneden koek. Na bijgepraat te hebben met alle andere 

familieleden, moesten we op de tandem. Voor velen was dit een nieuwe geweldige ervaring. 

Fietsen kunnen we allemaal, maar met z’n tweeën op één fiets en dan nog tegelijk trappen, 
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terwijl degene die achterop zat niet kon sturen was een onvergetelijke happening voor de 

deelnemers.  

 

Via de dijk, hoe kan het ook anders, gingen we richting Millingerwaard. We hoefden alleen 

maar de “rode muts” van Jan te volgen en dan zouden we vanzelf op de bestemming komen. 

Op de Millingse ward werd nog even gememoreerd waar oom Karel en oom Stef vroeger de 

weiden hadden en via een smal weggetje, omgeven door hoog struikgewas, kwamen we bij het 

pontje naar Gendt aan. We moesten wel even wachten maar dat deerden ons niet. De zon scheen 

en alhoewel er een paar druppels regen vielen we vermaakten ons best. Menigeen had al last 

van zijn achterste, of van zijn knieën of zijn dijbenen. De echte fietsers onder ons klaagden niet, 

doch genoten van de prachtige wolkenvelden het schitterende rivierenlandschap.  

 

Op het pontje konden we kiezen af we de tunnelboring onder het Pannerdenskanaal wilden 

bezichtigen of een of andere beeldentuin. Hierover hoefde niet veel gediscussieerd te worden. 

Unaniem werd besloten de tunnelboring te bezichtigen. Na een tochtje door het unieke 

landschap van de Over Betuwe kwamen we aan bij het werk terrein. Hier kregen we een 

rondleiding en uitleg over het bouwen van de tunnel onder het Pannerdenskanaal in het kader 

van de Betuwelijn. Bij een diepe bouwput moesten we over een bruggetje lopen en stilstaan. Al 

gauw werd duidelijk dat een paar Ulleken last hebben van hoogtevrees, want een aantal liep er 

gauw van af. Bij een andere diepe bouwput konden we zien hoe in de diepte een aantal 

bouwvakkers beton aan het vlechten waren. (Hedendaagse slavenarbeid.) Al met al was het 

reuze interessant.  

 

Ondertussen hadden we dorst gekregen en een aantal moesten zo nodig naar de WC. Gelukkig 

was er een tent waar de versnaperingen gratis waren en waar menig Ulk zijn of haar dorst heeft 

gelest. Ook werd er gretig gebruik gemaakt van het toilet. Mari heeft iets met sloten op het 

toilet. Ik zal niet vertellen wat er is gebeurd. Een goed verstaander heeft maar een half woord 

nodig. Hierna gingen we weer met z’n allen op de tandem door de mooie Betuwe richting 

Pannerden, waar we weer met een pontje het Panderdens kanaal overstaken. Aan de overkant 

wachtte ons een verrassing. Bij een kraampje werden we getrakteerd op een ijs of een flesje 

limonade. De laatste kersen kregen we voor niets. (Dit was 

slechts een handje vol.)  

 

Via Herwen en Aerdt kwamen we op de Bylandt aan. We 

moesten wel een grote weg oversteken en Ger dacht bij 

zichzelf:” Kom laat ik maar alleen verder gaan.” En liet Ben 

staan. Met het gevolg dat de achterhoede in paniek raakte en Ger 

rustig doorfietste. Eindelijk had hij het door. Onderweg maar 

knoaien over het niet meefietsen van Ben. Hier werd maar weer 

eens bewezen dat Ben wel degelijk de hele weg heeft mee 

gefietst. Enfin, zoals al eerder opgemerkt moesten we de “Rode 

muts” van Jan volgen. Doch aan de Bylandt aangekomen dacht 

de jeugd er anders over toen ze het bordje Millingen aan de Rijn zagen en massaal nam men de 

verkeerde weg. De ouderen bleven rustig op de dijk wachten, want daar was de “rode Muts” 

van Jan. En natuurlijk moesten we rond de Bylandt fietsen, want daar is onze vader Bernd van 

Grad, van Bernd d’n Ullek in 1947 begonnen bij het baggerbedrijf. Tot die tijd was hij een 

kleine zelfstandige, die met vissen in de Rijn en de Waal trachtte brood op de plank te krijgen.    
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Dus werd richting Tolkamer gefietst, nadat de ploeg weer compleet was. Op een open veld aan 

het water werd een stop gemaakt en nu werd ons pas duidelijk gemaakt wat we met het pakketje 

moesten doen wat we ’s morgens van Theo van ome Wern hadden meegekregen. 

Vliegeren!!!!!!!. Dit was voor de oudere Ulleken met recht “Back to Basic”. Vroeger maakte 

opa levensgrote zes- en achtkantige vliegers die dan op de dijk achter “Tuteke Boem”  of bij 

Karel Span werden opgelaten. Vliegertouw hadden we vroeger genoeg thuis en de staarten 

werden van oude netten gemaakt. Natuurlijk had de ploeg van Ger de vlieger het eerst in de 

lucht, doch in de lucht krijgen en in de lucht houden is een verhaal apart. Geert Jan kan hierover 

meepraten. 

 

Nadat we Ineke gewezen hadden op een “Hobby” caravan op de daartegenover liggende 

camping gingen we weer met z’n allen op de tandem naar het pontje dat ons weer in Millingen 

zou brengen. De veerman, hoe kan het anders was ook een van Ophuizen, The. In Millingen 

moesten wij natuurlijk over de dijk langs Buurman, de weiden van Reimers en de plaats waar 

Karel Span heeft gewoond naar de Palts. 

 

Achter in de tuin van Jan hadden zijn helpers Frans en een buurvrouw de tafels en de stoelen al 

weer klaargezet. Het was inmiddels al halfzeven in de avond geworden en iedereen had na deze 

slopende doch verrukkelijke dag trek in eten en zin in een borrel. We werden deze keer verrast 

met een koud en warm buffet waar iedereen zich tegoed aan deed. Natuurlijk moesten de twee 

nieuwkomers Roy en Rik ingedronken worden met een jonge borrel. Of het nu jonge is geweest 

of water wat zij hebben gedronken is mij niet helemaal duidelijk. Want in de loop van de avond 

waren er twee identieke flessen in omloop. De een was gevuld met Jonge en de andere met 

water. We zullen het volgend jaar wel dunnetjes overdoen om zeker te zijn van onze zaak. 

Tijdens het eten werd de uitslag bekend gemaakt van de vragen die we onderweg hadden 

moeten oplossen. De letters H, I, G, W, B, E, M, betekenen: Het Is Gewoon Weg Bernd En 

Marie.  

 

Al met al was het een zeer geslaagde zesde “Ullekendag” die niet gauw zal worden vergeten. 

Wij bedanken het comité “BTB” dan ook voor de gastvrijheid, de uitstekende organisatie, het 

uitwerken van de magnifieke wandel- en fietsroute, de voortreffelijke lunch en het warm en 

koud buffet. Wij hebben genoten. 

 

 

 

P.S.: over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 

 

En natuurlijk houden we volgend jaar weer een Ullekendag. Ger 

en Tiny zijn inmiddels alweer met de voorbereidingen 

begonnen. Deze staat vast op zaterdag 29 juni 2002. Noteer deze 

datum alvast in je agenda. Het wordt weer beren gezellig. Wij 

wensen Tiny en Ger veel succes met de voorbereidingen. 

 

 

Volgende Ullekendag: 

    

zaterdag 29 juni 2002 
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Verslag 7e Ullekendag 29 juni 2002 

Na de voorbrief over de financiën: 

 

Dit verslag wordt op de camping te Maasbree geschreven. Na enkele vermoeiende dagen 

hebben we besloten om vandaag maar eens een rustdag in te lassen. Het weer is zacht, bewolkt 

en temperatuur heeft de aangename waarde van 22 graden Celsius bereikt. Het verslag wordt 

deze keer wat kort gehouden omdat Gerben het graag op onze website www.vanophuizen.nl 

wil zetten.  

 

Na een heel jaar in spanning gezeten te hebben was het eindelijk dan zover. Ger en Tiny hadden 

al gezegd dat zij hetzelfde zouden organiseren als de eerste Ullekendag. Dus een beetje 

ontspannen gingen we op weg naar Middelaar. Om 10.00 uur ’s morgens moesten we ons 

melden bij het clubhuis van de Gilde aan de Dorpsstraat. Hier werden we niet alleen ontvangen 

door Ger en Tiny maar ook door Johan en Gies. Deze laatste twee zouden ons vandaag van alle 

drankjes en hapjes voorzien. Helaas waren we dit jaar niet voltallig; Nancy vanwege 

zwangerschap, het kon elk moment gebeuren, en Nelleke liep nog steeds stage op Curaçao of 

was het vakantie?  Nadat we kennis hadden gemaakt met de nieuwe Ulleken Tom van Sandra 

en Marc, Jerry (Jolanda), Marita (Jelle) en Dave (Marion) werd door Ger het startsein gegeven 

door overhandiging van een enveloppe met allerhande opdrachten, rebussen etc.  

 

Na de koffie/thee en de verschillende koeken werden we de fiets op gedirigeerd in groepjes van 

5 a 6 Ulleken richting de midgetgolfbaan aan De Plasmolen. Daar werd al gauw duidelijk wie 

weer het beste kon foetelen, stechelen. Natuurlijk tante Tiny, maar dat wisten we al. Drie keer 

de baan uitslaan, vijf keer proberen met het balletje het gaatje te vinden en als dat dan na al die 

pogingen gelukt is en dan “vier” durft te roepen zal begrijpen dat aan de puntentelling van Tiny 

niet veel waarde moet worden gehecht. Wie uiteindelijk het midgetgolftoernooi gewonnen heeft 

is bij de schrijver niet bekend. We kwamen wel onder grote tijdsdruk te staan want de lunch 

werd om één uur geserveerd. Dus het drankje op het terras hebben we helaas moeten overslaan. 

 

Teruggekomen op het clubhuis stond een lunchbuffet klaar inclusief de eieren, gekookte ham 

(zonder Maggi), kaas, metworst, zoet etc. etc. Aan alles was gedacht. Johan en Gies zorgden 

weer voor de koffie en de thee. Ondertussen werd er driftig gediscussieerd over het wel of niet 

doorgaan van de kano tocht over de Niers. Een aantal van ons had al te kennen gegeven dat zij 

perse niet meer in de kano zouden stappen vanwege de vele onderdompelingen die menigeen 7 

jaar geleden hebben ondergaan. 

 

Tegen tweeën werden we weer in ander groepen verdeeld en kregen we wederom een enveloppe 

overhandigd met daarin deze keer een foto puzzelrit. Deze rit ging door Middelaar, over de 

Milsbeek, helemaal langs het Reichswald naar ’t Ven tot aan de instapplaats van het kano varen. 

 

(Even gestopt want we gaan eten. Drie dagen later, nog steeds op de camping, de zon schijnt na 

een hele regendag gisteren en inmiddels opa en oma geworden van Sven, zoon van Gerben en 

Nancy gaan we de draad van het verhaal weer oppakken.) 

 

Onderweg moest er wel een paar keer worden gerust, uiteindelijk was er een zwangere vrouw 

(Fanny) en twee zwangere mannen (Geert Jan en Gerben) in de gelederen. De meeste fanatieke 

fietsers onder ons probeerden er een Tour de Noord Limburg van te maken. Doch het ging er 

niet om wie het eerste bij de finish te Middelaar aan zou komen, maar om het genieten van de 
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mooie route en het bijpraten met de familie en natuurlijk het oplossen van de foto puzzel tocht. 

Oplossing: “Zevendeullekenfamiliedag” of zoiets. We hebben in ieder geval door de vele foto’s 

een heel andere kijk gekregen op onze leefomgeving. Met dank aan de fotograaf. In ’t Ven 

werden we door Sandra per fietsgroep op de foto gezet waarna we in Ottersum verblijd werden 

met een echt Heldro ijsje met aardbeiensaus en slagroom. Kanoën zat deze keer helaas niet in 

het pakket. (Zeggen we achteraf.)  

 

In Middelaar weer aangekomen stond ons een aperitief te wachten. Al gauw werden de nieuwe 

aanstaande familieleden eraan herinnerd dat men eigenlijk een borreltje met ome Ben zou 

moeten drinken. Dave gaf zich al heel gauw over, maar Marita en Jerry durfden er niet aan. De 

barbecue was goed verzorgd en nadat Theo (Broere) en Gerben de eerste stukjes vlees hadden 

proberen bruin te bakken, namen Marc en Ben het barbecueën over.  

 

Al gauw vlogen de speklappen, de worstjes, de saté en de kipfiletjes iedereen om de oren. We 

moesten snel eten want om zeven uur werden we ingewijd in het “wipschieten” en 

“kruisboogschieten”. Het wipschieten was voor iedereen een nieuwe ervaring. Of de 

begeleiders van de Gilde ons goed voorgelicht hebben durven we te betwijfelen. Menigeen 

schoot ernaast. Of zou het kunnen dat we al te veel gedronken hadden of toch te weinig ervaring 

hebben met het omgaan met geweren??. Al met al was het een leuke onderhoudende bezigheid 

waarbij bleek dat Meike met het kruisboogschieten toch de beste was. 

 

Hierna gingen we nog eens even gezellig onder het genot van een drankje na zitten babbelen 

over de zevende Ullekendag en werden nog eens menig anekdote vanuit het verleden verhaald. 

Ondertussen had Tiny alle ingeleverde rebussen en puzzels nagekeken. Na de vele 

beoordelingen en rekenwerk van de jury werd onze Wil unaniem tot winnares uitgeroepen. En 

zoals gebruikelijk wordt er niet over de uitslag gediscussieerd of gecorrespondeerd. 

 

Tegen tienen werd ons duidelijk gemaakt dat de Ullekendag er weer opzat voor dit jaar. De 

laatste drankjes werden nog gauw besteld, een echte Ullek heeft namelijk nooit genoeg. Het 

was weer een bijzondere leuke Ullekendag. Helaas is er niemand in het water gevallen of 

werden we nat door de regen. Wat dat betreft hadden de weergoden het goed voor met ons dit 

jaar. Dit korte verslag kan niet compleet zijn. De schrijver zou een heel boekwerk vol kunnen 

schrijven over de belevenissen op zo’n dag.  

 

We bedanken onze Ger en tante Tiny voor de vele inspanningen die zij zich de afgelopen jaar 

hebben getroost om er toch maar weer een onvergetelijke, gezellige, leuke en vooral droge 

Ullekendag van hebben weten te maken. En vergeet Johan en Gies niet die ons de gehele dag 

van ons natje en droogje hebben voorzien. Het organiseerstokje wordt nu weer doorgegeven 

aan ome John en tante Wil. Wij wensen hun alvast veel plezier met de organisatie van de 

volgende alweer achtste Ullekendag. Het komend jaar zullen we hen wel weer lastig vallen met 

de vraag wat we gaan doen.   

 

Schrijven jullie alvast de datum van de volgende Ullekendag in de agenda: 

 

ACHTSTE ULLEKENDAG: ZATERDAG 28 JUNI 2003 

 

Ps.  Zonder namen te noemen: iemand vond de Ullekendag nog gezelliger dan carnaval. Een 

compliment.     
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Verslag 8e Ullekendag 28 juni 2003 

Na de voorbrief over de financiën: 

 

Na maanden van voorbereidingen waarin we probeerden met ons allen uit te zoeken wat John 

en Wil zouden organiseren, was het eindelijk zo ver. Voor die tijd deden de wildste geruchten 

de ronde. We zouden gaan kanovaren, abseilen, overlevingstocht in de Ardennen, noem maar 

op je kon het zo gek niet bedenken of het werd verteld. Wil en John zeiden al die tijd niets…, 

alleen ’s morgens om 10.00 uur beginnen we en met koffie en met cake. 

 

Goed zaterdag 28 juni was het dan zover. We moesten ons om 10.00 uur met fiets en kinderzitjes 

indien nodig melden bij het Akkertje te Vianen. De oudere Ulleken hadden al eerder te kennen 

gegeven dat het gezien de vele kleinkinderen beter was om zo’n familiedag rustig aan te doen. 

(Dit heeft natuurlijk niet met de kleinkinderen te maken.  Uiteindelijk druppelden iedereen 

binnen behalve het gezin Theo. Hij had namelijk in de loop van het jaar aangegeven dat hij en 

het gezin door omstandigheden niet meer van de partij zouden zijn. Helaas.  

 

Met grote blijdschap werden wel de nieuwe Ulleken begroet en met name Sven van Gerben en 

Nancy geboren in juli vorig jaar en Joost van Geert Jan en Fanny geboren in november. 

Eveneens werd kennis gemaakt met Mark het nieuwe vriendje van Lidian en Henk van Meike. 

Na het kussen en handen geven werd de koffie ingeschonken en speciaal voor deze dag had ons 

Wil “arretjes”-cake gemaakt die binnen de kortste keren naar binnen werd gewerkt. De andere 

cake werd ook wel gegeten maar hier bleef toch nog het een en ander van over. Omdat John en 

Wil ook zelf een beetje Ullekendag mee wilden vieren hadden zij speciaal voor deze dag 

Herman en Gerda, en Wil en Elly ingehuurd. Het moet gezegd worden 4 uitstekende krachten 

die ons deze dag voortreffelijk van natje en droogje hebben voorzien. Met dank. 

 

Na de koffie werden we in 5 groepen verdeeld en kregen we een enveloppe met inhoud waarna 

we vervolgens de fietsen op werden gedirigeerd. We zouden in Haps gaan midgetgolven. 

Tijdens het fietsen kon je al merken dat iedereen er zin in had. Het peloton werd door jeugdige 

onstuimigheid direct uit elkaar gereten. (Tour de France tijd. Het was een redelijke dag met hier 

en daar wat wolken en toch ook veel zonneschijn. Op de baan aangekomen werden al direct de 

eerste oe’s en aa’s gehoord. Of men sloeg de bal direct in de put of hij vloog de baan uit en de 

heg in. Tijdens het spel probeerden de regen een spelbreker te zijn doch ook deze dag lukte dat 

niet. Nadat de eersten zich op het terras hadden begeven voor een versnapering bleef er voor de 

groep van Ben niets anders over om de laatste 4 holes maar niet te spelen. Sandra wist er wel 

raad mee (dochter van tante Tiny) en vulde zo de resterende punten in. Uiteindelijk kwam Ben 

uit op 59 punten. En dan te bedenken dat Anne-Lies op een score van 57 uitkwam. 

 

Op het terras kwam de enveloppe met inhoud goed van pas. De groepen gingen bij elkaar zitten 

om de vragenlijsten, raadsels en rebussen op te lossen. Twee vragen intrigeerden en met name 

de vraag hoe oud de echte Ulleken bij elkaar zijn vandaag en wat de sterkste spier van het 

lichaam is. Dat laatste wist iedereen direct te vertellen: “Kaakspier, genotspier, sluitspier”, en 

nog vele anderen spieren werden genoemd. Niemand wist het. Later nadat alles door Marion 

was gecontroleerd en geteld kwam de aap uit de mouw. Het hart. Overigens op het terras werd 

al verteld door de organisatie wie de winnaar die dag zou worden. (Verrassing?) Na een aperitief 

te hebben genuttigd gingen we weer richting het Akkertje. 
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Daar stond de tafel gedekt. We konden ons tegoed doen aan de vele soorten brood, beleg en 

zoet, fruit en papjes. En natuurlijk zijn op zo’n dag de eieren niet weg te denken. Hoeveel er 

zijn verorberd is mij onbekend (later verkregen informatie praat over 59 eieren en Mark van 

Sandra had er wel 5 op) en waarom er altijd eieren op het menu staan begint nu pas bij mij te 

dagen. Vroeger toen wij jong waren hadden we het niet zo breed thuis. Alles moest met 7 man 

worden gedeeld. Wil was er nog niet. Ik kan mij goede herinneren dat als onze moeder een ei 

nam, wij er geen kregen of het werd door ons moeder lepeltje voor lepeltje gedeeld. Tijdens de 

lunch werd er al flink gespeculeerd over wat ons nog verder die dag te wachten stond. Nadat 

iedereen de krentenmik en het suikerbrood had weggewerkt, onze Wil zag geen kans schoon 

om maar een sneetje suikerbrood te bemachtigen, moesten de aller kleintjes even hun 

middagdutje achter de grote gordijnen doen.  

 

Het was dus wachten totdat zij de slaap uithadden. Ondertussen werden de oude verhalen van 

vorige Ulleken dagen nog eens opgehaald en al met al was het goed toeven in het Akkertje. Na 

een tijdje moesten we van John en Wil weer de fiets op, John voor op richting onbekend. In 

Beers moesten we een grote weg oversteken en om de gehele meute veilig aan de overkant te 

krijgen stapte Jerry spontaan van de fiets en hield het aanstormende autoverkeer op een 

afstandje. Via de “Geest” en langs de uitgebaggerde zand- en grindgaten (Ulleken – en water) 

kwamen we uiteindelijk aan op de speelweide midden in de bossen te Gassel. Daar kwam al 

gauw een bal boven water en de jongere Ulleken konden zich uitleven door deze bal zo hoog 

en zo ver mogelijk over het veld te knallen. Dat daarbij andere bezoekers af en toe de bal tussen 

of op hen kregen mocht de pret niet drukken. Ook werd gretig gebruik gemaakt van de wip. 

Overige nestelden zich in de schaduw en wachtten op de versnaperingen en de verrassing die 

John en Wil nog voor ons in petto hadden. Doordat Herman en Wil de weg niet kenden naar de 

speelweide bleven de versnaperingen lang weg. Uiteindelijk na veel omzwervingen hadden zij 

de plaats gevonden en nadat wij onze dorst hadden gelaafd kregen we een foto wandeltocht 

door de Gasselse bossen uitgereikt. De herkenningspunten waren door Roy zijn nieuwe camera 

vastgelegd en de tocht op zich was ook door Roy uitgestippeld. In de bekende groepen gingen 

we van start. Iedereen was van mening dat deze wandeltocht wel eens minstens een uur zou 

gaan duren, maar wat schetst onze verbazing: na een half uur waren we alweer terug op de 

basis. Na nog wat te hebben gedronken gingen we weer met z’n allen de fiets op over de Graafse 

dijk naar Vianen. 

 

Na een aperitief werd de barbecue aangemaakt en iedereen kon genieten van de voortreffelijke 

braadkunsten van Herman en Wil. De ingrediënten voor een waar eetfestijn waren allen 

aanwezig: de party tent van Mari, mooi weer, voldoende salades, voldoende vlees en vooral 

voldoende stokbrood en kruidenboter. Wat dit laatste betrof was er voor elke Ullek groot of 

klein tenminste een kuipje kruidenboter. Hulde aan degene die de inkoop heeft verzorgd. 

Tijdens het eten bleek er al iets te broeien en vooral bij de jongere garde. Wat precies werd pas 

later op de avond duidelijk. Dat het gezellig was tijdens de barbecue kan niemand ontkennen.  

 

Natuurlijk moesten er nu groepsfoto’s worden gemaakt. Op de uitstekende verzorgde bruiloft 

van Mari en Ineke waren namelijk geen groepsfoto’s gemaakt van de familie van Ophuizen met 

schoonzussen en zwager. Dus eerst maar de neven en nichten met hun partners, gevolgd door 

de broers en zus van Ophuizen, daarna de schoonzussen en zwager en vervolgens de gehele 

clan. Dat er tijdens deze sessie heel wat werd afgelachen moge duidelijk zijn. Dit is allemaal 

vastgelegd op foto en video. Wie nog eens een keer wil lachen moet de video maar opzetten. 

(Als je hem nog niet hebt kun je deze bij Ger en Tiny bestellen. Echt een aanrader.) 
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Dat er iets broeide zoals al eerder aangegeven werd snel duidelijk toen Ben, nadat hij de fietsen 

van Ger en Tiny met Ger en Jerry naar het huis van Wil had gebracht, bij terugkomst in het 

Akkertje bij de kladden werd gegrepen door Lidian en Geert Jan. Ben zou en moest midden in 

de zaal gaan zitten en met elke jonge Ullek een borrel moeten drinken. Omdat Ben vorig jaar 

had voorgenomen zich niet meer te laten gaan op een Ullekendag, had hij daar helemaal geen 

zin in. Uiteindelijk werd hij toch door Geert Jan overtuigd dat hij midden in de zaal moest gaan 

zitten. Wat schetst Ben zijn verbazing toen er uit Fanny’s tas twee mooi ingepakte flessen 

tevoorschijn werden getoverd. Geert Jan en Fanny hadden samen iets gebrouwen dat als eerste 

en enige echte “ULLEKEZEIK” aan Ben werd aangeboden. Deze twee flessen zouden en 

moesten met de jongere Ulleken worden opgedronken. Om Ben te overtuigen dat het echte 

“ULLEKEZEIK” was, nam Geert Jan zelf zonder met zijn ogen te knipperen het eerste glas. 

Ben volgde al gauw door eerst te nippen en vervolgens de inhoud van het gehele glas achterover 

te kieperen. Al gauw bleek dat deze “ULLEKEZEIK” van een uitstekend jaar was met een 

mooie volle afdronk die uitnodigde om nog maar een glaasje te pakken. De jongere Ulleken 

schaarden zich om Ben en Geert Jan en al heel snel waren de twee flessen leeg. Achteraf hoorde 

Ben waar deze “ULLEKEZEIK” van was samengesteld. Dat daarin tabasco of tabasco was 

verwerkt komt voort uit het feit dat Geert Jan tijdens een vorige Ullekendag na het drinken van 

een paar borrels niet meer wist of het tabasco, tabasco of tabosca is of gewoon jonge jenever. 

(Trauma?)  Vraag voor de volgende Ullekendag: wanneer heeft zich dit afgespeeld? 

 

De avond werd verder opgesierd door een samenzang van Nelleke, Lidian en Wesley met het 

liedje “Jan schrap de pan”. De tekst van dit liedje moet voor de volgende Ullekendag maar eens 

op papier worden gezet zodat iedereen kan begrijpen wat Jan allemaal moet doen. Een ding 

werd wel duidelijk: twee dames en met name Mariëlle en Jolanda hadden opgemerkt dat Roy 

verschrikkelijk onder de duum zit van onze Wil. Dit laatste is opmerkelijk genoeg duidelijk op 

video vastgelegd. Onze Wil roept: “Roy”, doch Roy reageert hier in eerste instantie niet op, 

waarop onze Wil zegt: “Dan nie”. Deze woorden zijn amper koud of Roy zoeft als Zoef Zoef 

de Haas vanaf het speelpleintje het Akkertje binnen onze Wil achterna.   

 

Na het dankwoord van Ger aan de organisatie gezin John en Wil en de kinderen werd door onze 

Wil de winnaar bekend gemaakt. Zoals hierboven al eens werd opgemerkt werd onze Ben, nadat 

Marion alle inkomende stukken dubbel had gecontroleerd en gecheckt, tot grote winnaar 

uitgeroepen. Met het overhandigen van het Ulleken lantaarntje werd eigenlijk deze 

welgeslaagde dag afgesloten. Jelle vond het zo belangrijk dat zijn groep had gewonnen dat hij 

samen met Ulleken lantaarntje en oom Ben vereeuwigd wilde worden. 

 

Ondertussen, bleek achteraf, had zich buiten ook het een en ander afgespeeld. Het blijkt dat alle 

neven en nichten en partners te porren zijn om samen een avondje uit te gaan in Millingen. De 

avond is gepland op 11 oktober aanstaande gevolgd door een brunch in de Gelderse Poort de 

andere dag. Eerst zal iedereen naar de kerk moeten om een mis bij te wonen ter gelegenheid 

van het feit dat onze vader en moeder 60 jaar geleden op 13 oktober in het huwelijksbootje 

traden. Marja bood spontaan onderkomen aan voor een nacht aan de hele meute. Het is maar 

goed dat we daarna met ons allen gaan brunchen anders waren de eieren niet door Jan en Marja 

aan te slepen. Uit de opmerkingen van die avond is gebleken dat Mark van Sandra het avondje 

uit zou organiseren met behulp van??????. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Mark 

telefoon 0485 – 51 51 14. 

 

Al met al was het een zeer geslaagde en gezellige Ullekendag. Niemand hoefde wat te doen, 

iedereen kon zoveel mogelijk zijn eigen gang gaan. De oudjes hebben genoten van de rust, de 
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kinderen en de kleinkinderen. Zelfs Rik was bij het weggaan nog  niet uitgesproken. Deze 

Ullekendag is er zeker weer eentje die met grote letters in de annalen moet worden 

bijgeschreven. Met dank aan het gezin John en Wil voor de uitstekende organisatie, met dank 

voor de 4 helpers Wil en Elly, en Herman en Gerda, en met dank voor Linda en Roy, Marion 

en Dave voor hun assistentie wordt dit verslag besloten. (Als je de video wilt zien dan kun je 

terecht bij Ger en Tiny.) 

 

Volgende Ullekendag staat inmiddels alweer gepland en wel op zaterdag 26 juni 2004. De 

organisatie van deze dag berust bij het gezin Ben en Anne-Lies. Wij wensen hun alvast veel 

succes met de voorbereidingen.  

 

 

DUS ZATERDAG 26 JUNI 2004!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

9e Ullekendag 

 
P.S.  Nagekomen bericht: er is nog een afspraak gemaakt tussen Mariëlle en Nelleke. Neem 

gerust contact op met een van beiden om te weten te komen wat die afspraak is. Och als 

je het 11 oktober nog niet weet dan vertellen zij het jullie zelf wel. 
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Verslag 9e Ullekendag 26 juni 2004 

Na de voorbrief over de financiën: 
 

Hallo luitjes, 

 

Eindelijk is het verslag van de familiedag na een lange vakantie periode binnen. Zaterdag 26 

juni 2004 was een dag met mooi weer. Iedereen moest de fiets meebrengen en de nieuwkomers 

van groot tot klien waren van harte welkom. Pascal van Marielle en Bino van Lidian. Ook waren 

niet zichtbaar aanwezig de kliene van Gerben en Nancy en van Geert Jan en Fanny en Mark en 

Sandra. Henk van Meike was een buitenlandse reis aan het maken en kon dus niet aanwezig 

zijn. Hij werd wel op tijd gebeld door liefhebbende vriendin (partner) Meike. Op de familiedag 

was zelfs een buitenlandse aanwezig: de Belg Nelleke. 

 

Om 10.00 uur werden verwacht door de organisatie (Ben en Anne-Lies) bij het clubhuis “’t 

Fort” in Cuijk. Onze Mari kwam met de familie op de fiets uit Ven Zelderheide en bracht Ger 

en Tiny, en Jolanda en Jerry mee. Deze werden opgepikt in Middelaar en zoals te doen 

gebruikelijk voor een Ullek hebben wij die ochtend in ieder geval al van het water genoten. Wij 

mochten over de pont. 

 

Wil en John, en Linda en Roy, en Marion en Dave kwamen die ochtend al helemaal uit Vianen 

aangefietst terwijl de rest de fiets per auto had vervoerd. 

 

We werden ontvangen met koffie, thee, limonade en cake. Even gezellig bijgepraat en het 

programma kon beginnen. Allemaal op de fiets door Cuijk. In optocht veel straatjes doorgefietst 

richting de Jeu de Boules baan. De organisatie fietste voorop en achteraan om iedereen bij 

elkaar te houden. Ze mochten eens verdwalen in Cuijk. 

 

Bij de baan aangekomen konden de kliene kinderen zich uitleven met de niet al te zachte ballen. 

De ouders en de opa’s en oma’s letten goed op dat er niets met die zware ballen kon gebeuren. 

We werden in groepen verdeeld en de strijd kon beginnen. Iedere groep kreeg een begeleider 

mee en natuurlijk werd er fanatiek gespeeld. Ze vlogen elkaar nog net niet in de haren. De 

uitslag van het Jeu de Boelen is als volgt: 

Plaats 1: groep 7 Marielle, Jan 

Plaats 2: groep 6 

Plaats 3: groep10 Fanny, Sandra Nancy en Ben 

Plaats 4: groep 5 

Plaats 5: groep 4 

Plaats 6: groep 1 

Plaats 7:  groep 9 

Plaats 8: groep 8 

Plaats 9: groep 2 

Plaats10: groep 3 

 

Hoe de verschillende groepen samengesteld waren is bij de schrijver niet meer bekend. Ik ga 

ervan uit dat iedereen wel weet in welke groep hij of waren ingedeeld. Volgend jaar tijdens het 

kampeerweekend kunnen we hier nog even op terugkomen, of als je het weet even e-mailen 

aan: info@vanophuizen.nl  

 

mailto:info@vanophuizen.nl
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Natuurlijk was het weer zo warm dat er wat geschonken moest worden. De kliene kinderen 

gingen de dieren voeren, dus die hadden al een goede dag.  

 

Na het drankje allemaal weer op de fiets door allerlei straatjes naar “’t Fort” waar we welkom 

werden geheten door Christ en Diana die ons die dag van een natje en een droogje zouden 

voorzien. Na een uitgebreide lunch, waar ook wederom gekookte eieren en suikerbrood op tafel 

stonden, waren onze buiken goed gevuld. Zoals gebruikelijk waren er weer enkele heren te laat 

aan tafel: ze moesten zo nodig naar een stel oude fietsen kijken. Doch binnen de kortste tijd 

hadden zij ook hun buik rond. Even uitblazen en het programma werd voortgezet. 

 

We werden in groepen verdeeld en met de fietsroute, de foto’s, opdrachten, pen en papier en 

een tas vol met snoep, drinken en fruit werden we weer op de fiets gezet. Het was natuurlijk 

een fietstocht door de mooie streken van Cuijk en Oeffelt met gevaarlijke opdrachten en weinig 

afstapplaatsen. Nancy zat op bij de rustplaats met de nodige versnaperingen. Een groep heeft 

deze post gemist door niet goed op de bordjes te letten. Welke route zij genomen hebben weten 

we nog steeds niet. Iedereen zal zich de fietstocht herinneren, want we kwamen terug met pijn 

aan de kont van het zitten op de fiets, pijn in de kuiten van het trappen en pijn aan de mond van 

het blazen, omdat het aangenaam warm was. De kliene kinderen vonden het zelfs vermoeiend 

want er waren er een paar bij die tijdens het fietsen spontaan in slaap vielen. Iedereen heeft 

genoten van deze tocht.  

 

Moe maar voldaan kwam iedereen uiteindelijk binnen. We werden rijkelijk voorzien van een 

natje en een droogje en meteen waren er hevige discussies over de opdrachten wat wel of niet 

goed was. Tegen 18.00 uur werd het lopend buffet geopend. Iedereen had ontzetten veel zin in 

een warme en koude hap. Het was voortreffelijk. 

 

Tegen 19.30 werden de stoelen richting TV gezet want Nederland moest voetballen. De kliene 

kinderen werden moe en gingen met de jonge ouders naar huis, uitgezwaaid door de familie. 

De speelkaarten kwamen op tafel voor diegene die voetballen niet leuk vonden of er werden 

een paar stoelen bij elkaar gezet voor een klein avondslaapje. De voetbalwedstrijd liep erg uit, 

zodat een gedeelte van de familie die een taxi had besteld het vervolg niet hebben kunnen zien. 

Onder het genot van een drankje werd de wedstrijd afgekeken en natuurlijk moesten de 

nieuwkomers met oom Ben een jonge borrel drinken. Dit was voor Pascal en Bino en oom Ben 

helemaal geen probleem. 

 

Tegen 23.30 liep de 9e Ullekendag ten einde. Ben, Anne-Lies en de kinderen hartelijk dank 

voor jullie inzet. Het was weer voortreffelijk en goed verzorgd. Het overbekende olielampje, 

dat nog steeds in zijn originele verpakking zit, werd overhandigd aan Mari omdat hij de 

poedelprijs van de fietstocht had gewonnen (en omdat Mari en Ineke en de kinderen “comité 

OP en neer” volgend jaar de Ullekendag mag organiseren). En zoals jullie het waarschijnlijk al 

hebben gehoord wordt voor diegene die dit willen een kampeerweekend vanwege het feit dat 

dan 10 jaar geleden de eerste Ullekendag werd gehouden. 
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Ben en Anne-Lies en kinderen nogmaals bedankt voor alles. 

 

Schrijfster Ineke. 

 

 

Zoals jullie hebben gelezen in het verslag van Ineke wordt volgend jaar een Ulleken-weekend 

georganiseerd door het comité “Op en neer”. Deze Ulleken bijeenkomst vindt plaats in het 

weekend van vrijdag 24 t/m zondag 26 juni 2005. Schrijf deze datums alvast in de agenda want 

het wordt weer heel bijzonder en natuurlijk gezellig. Wij wensen Mari en Ineke en de kinderen 

veel succes met het organiseren van dit Ulleken-weekend. 

 

 

 

 

 

Tiende Ullekendag 25 juni 2005 
 

Tweede Ulleken-weekend van 24 juni t/m 26 juni 2005. 
 

 

 

Schrijver Ben. 

 

Tijdens deze Ullekendag werden de deelnemers gevraagd een paar sprookjes te schrijven: 

 

De naam 

Er was eens een schaapje dat heette Beh Beh. Hij fietste door een aantal landschappen en zag 

daar een wensput staan. Hij gooide een plukje wol in de put en wenste dat hij een andere 

naam kon krijgen. De put vertelde hem de volgende naam: De Ullek. Hij vond het oké en 

fietste verder naar zijn vriendjes om te vertellen wat zijn nieuwe naam was. Zij lachten hem 

uit en hij ging weer terug naar de wensput. En wenste weer een nieuwe naam. Hij kreeg nu 

een andere naam te horen: WUTA. Hij ging weer terug naar zijn vriendjes en zij vonden nu 

de naam erg leuk en hij leefde nog lang en gelukkig. 

 

(schrijver – ster onbekend) 

De jonge 
Er was eens een familie gesticht op het water. Toen ze het land op gingen verdronken ze als 

schapen in de put. Maar toe ze de Jonge ontdekten klom het eerste schaap eruit en toen volgde 

de rest. Door de drank dronken ze als Ulleken. De pastoor rook dat en zei: “jullie stinken als 

Ulleken en zo kwamen wij aan onze familienaam. 

 

(schrijver – ster onbekend) 
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De Ullek en de Ulkin 

Ergens weg hier vandaan op een klein eiland midden op zee woonde een hele kleine Ullek. Hij 

voelde zich eenzaam want hij woonde helemaal alleen op dit kleine eiland. 

 

Op een mooie dag zoals vandaag, besloot hij zijn geluk elders te zoeken en ging hij een bootje 

bouwen. Van het spaarzame hout dat op dit eiland aanwezig was bouwde hij een kleine zeilboot 

genaamd “WUTA”. Helaas had hij geen zeil dus besloot hij zijn kleren maar aan elkaar te 

naaien tot een groot zeil. Gelukkig waren op dat eiland grote bomen met grote eiken bladeren 

die hij kon gebruiken als bedekking voor zijn edele delen.  

 

Op een morgen was de wind goed noord, noord oost en besloot met zijn zelfgebouwde zeilboot 

het ruime sop te kiezen. Helaas na een dag gevaren te hebben brak er enorm slecht weer uit. 

Het hagelde en bliksemde en stormde en de kleine Ullek kon de boot niet op de golven houden 

met het gevolg dat de boot kapseisde. Gelukkig kon de Ullek zwemmen en met behulp van de 

omgeslagen boot kwam hij op een eiland terecht. Hij ging op onderzoek uit en plotsklaps 

verscholen achter de bomen zag hij een waterput. Dit was juist wat hij zocht, want op een eiland 

midden op zee vind je niet zomaar zoetwater. Hij ging in de emmer van de waterput zittenen 

liet zich naar beneden zakken. Echter, het touw as versleten en hij viel halverwege pardoes 

naar beneden in het zoetwater. Op dat moment kwam er juist een kleine Ulkin voorbij die zijn 

hulpgeroep had gehoord. “Hellep, hellep, hellep” riep hij. “Joehoe”zei de Ulkin, “ik heb je al 

gehoord. Wat doe je daar beneden?” Onze kleine Ullek antwoordde dat hij op zoek was naar 

een bewoond eiland waar nog meer Ulleken zouden wonen. “Nou, dan zit je hier goed want 

hier wonen alleen maar Ulleken” zei de Ulkin. “Haal me hier dan uit” riep de kleine Ullek 

“want ik ben toch ook een Ullek”.  

 

Zogezegd, zogedaan. De Ulkin haalde Grad, de oudste Ullek, erbij en maakten samen een lang 

touw die ze in de put lieten zakken. Zo kon onze kleine Ullek uit de put klimmen. Eenmaal boven 

gekomen keek hij recht in de ogen van de Ulkin en werd op slag smoorverliefd op haar en zij 

op hem. Zij trouwden later met elkaar en kregen samen heel veel kleine Ullekjes. Zo leefden zij 

nog lang en gelukkig. 

 

Daarna dempte men deze put want een oud Nederlands gezegde zegt: “Als het schaap 

verdronken is dempt men de put”. 

 

 

(schrijver – ster onbekend) 
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Verslag 10e Ullekendag 25 juni 2005 / Weekend 24 t/m 26 juni. 

Na de voorbrief over de financiën: 
 

Het verslag wordt geschreven op een zonovergoten camping te Maasbree. Wij zijn vanmorgen 

bijtijds opgestaan en hebben al ontbeten, gebakken ei met bacon en kaas. We hebben ons 

gewassen, de krant gelezen en we gaan zo verder met een lekker kopje koffie. De overburen 

hebben gisteren alles ingepakt en zijn inmiddels vertrokken. Anne-Lies zit in de zon en leest 

natuurlijk een dik boek. Sigaret in de ene hand en het boek in de andere. (We hebben gelukkig 

nog 3 weken te gaan). Even de omstandigheden geschetst waaronder dit verslag wordt 

geschreven. 

 

Het hele jaar gonsde het al van de geruchten. Wat gaan we de tiende Ullekendag doen? De 

schrijver heeft goed opgelet want het comité “Op en neer” zou een kampeerweekend voor de 

hele familie organiseren. Bij het afscheid vorig jaar werd tenminste al door een aantal van ons 

aangegeven dat dat bijzonder leuk zou zijn en dat ze zeker mee zouden doen. Het hele 

tussenliggende jaar werd er naar gevraagd: waar wordt het gehouden, wat gaan we doen, hoe 

gaat het met het slapen, enz. enz. 

 

Uiteindelijk vielen de uitnodigingen voor het Ulleken-weekend op de mat: “Wij gaan kamperen 

bij SVR camping Waldlust te Ven Zelderheide. Iedereen wordt verwacht op vrijdagavond na 

18.00 uur met caravan, tent, camper en dergelijke”. We hoefden niets mee te nemen als alleen 

maar zon en een goed humeur. Het druppelde inderdaad rond deze tijd allemaal binnen. John, 

Wil en Mariëlle waren de eersten. Er waren toch wel een paar strubbelingen voor een aantal 

deelnemers om op tijd te zijn. Dave en Marion moesten in Oirschot worden opgehaald, Jelle 

kon helaas niet komen vanwege zijn studie en Pascal moest voor zijn werk naar Spanje.  

 

Nadat iedereen zijn plekje had gevonden, sommigen hadden de caravan en of tent al een paar 

dagen eerder geplaatst, gingen we aan de koffie en ander versnaperingen. Herman was er ook. 

Hier werd gretig gebruik van gemaakt. Vraag me niet wie of wat Herman is want dat weet ik 

echt niet. Ik weet wel dat het lekker was. Bij Jolanda, Tiny en Fanny kun je terecht als je vragen 

over Herman hebt.  

 

Na de koffie kwamen de ballen tevoorschijn, de jeu de boules ballen wel te verstaan. Al gauw 

werden ploegen gevormd: Ger en de schrijver tegen Mari en John. Wij wonnen de eerste partij 

met 13-2. Hierna gingen ook de andere Ulleken meedoen. Zo ook de kleine kinderen zouden 

en moesten meespelen. Hier werd een mooie tussenoplossing voor gevonden: zij mochten de 

but in het veld gooien. De stand heb ik niet bijgehouden. Dat er gesteggeld werd en dat er 

regelmatig gemeten moest worden daar kon je natuurlijk vanuit gaan. En vergeet het touwtje 

niet waarmee Ben de ballen van de grond haalde. 

 

Ondertussen was het donker geworden en het weer was nog voortreffelijk. De kleintjes gingen 

nadat ze de tanden hadden gepoetst zoetjes aan naar bed. De ouderen gingen op het terras 

gezellig een versnapering gebruiken. Mari deelde nog mede dat door vergunningsperikelen het 

geplande vissen voor de volgende ochtend niet door kon gaan. De neven en nichten en hun 

partners kluisterden bij elkaar en gingen onder de partytenten zitten kaarten. Wie er gewonnen 

heeft is bij de schrijver niet bekend, maar dat er eentje met zijn ogen dicht zat te kaarten dus 

wel. Ondertussen kwam Nelleke nog even goede dag zeggen. Zij was een dag eerder speciaal 

vanuit België ingevlogen. Door Wesley werd al vroeg op de avond aangegeven dat Marieke 



                                   Verslagen van alle Ullekendagen 1996/2017 

 

 

27 
 

 

 

met oom Ben een borreltje moest drinken. Helaas lukte dit niet helemaal, want Marieke vond 

het niet lekker. Volgend jaar maar beter. Door het mooie weer bleef iedereen lang buiten zitten 

en tussen 1.30 en 2.00 uur lag iedereen te rusten. Iedereen???  

 

De volgende morgen diende zich aan. Ik weet echter niet wie het eerste eruit was. 

Waarschijnlijk iemand uit de kring Sandra, Marc, Geert Jan en Fanny. Ik keek om 8.30uur uit 

het raam van de caravan en zag Tiny al rondlopen met de videocamera. Zij probeerde Rik en 

Joost op de fiets te filmen.  

 

Nu was het wachten op de overige Ulleken, want Jan en Marja, Meike en Henk, Gerben en 

Nancy en de kids, Linda en Roy en Jolanda en Jerry zouden voor 10.00 uur aanwezig zijn, want 

rond deze tijd zouden we gezamenlijk ontbijten. Mari was inmiddels uit de caravan gekomen 

met de ogen nog half dicht of half open? Uiteindelijk waren we bijna compleet. Dat Jolanda en 

Jerri de verkeerde kant waren opgereden verbaasden ons niets. Ven Zelderheide had ook goed 

bij Arnhem of Millingen kunnen liggen, toch? 

 

Het ontbijt was voortreffelijk verzorgd. Alles was aanwezig van jus d’ Orange, appelsap tot 

gekookte eieren en vergeet niet de heerlijke bolletjes en het suikerbrood. Helaas stapelden 

donker wolken zich samen boven kampeerterrein Waldlust, waardoor we ons genoodzaakt 

zagen onder de partytenten te blijven. Dit kon echter de feestvreugde en het plezier in het 

ontbijten niet temperen en zeker niet nadat Mari een mooie verjaardagskalender had uitgereikt. 

Iedereen stond erop vermeld, zelfs Pascal. 

 

Na het ontbijt werd de afwas gedaan waarna de heren weer de ballen oppakten. De groep jeu 

de boulers werd steeds groter en hierdoor werd er nog meer gesteggeld en gemeten als de avond 

tevoren. De dames zaten ondertussen gezellig gezamenlijk bij te kletsen over alles en nog wat. 

Sven probeerde op de grote fiets van Rik de camping over te rijden. Helaas waren zijn beentjes 

en armen nog net iets te kort. De kleine kinderen vonden het maar wat geweldig op de camping. 

Zij konden zich naar hartenlust uitleven, met het vele speelgoed dat hun ouders hadden 

meegenomen. Marc had het zwembadje van zijn kinderen opgehaald en half vol laten lopen. 

Zijn optimisme wat weer betreft heeft toch wel veel goeds gedaan. De regen was ondertussen 

gestopt en het zonnetje probeerde af en toe door de wolken heen te schijnen. Een van de Ulleken 

maakte terecht een opmerking: “Water hoort bij de Ulleken”. 

 

De koffie en de cake waren lekker en zeker na een paar potjes jeu de boulen. Hierna werd de 

club in tweeën gedeeld. De neven en nichten werden op pad gestuurd met Nelleke, Lidian en 

Wesley, terwijl de opa’s en oma’s op de kleinkinderen zouden passen. Er bleven een paar ouders 

bij hun kinderen. Zij hebben deze middag echt iets gemist. Bij de “Schravert” had het comité 

“Op en neer” een heuse schietbaan ingericht waar men met diverse attributen moest proberen 

de roos te raken. In de buurt werd deze vorm van ontspanning zeker niet gewaardeerd. Het 

duurde dan ook niet lang of de spelvreugde sloeg om in verwondering. Wat deze tweede 

generatie allemaal heeft uitgespookt en besproken is bij de schrijver niet bekend.  

 

 Een aantal Ulleken met kleinkinderen ging wandelen. Men wilde wel eens de visgaten van 

Theunissen zien en een boerderij bezoeken. Al wandelend kwamen we langs een 

“kinderboerderij” waar natuurlijk met de kleintjes even gestopt moest worden. De geiten en de 

hertjes deden hun best om aandacht van de kinderen te trekken. Bij de boerderij gekomen 

splitste een aantal Ulleken zich van de rest af om een bezoek te brengen aan dit bedrijf. Tijdens 

hun rondgang gingen de anderen met de kleinkinderen verder. Hier werd in de natuur aan de 
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kleintjes aanschouwelijk uitgelegd hoe aardappelen en kamille groeien. Een van de oma’s 

moest natuurlijk voorop lopen om dit aan de kleintjes uit te leggen. Toen we terugliepen kregen 

we een handvol kersen toegestopt. Een van de Ulleken moest aan de kleinkinderen even laten 

zien hoever je met een kersenpit kunt spuwen. Of zij dit nog kunnen blijft voorlopig een grote 

vraag want de kersentijd is inmiddels afgelopen.  

 

Omdat John, Wil en de kids deze avond naar een 25-jarige bruiloft moesten, werden al gauw 

de barbecues aangestoken. De vele voetbalfanatici in de familie voelden zich geroepen om de 

wedstrijd Nederland – Nigeria op de televisie te zien. Nederland verloor natuurlijk weer na 

strafschoppen. Ondertussen was het barbecueën al in volle gang. Zelfs in de party pan werden 

voortreffelijke gerechten en met name door Lidian klaargestoomd. Het vele vlees en de ook 

uitstekende salades lieten we ons goed smaken. Compliment van deze plaats aan de kok Ineke 

die de week hiervoor de salades heeft gemaakt. Niet alleen de Italiaanse en de asperge salade, 

maar ook de macaroni en de sausjes waren overheerlijk. Natuurlijk moest er na de barbecue 

worden afgewassen. Ben werd de waterdrager en Ger de afwasser, bijgestaan door een aantal 

lieftallige dames die afdroogden en verder de boel opruimden. 

 

Al gauw hierna kwamen de ballen weer voor de dag. Er bleken nu een aantal Ulleken mee te 

doen die echt voor de eer wilden gaan. En dan gaan we weer steggelen en meten. Opvallend 

was dat Henk, Jerry en Dave het fanatiekst waren en door hun inzet regelmatig alle ballen bij 

de but verstoorden. Desondanks was het gezellig en vermakelijk om te zien hoe iedereen zich 

inspande. Uitslagen en hoe een ploeg werd samengesteld zijn bij de schrijver nooit 

binnengekomen. Toch wist Mari ‘s avonds te melden dat de ploeg van Jan had gewonnen en 

reikte hem dan ook onder luid applaus het lampje uit. Tegen half twee ‘s nachts kwamen John 

en Wil en de kids weer terug van de bruiloft. Belofte is belofte: Nadat we met z’n allen een 

borrel met hen hadden gedronken ging iedereen voldaan naar bed. 

 

De volgende ochtend was iedereen bijtijds op. De zon scheen en probeerde het veldje waar we 

lagen wat op te warmen. Het ontbijt begon om 9.00 uur. Ook dit ontbijt was weer voortreffelijk 

verzorgd. Alles kwam weer op tafel en al gauw stonden Ineke en Ben de eieren met “spek” te 

bakken. Zelfs roerei werd voor iemand gebakken. Al met al gingen er een kleine 60 eieren door 

heen. Er waren zelfs Ulleken die voor een tweede keer een paar eieren kwamen halen bij de 

koks. 

 

Na het ontbijt en de afwas werden weer de ballen voor de dag gehaald. De Ulleken konden er 

geen genoeg van krijgen. Na de emoties van gisteravond, de ploeg van Jan was immers winnaar 

geworden, werd er minder fanatiek gespeeld. De techniek hoe een bal moest worden gegooid 

en welke strategie er gespeeld moest worden stonden nu centraal in de discussies. Hiermede 

werd duidelijk gemaakt dat jeu de boulen voor de Ulleken zeker geen ondergeschikte sport is.  

 

Ondertussen waren er al een aantal Ulleken bezig hun tenten op te ruimen en de caravans 

reisklaar te maken. Het grootste spektakel moest nog beginnen. 

 

Op een gegeven moment, het was inmiddels bloedheet geworden, begon Ineke pannenkoeken 

te bakken. Het deeg werd in grote hoeveelheden aangemaakt. Je moet tenslotte de honger, zover 

je van honger kunt spreken, van zo’n kleine 30 Ulleken stillen. De pannenkoeken gingen er als 

koek in. Ben zat met zijn stelletje in de schaduw voor de wat ouderen spek-, kaas-, 

bananenpannenkoeken te bakken. (bananenpannenkoeken mooi woord voor de scrabbelaars 

onder ons). Marc had deze dag al een aanzetje gegeven hoe het deze middag wel eens zou 
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aflopen. Hij had namelijk Nelleke al met zo’n grote spuit, terwijl ze lekker in een stoel lag te 

slapen, met water wakker gespoten. Dus tijdens het pannenkoeken eten kwamen de emmers 

voor de dag en kwam een compleet waterfestijn spontaan op gang. De ouderen bleven nagenoeg 

allen droog, doch de jeugd en de kleine kinderen hielden het niet droog. Al met al een waardig 

afscheid van dit Ullekenweekend. Na een woord van dank en vooral aan Ineke werden de 

spullen gepakt en ging iedereen zijns weegs.  

 

Namens alle Ulleken wil ik langs deze weg het comité “Op en neer” bedanken voor de 

organisatie van dit weekend en de gezellige dagen die we gezamenlijk hebben mogen 

doorbrengen op camping Waldlust. En zoals hierboven al is aangegeven heeft Jan het lampje 

ontvangen voor de organisatie van de alweer 11e Ullekendag. Wij wensen comité “BTB” veel 

plezier in het organiseren van deze dag. 

 

Het is inmiddels een paar uur later en bloedheet op de camping te Maasbree.  

 

11E  ULLEKENDAG: ZATERDAG 24 JUNI 2006 
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Verslag 11e Ullekendag 24 juni 2006. 
 

Na de voorbrief over de financiën: 

 

In de tuin, onder het genot van een kopje koffie, en de parasol hoog wordt dit Ullekendag 

verslag geschreven. Het is inmiddels twee weken geleden en sinds die tijd hebben we mooi 

weer gehad met een echte hittegolf. Het was dus geen weer en uiteraard geen tijd om dit verslag 

te schrijven. De temperatuur is inmiddels gezakt naar een mooie 21 - 22° in de schaduw en dat 

geeft de schrijver in ieder geval voldoende inspiratie tot de volgende tekst. 

 

Het was deze keer een dagje Millingen a/d Rijn waar het comité BTB (Back to Basic) hun beste 

beentje had voorgezet om er een onvergetelijke dag van te maken. Volgens ingewijde kringen 

waren zij al een jaar geleden met de voorbereidingen begonnen. Een van de juryleden die deze 

dag heeft helpen doen slagen wist tenminste in januari al te vertellen dat een aantal buurtgenoten 

zouden meehelpen. Een ander jurylid wist zich dat niet meer te herinneren, maar ja die had toen 

ook op de Sara - verjaardag van Marja te diep in het glaasje gekeken. Bovendien had onze Jan 

tijdens de “broerendag” al gemeld dat het comité BTB alllaaaaaaaaaaang alles hadden geregeld. 

 

Op 28 mei werd de uitnodiging geschreven en wij werden gewoon op 24 juni in Millingen a/d 

Rijn verwacht en we hoefden niets mee te brengen als alleen maar extra kleding en een 

handdoek en we moesten ons kleden in sportieve en gemakkelijk zittende kledij en schoenen. 

En voor de kinderen zou een paar laarsjes misschien wel makkelijk zijn. Water???? Wij wisten 

het niet. Dat aan deze kant van de Groesbeekse heuvelen druk werd gespeculeerd over de 

activiteiten had men in Millingen niet verwacht. Hoe vaak de schrijver niet werd benaderd of 

wij iets wisten is niet in te schatten. De gehele familie wilde weten hoe en wat. Zelfs op het 

gastenboek van de site www.vanophuizen.nl werden berichtjes over de Ullekendag 

achtergelaten. 

 

Maar goed wij moesten voor 10.00 uur in Millingen zijn en wij mochten de auto niet in de straat 

parkeren omdat de boer net op die dag zo nodig moest hooien. (In eerste instantie was dit een 

smoesje van Marja om de straat vrij te houden. Vrijdag voor de Ullekendag had de boer dus 

echt gemaaid). De meesten arriveerden inderdaad rond die tijd in Millingen. Helaas moest Jelle 

verstek laten gaan. Hij had begin de week daaropvolgend een belangrijk tentamen dat perse 

gehaald moest worden. Hij heeft er een 9 voor gehaald, proficiat Jelle en daar drinken we 

volgend jaar dan maar allemaal een borrel op. Ook Bino was door omstandigheden niet van de 

partij. Doch we hebben wel kennis mogen maken met de nieuwe vriendin van Wesley, Daisy, 

maar niet met de aangekondigde vriend van Nelleke. Belangstellenden hebben naar een fotootje 

mogen kijken. 

 

De koffie en overige versnaperingen stonden buiten al klaar en iedereen kon zelf dat pakken 

wat hij of zij graag wilde. Ook voor de kleintjes was uitstekend gezorgd. Het kippenhok was 

schoongemaakt en men had er zeil ingelegd. De kinderen Rik, Joost, Evelin, Lieke, Tom, Sven 

en Marit vermaakten zich uitstekend in dit provisorisch ingerichte speelhuisje. Dat Jan de 

volgende dag allemaal mieren tegenkwam mocht de pret niet drukken. 

 

Na de nodige begroetingen en omhelzingen werden we door de kleine kinderen door loting in 

groepen verdeeld Rood, Wit, Groen, Oranje en Geel. Of dit helemaal eerlijk ging zetten we toch 

wel onze vraagtekens bij. Wie bij wie in de groep zat zal eveneens wel een vraagteken blijven 

http://www.vanophuizen.nl/
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want de juiste gegevens werden door de juryleden niet prijsgegeven. Door het comité werden 

we richting het veer, richting Hent van Naet gestuurd. Nadat de versnaperingen waren 

weggewerkt, we kregen wel weer een grote “oranje” tas met van alles erin, gingen de groepen 

al wandelend naar het veer aan de Rijn. Het pontje lag natuurlijk aan de andere kant en om de 

tijd te doden moesten natuurlijk een aantal ouderen met de kinderen naar de waterkant waar 

met platte keien getracht werd deze over het water weg te laten stuiteren. Bij een aantal lukte 

dat aardig maar bij sommige kon je merken dat zij dit nog nooit hadden gedaan. Maar met 

behulp van aanwijzingen kregen ook zij de slag te pakken. 

 

Eindelijk kwam het pontje en werden we ingescheept. Het was een mooie dag en de zon stond 

hoog aan de hemel. Beter weer hadden we niet kunnen treffen. Aan de overkant aangekomen, 

het was voor de kleintjes onder ons een hele belevenis op de pont, want ouders en grootouders 

kwamen handen en ogen tekort om de kleintjes in bedwang te houden, werd ons gevraagd om 

te strandjutten en van de gevonden spullen een schilderij te maken waarop het thema “Groeten 

uit Millingen” uitgebeeld moest worden. Jan had die morgen al uitgelegd wat de bedoeling was 

van de 5 borden aan de schutting en dat hij nog allerhande materialen zoals lijm, verf, spijkers 

etc. nog ter beschikking had. Al gauw werd aan de oever fanatiek gezocht naar leuke, 

interessante objecten. Sommigen hadden lege jerrycans gevonden anderen weer stukken touw, 

plastiek, hout noem maar op: voor elk wat wils. Ondertussen gingen de kleine in het zand spelen 

of waren aan het pootje baden. Voor de oude Ulleken was dit weer even terug in de tijd. (Eerst 

bonen rengen in de vakantie en dan met Opa en Oma naar de Waal.). Na een kleine drie kwartier 

werd de aftocht geblazen. We moesten weer naar de overkant want het was tijd om te gaan 

lunchen. Gepakt en gezakt liepen we over de dijk naar het oude huis waar we vroeger hadden 

gewoond. De namen van Geutjes, Derks, Celissen, Joosten, Verhoeven, De Bliek, Sinderdink 

kwamen weer gauw boven en de verhalen over hoe het vroeger was deden weer snel de ronde. 

 

Aangekomen op onze startplaats bleek dat de “juryleden” de lunch hadden voorbereid tijdens 

onze afwezigheid. De koffie, limonades, broodjes, beleg en natuurlijk de eieren lagen klaar ter 

verorbering. Zelfs aan het koken van de eieren was aandacht aan besteed. Op het aanrecht stond 

tenminste drie soorten gekookte eieren klaar, zacht, halfzacht of half hard en hard. Tijdens de 

lunch werden opmerkingen gemaakt dat men de eieren had verwisseld, de zacht gekookte eieren 

waren volgens sommigen hetzelfde als de hardgekookte. Het is erg moeilijk om zulke grote 

hoeveelheden eieren op de juiste zachtheid, hardheid te koken. (Ervaring). Na deze 

voortreffelijke lunch, broodjes van Peter Selten, moesten de groepen onafhankelijk van elkaar 

de schilderijen maken. Binnen de Ulleken zijn natuurlijk een aantal  vaklieden dat goed met 

materialen kan omgaan en die weten hoe je een hamer en een spijker moet vasthouden en hoe 

je moet schilderen. Dus al gauw werd er gehamerd en getimmerd dat het een lieve lust was. Bij 

navraag over verf wist Jan te melden dat hij nog wel een witkwast had en nog wat verf had 

staan in de kleuren wit, wit, wit, en voor de afleiding gebroken wit. Dus dat schilderen werd 

niets. Overigens wisten de kleinen onder ons uitstekend hoe zij de lijm en de meegebrachte 

materialen moesten aanbrengen. Deze intensieve samenwerking werd abrupt afgebroken want 

we zouden een spelletje gaan doen. Kun je het voorstellen een spelletje met ons zonder dat er 

wordt gesteggeld? De grootste steggelaars waren overigens aardig over de groepen verdeeld.  

 

Nu werden de groepen gekoppeld aan de “juryleden” Frits, Landa, Frans Ans en Rik. We 

werden verzocht naar de straat te gaan en daar stond een groot aantal spelletjes klaar zoals grote 

spijkers in een boomstam slaan, spons met water gooien en zo water overbrengen naar een 

meetemmer, gevulde ballonnen kapot slaan, ring werpen, met twee gevulde bekertjes 

hindernissen nemen om te proberen een emmer vol te krijgen en met een emmertje met gaatjes 
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een parcours afrennen om ook een emmer te vullen. Je kunt op een hand natellen dat dit soort 

spelletjes uitnodigt om te de jurering te saboteren. Blokken werden verlegd, handen werden 

onder het emmertje met gaten gehouden, men liep met drie bekertjes in plaats met twee, iemand 

was zo snugger om bij het ring gooien de piek tegen een hek te plaatsen (later hoorden we dat 

iemand 39 punten had gescoord), bij het meten van het niveau water in de emmer werd deze 

schuin gehouden, noem maar op. Zelfs bij het spijker poepen werd regelmatig een helpende 

hand toegestoken om de spijker in de fles te krijgen. En de jury maar opletten of er niet vals 

werd gespeeld. Een jurylid had het goed door dat er overal werd gesteggeld. Zij vond het maar 

niets. Toch onze complimenten aan alle juryleden die deze spelletjes middag tot een 

onvergetelijke voor ons hebben gemaakt. Het valt absoluut niet mee om de Ulleken in bedwang 

te houden als er water in het spel is. Want niet alleen door de spelletjes werd iedereen nat, maar 

ook door het zonnige weer liet menigeen zich verleiden om een ander nat te maken. Zelfs de 

hele speciekuip met water werd op een gegeven moment gebruikt door Wesley en Gerben om 

elkaar nat te gooien. Ook ouderen onder ons hadden het soms zwaar te verduren omdat de 

jongeren dachten dat men dat wel leuk zou vinden. Achteraf was dat ook en comité BTB had 

ons genoeg gewaarschuwd dat we extra kleding en een handdoek hadden mee moeten nemen. 

Maar ja als de auto een paar straten verder op staat ga je niet gauw ander kleren halen. De zon 

heeft in ieder geval voor gezorgd dat de kleren toch weer snel droogden, van sommigen 

daargelaten. En vooral toen de tuinslang werd gebruikt hè Henk.  

 

Tijdens al deze spelletjes werd ook nog een “plas” pauze ingelast. Deze werd gebruikt ook om 

de dorst te lessen, nog eens een stukje fruit te eten en natuurlijk om erachter te komen hoe de 

andere groepen qua punten het hadden gedaan. Maar helaas de jury was niet te vermurwen om 

ook maar een tipje van de sluier op te lichten. Ze werden van alle kanten aangesproken, biertjes 

aangeboden, maar zij waren niet om te kopen. In deze pauze moest ook nog aan de schilderijen 

worden gewerkt, want die zouden meetellen in de eindtelling. Voordat we met de laatste twee 

spelletjes zouden beginnen moesten de schilderijen worden opgehangen aan de schutting. Hoe 

de jury deze heeft beoordeeld is niet bekend, maar het waren alle vijf juweeltjes van 

kunstenaarschap en nijverheid. (Achteraf had al iemand gesuggereerd deze ten toon te stellen 

in het gemeentehuis). 

 

Het laatste spelletje werden 5 waterpistolen uitgereikt aan de groepen. De bedoeling was om 

twee man per groep met een bal tussen hun hoofden geklemd over een bepaald parcours te laten 

lopen en dat de ander groepen met de waterpistolen hen uit de concentratie zouden halen zodat 

zij weer opnieuw moesten beginnen enz. enz. Al gauw waren de waterpistolen in handen van 

de kleine jeugd die aan beide zijde staande iedereen probeerden nat te spuiten behalve de twee 

met de bal. (Steggelen zit er al vroeg in, laten we hopen dat het goed gaat. Wij denken ……..) 

Wie hier uiteindelijk heeft gewonnen is niet bekend. Overigens ging al vroeg de ronde wie de 

eindwinnaar zou worden. Weddenschappen werden hier en daar al afgesloten. Het allerlaatste 

spel was het touwtrekken. De ouderen tegen de jeugd. Velen trokken zich terug want zij vonden 

dat te zwaar gezien de weersomstandigheden. Uiteindelijk werden toch twee evenwichtige 

groepen samengesteld. De eerste keer werd door de ouderen gewonnen. De verliezende partij 

ging nog wat meer krachten mobiliseren. In deze ongelijke strijd werd de jeugd tweemaal 

winnaar. Of deze uitslag meetelde voor het eindklassement zullen we nooit te weten komen. Is 

ook niet van belang. Het was een leuke, natte spelletjesmiddag die bij de Ulleken het oerinstinct 

weer naar boven bracht. Het was suuuppperrrr. 

 

Na al die spelletjes, het liep inmiddels tegen zes uur, werden we uitgenodigd voor een aperitief 

en een hapje. Het hapje was een uitgebreid koud en warm buffet bereid door een van de betere 
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cateringbedrijven in Millingen. Iedereen liet zich het eten en drinken goed smaken. En 

ondertussen werd natuurlijk druk gespeculeerd wie de eindwinnaar zou worden van die middag. 

In het geruchtencircuit werd de naam van de vermoedelijke winnaar steeds vaker genoemd. De 

spanning werd nog een beetje opgevoerd door de jury. Uit het fluisteren van de jury aan de tafel 

kon je al opmaken dat het een nek aan nek race moet zijn geweest. Of dit de spelletjes betrof of 

het steggelen zal ons nooit bekend worden gemaakt. Een van de eerste regels geldt namelijk 

ook hier: “Over de uitslag kan niet worden gediscussieerd of worden gecorrespondeerd en de 

jury heeft altijd gelijk”. Eindelijk nam Jan het woord. Hij bedankte de jury voor hun geweldige 

inzet en hun sportief vermogen om alles die middag in goede banen te leiden. En jawel hoor, 

wat die middag al in het roddelcircuit de ronde deed werd weer eens bewaarheid. De winnaar 

werd groep ROOD. In deze groep zaten Ger en Tiny en onder applaus werd een fles rode wijn 

overhandigd en natuurlijk het olielampje. Helaas hebben Jerry en Jolanda dit niet meer mee 

mogen maken. Jerry had een paar dagen van te voren zijn verstandskies eruit laten snijden en 

ondanks alle pijnstillende middelen wilde de pijn maar niet wegtrekken. Zij zijn dan ook eerder 

huiswaarts gekeerd dan de bedoeling was. Jerry van harte beterschap. Na wat aandringen stond 

Ger ineens op en nam het woord namens alle Ulleken. Hij bedankte Jan, Marja, Henk, Meike 

en Jelle voor het vele werk dat zij hadden verricht en ook de jury voor het mede - organiseren 

van deze onvergetelijke dag. Hij nodigde iedereen uit voor de 12e Ullekendag die volgend jaar 

weer in Middelaar zal worden gehouden. Iedereen stemde applaudisserend daarmee in.  

 

Na het ijs en de koffie bleven de Ulleken nog gezellig buiten zitten. De jongste kleinkinderen 

waren al naar bed en iedereen had elkaar wel wat te vertellen. Uiteraard bleven de biertjes, de 

portjes, de wijntjes en de borreltjes en de frisdank niet in de koelkasten. En onder het genot van 

deze spiritualiën werd de avond verder voortgezet. Rond tienen werden de eerste families 

opgehaald en de laatste vertrokken rond elf uur. Terugkijkend op deze 11e Ullekendag kunnen 

we zeggen dat het een voortreffelijke Ullekendag was die met grote letters in de annalen zal 

worden bijgeschreven. Het was om Nancy ’s woord te gebruiken suuuppperrrr. (Gastenboek 

van de site over Robbie Williams). Bij deze wil ik namens alle Ulleken het comité BTB 

bedanken voor de geweldige organisatie en geven we het stokje (olielampje) graag over aan 

Ger en Tiny volgend jaar zaterdag 30 juni in Middelaar.  

      

 

12e ULLEKENDAG 

ZATERDAG 30 JUNI 2007 
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Verslag 12e Ullekendag 30 juni 2007. 
 

Na de voorbrief over de financiën: 

 

Deze keer wordt het verslag geschreven van achter mijn computer op mijn werkkamer. Buiten 

is het een mooie 25 graden, het heeft lang geduurd voordat we deze temperatuur weer bereikten, 

en het nodigt mij uit het volgende vast te leggen voor het nageslacht. Het is inmiddels al weer 

twee weken geleden dat we de Ullekendag hebben gehouden, maar het let me niet wat dieper 

in mijn hersenen te graven naar wat we allemaal ook al weer hebben gedaan en waar we over 

hebben gesproken. 

 

Natuurlijk deden voor die tijd allerhande gissingen de ronde: ik zal er een paar van de site halen: 

 

ben en anne-lies  

10:45 08-04-2007   

Aan alle Ulleken: Zoals Wil net al opmerkte doen Theo en Leni weer mee met de 

Ullekendag op 30 juni a.s. Wij hebben dit gisterenavond te horen gekregen tijdens 

een dieneetje. Wij hebben dit allemaal toegejuicht. Verder was het erg leuk en 

gezellig en direct werd al geopperd: Dat moet we vaker doen. Zaterdag 27 oktober 

gaan Ger en Tiny en John en Wil en Anne-Lies en ik in ieder geval al naar de Griek 

en Theo en Leni gaan mee als de rest ook meegaat. Dus aanmelden bij onze Wil 

want zij heeft beloofd het e.e.a. te rgelen. Groetjes en nog fijne feestdagen. Ben 

en Ann-lies  

wil  

12:24 17-05-2007   

Weer leuke foto`s van jullie allen en van de kids. 

Het is maar stilletjes op de site. Heeft er nu niemand iets te melden.  

Al is het maar over het weer. We zijn toch Ulleken. Tot gauw allemaal. Prettige 

donderdag nog.  

 Marion  

17:17 17-05-2007   

Ik heb nog wel een leuk onderwerp!....... 

 

Wat gaan we dit jaar weer doen op Ullekendag????  

 

Ik denk iets met eten......en water!  

 

Marielle  

21:52 17-05-2007   

Hoi allemaal, 

 

even een antwoord op Marion haar vraag ; ik denk dat er begonnen wordt met koffie/ 

thee en cake en flink bij kletsen of niet??????????? 

Bij ons in Venhorst is het nog steeds rustig. De kleine blijft mooi zitten tot de 

uitgerekende datum, dat denk ik. Pascal denkt er anders over. Hij zegt dat de kleine  
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eerder komt. We zullen wel zien. Kijken wie er gelijk heeft. Ieder een fijn weekend en de 

groetjes van Marielle en Pascal.  

 

lidian  

14:12 25-05-2007   

IK BEN ERG BENIEUWD HOE HET MET IEDEREEN IS, NANCY DE FOTO'S ZIJN ERG 

LEUK VAN DE KIDS..... wordt dit jaar weer puzzelen.... met de kleintjes in de familie!!  

tot onze ullekedag!!!  

 

ben  

11:19 02-06-2007   

Is iedereen al met vakantie. Er wordt zo weinig gebruik gemaakt van de site. Of is er 

helemaal geen nieuws meer???   De Ullekendag komt eraan zaterdag 30 juni. Jullie komen 

toch zeker wel allemaal??? Ik verheug me er weer op. Jolanda en Jerry hebben zich 

afgemeld. Dat was het laatste nieuws, o ja en Rik heeft ook al meegeholpen, heb ik 

gehoord uit welingelichte bronnen!!!!!!!!!!  Groetjes allemaal en een prettig en zonnig 

weekend. doeoeoeoeiiiiiiiiiiiii  

J.Hagman  

13:53 08-06-2007   

Beste mensen 

ik weet dat het nog even duurt, maar wens jullie nu al een gezellige 

Ulkendag met mooi weer 

Gr 

J.hagman  

 

Dit is maar een bloemlezing uit alle teksten over de Ullekendag. Het blijkt dus steeds een vraag 

te blijven wat er weer door het organisatie comité op touw wordt gezet. Deze keer werd zelfs 

Rik in de strijd geworpen. Men probeerde al vroeg bij hem te achterhalen wat we zouden gaan 

doen. 

 

Enfin, het was zaterdagmorgen en de dagen ervoor waren wat weer betreft niet om over naar 

huis te schrijven. En zoals Ger en Tiny al hadden aangegeven moesten we ook zorgen voor 

regenkleding. Dus gepakt en bezakt druppelde iedereen binnen bij het clubhuis van Gilde “St.- 

Sebastianus” te Middelaar. Twee mooie witte partytenten waren al opgebouwd met het oog op 

de dreigende regen. Binnen stonden de tafels al netjes gerangschikt zodat iedereen kon zitten 

en genieten van de koffie, thee en zoetige versnaperingen. Onze Ger heette iedereen van harte 

welkom op deze 12e Ullekendag en hoopte dat het weer een onvergetelijke dag zou worden. 

Johan zou vandaag onze gastheer zijn en hij zou voor ons natje en droogje zorgen. Er waren 

ook drie nieuwe gasten, Tommy van Nelleke, Mark van Lidian en Karin van Jelle. En niet te 

vergeten na een paar jaartjes van afwezigheid waren Theo en Leni en natuurlijk Tyra en Sieb 

ook weer van de partij. 

 

Nadat iedereen elkaar had begroet en de koffie had gedronken werden groepen gemaakt. Rik 

en Lieke moesten iedereen een kaart laten trekken. Het bleek dat de azen bij de azen hoorden, 

de heren bij de heren enz. enz. Zo werden 6 groepen samengesteld en elke groep kreeg gelijk 

een enveloppe. Hierin zaten diverse raadsels en vraagstukken die men tijdens de dag moest zien 
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op te lossen. Tijdens de koffie werden de foto’s van diverse Ullekendagen getoond via een 

beamer op een scherm. De Oh’s en aAh’s waren niet van de lucht.  

 

Tiny had werkelijk haar best gedaan om de mooiste kiekjes van de afgelopen Ullekendagen in 

een slide show te presenteren. Met dank voor de moeite. 

 

Al gauw bleek dat we de vragen al eens eerder voorgeschoteld hadden gekregen en wel in  2002. 

Maar toch het was weer even wennen. Vragen als “Deze plaats wordt geschreven met twee ….”  

en “Als ik bij hem niet slaag, dan kan ik nog altijd bij ……..” waren de gemakkelijkste. De rest 

waren allemaal een stukje moeilijker en zoals een goede Ullek betaamt werd er al gauw bij de 

diverse groepen afgekeken. Er waren er bij die met een smoesje het blad van een ander groep 

fotografeerden en zo de antwoorden bij elkaar kregen. Daarnaast was er weer het magische 

vierkant en een lijst met alle belangrijke datums van de familie. Ook hier werden fouten 

meegemaakt, maar het bracht wel de discussie op gang wanneer iemand jarig is, wat de 

sterfdagen waren van de grootouders en de huwelijksdagen, partnerdagen van de ouderen. Zo 

leer je in ieder geval de familie kennen. Verder was er nog een fotoblad waarop een fietsroute 

was uitgezet en zo te zien was dat richting Mook. Echter we mochten nog niet direct vertrekken 

en dus werden naast de vragen beantwoorden ook allerhande anekdotes uit de kast gehaald.  

 

Ondertussen vermaakten de kleinkinderen zich opperbest op het terrein van het Gilde. De 

meegebrachte fietsen en ballen werden grif door de kleintjes gebruikt en ook de ouderen lieten 

zich niet onbetuigd met de ballen. Geert Jan en Gerben deden volgens een paar Ulleken een 

wedstrijdje wie het hoogst en het hardst de ballen langs de kinderen kon knallen. Wie er 

gewonnen heeft is bij de schrijver niet bekend. 

 

Zo tegen kwart voor twaalf mocht de groep de “azen” vertrekken. Met een tussenpose van een 

paar minuten de overige. Met John als navigator, hij had de foto’s goed bestudeerd, waren we 

in een mum van tijd op de plaats waar we moesten zijn. Via een omweg, langs de Maas, en via 

het straatje waar Dien woont en het pad langs het kanaal waar vroeger de ark heeft gelegen 

kwamen we aan bij aanlegplaats van de Fiets pendelboot. Nu was het natuurlijk wachten op de 

ander groepen, de “heren”, de “vrouwen”, de “boeren”, de “tienen” en als laatste de “negens”. 

Deze laatste groep kwam ook echt als laatste te laat op de plaats aan. De overige waren zich al 

aan het inschepen, terwijl deze groep in geen velden of wegen te bekennen was. Toch ging 

uiteindelijk iedereen mee voor een tochtje op de Maas richting Cuijk en Gennep. Tijdens het 

wachten probeerde Wesley ondertussen Daisy in de Maas te gooien, maar dat lukte hem toch 

niet. En onze Mari heeft met John op een bankje zitten wachten en wat we hebben gezien dat 

Mari enorme gebaren maakte met beide armen. Je kunt wel raden waar dit overging….. 

Natuurlijk de grote vissen die hij in het verleden heeft gevangen. 

 

Aan boord kregen we onze lunch overhandigd. Het was inmiddels één uur geworden en de 

meesten van ons hadden al trek gekregen. Al gauw werd de inhoud van zakken met deze en 

gene geruild, de ene lust geen kaas, de ander geen ham, weer een die geen vul koek lust, die 

werd geruild voor een appel en zo ging het door totdat uiteindelijk ieder zijn eigen lunch had 

samengesteld. Maar smakelijk was het wel en zeker na een dergelijke fietstocht. Binnen korte 

tijd waren we in Cuijk beland. Hier stapten weer mensen in en uit en na een korte pauze ging 

de vaart verder richting Gennep. Inmiddels hadden John en Wil al Mam Elders gebeld en 

inderdaad toen wij langs de appartementen vaarden stonden Mam Elders met haar onderburen 

naar ons te zwaaien. Tineke de kapitein had ook veel bekijks in de stuurhut. Zelfs de kleine 

kinderen zoals Sven, Lieke en Tyra mochten even op haar hoge stoel zitten en het roer 
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vasthouden. Het water zit hun toch allemaal in het bloed. De toekomstige Ulleken staan al klaar 

om straks zelf het roer over te nemen van de Ullekendag. 

 

 

In Gennep aan de kade aangekomen kregen we allen een bon voor een ijsje en natuurlijk weer 

een fotoblad hoe we weer richting Middelaar moesten rijden.  De “azen” mochten weer als 

eerste vertrekken gevolgd door de andere groepen. Er waren een paar groepen bij die hadden 

kennelijk de Tour de France al in hun hoofd. Zij probeerden iedereen in te halen om toch maar 

zo snel mogelijk bij de ijsbar te zijn. Zij hadden kennelijk zin in een ijsje. Daar aangekomen 

mochten we kiezen uit diverse overheerlijke soorten Italiaans ijs. Helaas mochten we maar twee 

bolletjes nemen, maar de smaak was er niet minder om. De andere groepen arriveerden ook en 

Jan had de dame van Sloggi ontdekt. Hij wilde met haar op de foto en zo geschiedde dat ook. 

Echter Marja had dit tafereel gezien en zij greep een handdoek om de juffrouw te bedekken. 

Jammer Jan, volgende keer beter. (Wij hebben nog een Broeren – Zwagers dag). 

 

Nadat iedereen zijn ijsje had verorberd werden we weer via de fotoroute richting Middelaar 

gestuurd. In Ottersum kwamen we langs het project waar woningen worden gebouwd en waar 

Mari en Ineke volgend jaar een nieuwe woning gaan betrekken. Wij, de “azen” hebben de route 

gevolgd zoals deze op het fotoblad stond aangegeven. Of het nou door de dreigende regen kwam 

of dat men iets sterker wilde drinken is bij de schrijver niet bekend, maar onze groep werd op 

het laatst door diverse groepen ingehaald. Men had kennelijk niet de route gevolgd zoals deze 

was aangegeven. Het is maar goed dat dit op eigen bekend gebied gebeurde. Indien de regio 

onbekend was geweest had men gemakkelijk kunnen verdwalen.   

 

In het clubgebouw de “Klok” aangekomen werden ons 6 bonnen overhandigd door Ger. Deze 

konden we gebruiken om drankjes te bestellen als aperitief voor de barbecue. Direct na 

aankomst werd een grote partytent op het veld geplaatst want het dreigde te gaan regenen. Met 

behulp van alle tentenbouwers die de familie rijk is was deze klus zo geklaard, met dank aan 

Mark van Sandra. Als we zouden gaan barbecueën stonden we tenminste droog. Helaas kwam 

de traiteur een kwartiertje te laat zodat John en Wil al dit lekkers hebben moeten missen. Zij 

moesten naar een 25-jarige bruiloftsfeest van een van hun vrienden. Ondertussen waren Pascal, 

Mariëlle en Ward in het gele VW – busje gearriveerd, en al gauw werd de nieuwe wereldburger 

door jong en oud bewonderd.  De vragenlijsten van de morgen waren nog steeds niet compleet 

ingevuld en ook tijdens het borrelen werd driftig gezocht naar aardrijkskundige namen, 

verjaardagen, trouwdagen enz. enz. Al met al een gezellige bezigheid.  

 

Ger en Ben wierpen zich op om het vlees te barbecueën, Ger de stokjes saté en Ben de rest. 

Binnen had men al het buffet gereed gemaakt waar de groentes, salades, stokbrood, sausjes etc. 

kon worden gehaald. Binnen zeer korte tijd hadden we iedereen aan het eten. Eerst de kleintjes 

en toen de ouderen. Het was een geweldige barbecue met alles erop en eraan, geleverd door 

Wikkers te Ottersum.  

 

Nadat iedereen had gegeten hadden Ger en Tiny en Rik nog een verrassing voor ons in petto. 

We mochten kruisboog en wip schieten. We werden professioneel door de begeleiders van het 

Gilde op de hoogte gebracht hoe je de boog of het geweer moest vasthouden. De kneepjes van 

het vak hadden we zo door. Er waren een paar Ulleken bij die zo goed waren dat er onderling 

gekampt moest worden. Wij weten niet wie exact heeft gewonnen, maar wij geloven dat Mari, 

Marion en Linda erbij zaten. Mochten wij iemand hebben vergeten dan horen we dat graag. 
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Na dit spannend gedeelte werd er weer koffie geschonken en Tiny had ondertussen de computer 

met beamer opgestart. Onder het genot van een kopje koffie en een drankje werden de foto’s 

getoond vanaf de eerste Ullekendag, gelardeerd met foto’s uit het verleden van de familie. Het 

zaaltje was eigenlijk te klein want de meesten van ons bleven zitten en kijken. Het was weer 

een mooie serie die de ins en outs van de familie aardig in kaart bracht. Uiteindelijk nam Ger 

het woord. Het liep al tegen tienen en de prijswinnaar (s) van die dag moesten nog worden 

bekendgemaakt. Na veel kijken, interpreteren, wikken en wegen, en cijfers geven kwamen Tiny 

en Rik tot het besluit dat er die dag maar een winnaar kon zijn en dat was Linda en Marion. 

Onder luid applaus werden de felicitaties door Linda en Marion in ontvangst genomen en 

hiermede ook het Ulleken – lampje. Ook van onze kant nog van harte gefeliciteerd, alleen weten 

we nu nog niet waar de kip het ei bergt en of we liever rotter dammen. In ieder geval was het 

weer een leuke, gezellige, familiedag voor elk wat wils en waar we weer met volle teugen van 

hebben genoten. De meeste nieuwtjes in de familie zijn weer uitgewisseld, de banden zijn weer 

aangehaald, de kleine kinderen hebben genoten, en daar doen we het toch allemaal voor. Ger 

en Tiny en Rik bedankt dat jullie ook dit jaar weer zoveel tijd in de organisatie hebben gestoken 

en dat jullie ons toch weer wisten te verrassen met nieuwe activiteiten. Het kanoën en het 

midgetgolven moet je over een paar jaar nog zeker een keer op het programma zetten. Tegen 

die tijd hebben alle kleine kinderen tenminste hun zwemdiploma A. (Dit laatste wordt er alleen 

ingezet om over 5 a 6 jaar de Ulleken weer te laten gissen wat Ger en Tiny gaan organiseren). 

Nogmaals bedankt voor deze gezellige en ontspannende Ullekendag. Overigens viel achteraf 

het weer reuze mee. Een paar spatjes regen, een beetje zon, een beetje wolken en de temperatuur 

was ook erg aangenaam, zo tussen de 18 en 22˚ C. 

 

Gezien het feit dat Linda en Marion weer hebben gewonnen houdt dit automatisch in dat zij, 

met John en Wil, de volgende Ullekendag gaan organiseren. Wij wensen John en Wil, Linda en 

Roy, Marion en Dave veel succes met de organisatie. (De schrijver weet al een activiteit).  

 

Willen jullie allemaal onderstaande datum alvast in jullie agenda zetten?? 

 

  

 

13e ULLEKENDAG 

ZATERDAG 28 JUNI 2008 
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Verslag 13e Ullekendag 28 juni 2008. 
 

Na de voorbrief over de financiën: 

 

Het is maandag ochtend 28 juli 2008 11.15 uur als het verslag van de 13e Ullekendag wordt 

geschreven. We zitten op de camping in Maasbree en hebben de was draaien bij Mientje. De 

koffie staat te pruttelen achter me, dus het beloofd wat te worden vandaag. Wij hebben maar 

een rustdag ingelast zodat eindelijk het verslag kan worden geschreven. Temperatuur onder de 

luifel is al 28°C. 

 

Het was vanaf januari al onrustig op de site van www.vanophuizen.nl. Iedereen wilde toch 

graag weten of de Ullekendag wel door zou gaan en wat we zouden gaan doen. Vooral nadat 

zich bij John een vreselijke ziekte openbaarde. Maar in gesprekken die we met John en Wil 

hebben gehad werd steevast aangegeven dat de Ullekendag gewoon door moet gaan en dat 

John en Wil de organisatie zouden doen. Vooral toen bleek dat de chemo - kuur bij John toch 

zijn werk deed werd de hoop steeds groter dat we met z’n allen de Ullekendag zouden kunnen 

houden. Ook toen we de broerendag in maart hebben gehouden, Harderwijk, koffie drinken in 

Nunspeet, sloepje huren en paling eten, werd het ons steeds duidelijker dat John de 

Ullekendag zou meemaken. Ook voor Lenie waren het spannende tijden. Ziekenhuis in, 

ziekenhuis uit, je kon er geen peil op trekken. Uiteindelijk kon ook zij aan de Ullekendag 

meedoen. 

 

Henk en Meike hadden al aangegeven dat zij dit jaar de Ullekendag niet konden meemaken 

vanwege het feit dat Meike een paar dagen later was uitgeteld. Het duurde echter nog wel 14 

dagen voordat de dochter Saar werd geboren. Vanaf deze plaats wensen wij Henk en Meike 

heel veel geluk met hun dochtertje en feliciteren we ook Jan en Marja met het opa en oma 

worden en natuurlijk Jelle en Karin omdat zij een oom- en tante-zegstertje hebben gekregen.   

 

Helaas waren Mari en Ineke en de kids verhinderd. Juist in dit weekend kregen zij de sleutel 

van het nieuwe huis en moesten zij de verhuizing voor laten gaan op de Ullekendag. Het is 

natuurlijk jammer dat we met z’n allen niet bijeen kunnen zijn. Laten we hopen dat de familie 

voltallig aanwezig kan zijn bij de volgende Ullekendag. 

 

Enfin, ’s morgens moesten we om 10.00 uur bij het Akkertje komen in Vianen. We hoefden 

deze keer geen fietsen mee te nemen maar wel een goed humeur, wat handdoeken en 

paraplu’s. Dit laatste was wel nodig gezien de weersomstandigheden in de ochtend, redelijke 

temperatuur, bewolkt en een beetje een motachtige regen. Natuurlijk wisten we nog niet wat 

ons te wachten stond die dag. Er werd al geroepen dat we zouden gaan steppen, weer zouden 

gaan bowlen, maar iedereen zat ernaast. Nadat we werden verwelkomd met de gebruikelijke 

koffie en thee en de daarbij behorende zoete versnaperingen, waaronder de onvolprezen 

“Arretjes – cake” van onze Wil, werden we verdeeld in een zestal groepen, dat de gehele dag 

bij elkaar moesten blijven. De benodigde opdrachten en puzzels etc. werden door Wil 

uitgedeeld waarna iedereen aan de slag kon. 

 

Het duurde wel eventjes voordat iedereen doorhad wat we zouden moeten doen en natuurlijk 

moesten er na een jaar de nodige nieuwtjes in de familie worden uitgewisseld zodat de start 

van het programma enige vertraging opliep. Maar uiteindelijk gingen we toch van start. Het 

begon al direct bij het verlaten van het Akkertje waar we in een grote kist moesten graaien en 

http://www.vanophuizen.nl/
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moesten raden wat we in de hand hadden. Het is mij nog niet helemaal duidelijk wat er 

allemaal in zat maar een ding is zeker dat ik een sponsachtig iets in de hand had dat niet werd 

goedgekeurd door Elly. (Elly en Wil de ouders van Roy zouden de hele dag meehelpen, 

waarvoor onze dank).  

 

Daarna moesten we al wandelend door de heerlijkheid Vianen een aantal spelletjes doen. Bij 

Henk Pluk moesten we lucifers doosjes op de neus zetten en deze overgeven, neus tot neus, 

aan een van je teamgenoten. Natuurlijk gaat zoiets nooit gesmeerd, de een heeft een grote 

lange neus en de ander een korte dikke. Dus hilariteit alom. Welk team hier heeft gewonnen is 

mij niet duidelijk maar dat er al zo vroeg op de dag gesteggeld werd was wel duidelijk. 

Gelukkig telde dit spel niet mee bij de einduitslag.  

 

De regenjassen hadden we aan en de paraplu’s waren inmiddels opgestoken, het was een 

druilerige ochtend. Nat worden werd niet als een probleem gezien, maar de vele spelletjes. De 

volgende die ons stond op te wachten was Richard. Hier moesten we met een ping pong bal 

op een lepel en de lepel vervolgens in de mond een parcours afleggen waarbij het balletje niet 

van de lepel af mocht vallen. Natuurlijk ging dit ook weer gepaard met veel gesteggel. Er 

waren deelnemers bij die en de lepel en het balletje met de hand vast hielden en zo het 

parcours probeerde af te leggen. Maar gelukkig hadden we een strenge maar rechtvaardige 

spelleider die alles in de gaten hield en de bewuste personen weer terugriep en opnieuw 

moesten beginnen. Met dank aan Richard. 

 

Vervolgens moesten we richting Fransestraat waar Truus ons stond op te wachten. Hier 

werden we geblinddoekt en moesten we met een hand in een kist graaien en een voorwerp 

raden. Ik had bijvoorbeeld een bril, maar dat was niet goed. Het moest een zonnebril zijn. Hoe 

kun je dat nu voelen? Een bril is een bril en of er gekleurde glazen in zitten kun je toch niet 

voelen? Jullie wel? Maar de meeste voorwerpen werden goed geraden. Of dit ook van invloed 

is geweest op de einduitslag is moeilijk te voorspellen. Want over deze uitslag kon niet 

worden gediscussieerd of worden gecorrespondeerd. 

Overigens en dit moet er even tussendoor heb ik een verhaal van Jolanda gehoord over de 

ondernemingsraad waarin zij sinds kort is opgenomen. Het ene grote succes heeft de OR al 

geboekt sinds zij lid is van deze raad: De directeur is ontslagen. Een goede raad aan alle 

Ulleken: Waak over datgene wat je zegt of doet, je wordt zomaar weggestemd.  

 

Nadat iedereen zijn of haar hand in de kist had gestopt gingen we richting Buizenberg. Daar 

moesten een tiental handdoeken door de grote Ulleken worden opgehangen en een aantal 

washandjes door de kleine Ulleken. Natuurlijk ging ook dit niet zonder slag of stoot, de regels 

waren niet helemaal duidelijk. Er waren erbij die de handdoeken netjes ophingen maar er 

waren er ook bij die de handdoeken maar op de draad gooide en vervolgens de waspinnen 

erop zette. Het was onduidelijk of de handdoeken met één waspin of met twee vastgezet 

moesten worden. En natuurlijk zag je direct het verschil tussen de oudere en de jongere garde. 

De ouderen hingen de was op zoals het hoorde, twee handdoeken, één waspin en alleen aan 

het begin en aan het einde van de rij handdoeken één pin extra. (Ik moest hier even over 

denken, ben intussen naar de WC geweest). Hoe hier de puntentelling is geregeld weet ik niet, 

maar Willemien was wel streng met de tijdklok. Het was in de tuin verder best gezellig, de 

regen was inmiddels opgehouden, het zonnetje kwam erdoor en door de “snelheid” van was 

ophangen, was er een opstopping ontstaan, zodat iedereen weer kon bijkletsen. 
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Daarna zouden we nog een spelletje (reukpotjes) doen, maar helaas hebben wij deze post om 

een of andere duistere reden gemist. Uiteindelijk kwamen we via een omweg toch weer bij het 

Akkertje uit waar inmiddels een overheerlijke lunch gereed stond. De kleinkinderen en hun 

ouders, ooms en tantes, gingen buiten een balletje trappen en een paar van hen maakten gretig 

gebruik van de glijbaan die op het schoolpleintje stond. Echter er moest snel worden gegeten 

en iedereen werd naar binnen geroepen, want het volgende spelprogramma was al op tijd 

afgesproken. Als echte Ulleken eenmaal aan de tafel zitten en zich te goed kunnen doen aan 

heerlijke broodjes, eitjes, suikerbrood, koffie, thee noem maar op dan blijven ze lang zitten. 

Ook na een pauze gaan ze weer vrolijk verder. Riep ons vader vroeger al niet: “Marie ruim 

maar gauw op, ze beginnen weer opnieuw”. Ook de kleinkinderen vermaakten zich opperbest. 

Er waren er bij die de spelletjes al erg serieus namen. Zelfs bijna net zo fanatiek als hun 

ouders of grootouders. Voor en na de lunch werd nog getracht menig puzzel en raadsel op te 

lossen, (ik weet nu nog niet welk dier geld eet, waarom bijen zoemen en welke vogels geen 

eieren leggen) maar gezien de te korte tijd werden we door John en Wil de auto’s in 

gedirigeerd. 

  

Deze keer gingen we naar de minicamping van een nicht van John waar we boerengolf 

zouden gaan spelen. Voordat de jongeman de spelregels aan de Ulleken had uitgelegd was er 

zeker al een kwartier verspeeld. Het is ook erg moeilijk om te begrijpen hoe het spelletje in 

elkaar steekt. Met volle moed gingen we aan de slag. De groepen werden opgedeeld en de een 

begon op hole nummer 1 en de andere groep op nummer 4 of zoiets. Per groep werden twee 

sticks ter beschikking gesteld, de een met een links klomp en de andere met een rechtse 

klomp. Dit was natuurlijk zo gedaan voor de links- en rechtshandige onder ons. De zon was 

gaan schijnen en de temperatuur in de wei liep al gauw op naar een 25 – 26° en op sommige 

momenten van de strijd werd het nog heter. Dat hier gesjoemeld werd bij het leven kun je je 

wel voorstellen. Er was er zelfs een die zei: “We tellen onze slagen niet maar die van onze 

tegenstander. Als zij dan 12 slagen hebben dan tellen we er gewoon eentje minder en 

schrijven wij 11 op”. Ook waren er enige sterspelers bij zoals Dave die natuurlijk met de bal 

door het maïsveld moest. En zoals bij het midgetgolf had deze bal niet geteld mogen worden 

want hij was uit de baan geslagen. En wat ook werd gedaan is de tegenstander om de tuin te 

leiden. Zo haalde Jerry een vlaggenstok om, en moest Geert Jan zo nodig de hole (emmer) 

ingraven. Jelle stal helemaal de show door tussen de paarden de bal in een sloot te werken. 

Dat de draden op stroom stonden dat wisten we wel maar hoe haal je zo’n bal dan uit de 

sloot? Het is toch gelukt door over de draden heen te springen.  

 

Op de boerderij zelf was veel te beleven voor de kinderen. Schaapjes, geitjes, kippen, 

konijnen, katten, ganzen en een heus speeltuintje. Maar helaas aan al het goede komt eens een 

einde. Ook nu moesten we na wat gerust te hebben weer terug naar het Akkertje. We zouden 

het nog druk krijgen. 

 

De ballen werden weer voor de dag gehaald en de kinderen en ouders, ooms en tantes konden 

weer naar hartenlust voetballen. Anderen gingen rustig een borreltje, portje, wijntje of een 

biertje drinken. Na verloop van tijd werd de barbecue aangestoken en Wil (van Elly) stond als 

een volleerd kok het vlees om te draaien. Het vlees, de koude schotels en sausjes waren van 

een uitstekende kwaliteit. Tijdens de barbecue werd ook nog de nodige nieuwtjes uitgewisseld 

en natuurlijk gediscussieerd over de uitslag van het boerengolf. (Weet ik nu nog niet). Maar 

na deze voortreffelijke barbecue werden de tafels opgeruimd want John en Wil (van John) 

hadden nog een verrassing voor ons in petto.  
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Na de koffie werden we opgeroepen om deel te nemen aan de Bingo. En niet zo maar een 

Bingo, nee een Belgische Bingo, bleek later. John en Linda deden de trekkingen van de 

nummers. Eerst het bovenste rijtje horizontaal, toen het onderste en daarna de hele kaart vol. 

Iedereen zat zeer gespannen toe te luisteren of het laatste nummertje wel afkwam. Voor velen 

was het echt een geluksdag. Alle kinderen hadden prijs en zelfs vele ouderen. Helaas was het 

een Belgische Bingo zodat iemand die een prijs had gewonnen zijn prijs moest afgeven aan 

diegene die links of rechts van hem/haar zat, of aan iemand die een bril droeg, of aan iemand 

die een gebit had. Af en toe was er dus ook een teleurstelling te bespeuren. Maar daar had de 

organisatie ook iets op gevonden: gewoon de prijzen laten liggen en een plaats naar links 

opschuiven. Al met al een mooie bingo waar iedereen de kriebels van kreeg en zeker voor 

herhaling vatbaar. (Overigens de prijzen waren grotendeels belangeloos ter beschikking 

gesteld door Thei en Lia, Lia heeft ons ’s avonds naar huis gebracht, waarvoor onze dank).  

 

Nadat onze Wil de uitslagen van de spelletjes bekend had gemaakt en Wil en Elly had 

bedankt voor de hulp de hele dag, werd de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt. De groep 

van Theo had dit jaar het beste gepresteerd en kreeg het olielampje overhandigd. Hierna nam 

onze Ger het woord en bedankte iedereen voor de sportieve inzet en vooral het organiserende 

comité die er weer een gezellige, onuitwisbare Ullekendag van had weten te maken en hij 

hoopte dat iedereen er volgend jaar weer bij kan zijn. 

 

John en Wil, Linda, Roy, Marion (d-tje) en Dave bedankt voor jullie inventiviteit, de 

organisatie en het feit dat jullie iedereen voor de Ullekendag op het verkeerde been hebben 

gezet. En zoals te doen gebruikelijk heeft onze Theo de hoofdprijs in de wacht gesleept en kan 

hij de 14e Ullekendag volgend jaar organiseren. En mocht Theo en Lenie hulp nodig hebben 

dan zijn er altijd wel een paar Ulleken die graag mee willen helpen.  

 

Het is nu 14.59 uur en de zon komt er af en toe door. De temperatuur is nu opgelopen tot een 

32° C. en wordt het tijd te stoppen. Ondertussen heeft Anne-Lies een drietal wasmachines was 

weggedraaid en hebben we koffie gedronken en een boterham gegeten. De overige 

campinggasten zitten of onder de luifel te slapen of zijn een eindje fietsen. Al met al het was 

een mooie dag om dit verslag te schrijven. 

 
Op naar de volgende Ullekendag. Schrijf deze datum alvast in de agenda: 

 

Zaterdag 27 juni 2009 

 
Nog een laatste gedenkwaardige opmerking van Marion: “Wij houden al 13 keer de 

Ullekendag. 13 Jaar geleden was ik net zo oud als Rik van Geert Jan en Fanny nu is. Wat er 

toch veel veranderd is in die 13 jaar. Wat gaat de tijd toch hard.” Overigens 13 jaar geleden 

werden Wil en Mariëlle en ik in Ottersum met muziek binnengehaald en hebben we samen 

onder de douche gestaan. 
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Verslag 14e Ullekendag 27 juni 2009. 
 

Na de voorbrief over de financiën: 

 

Het is een mooie avond. De hele dag leek het of boven de regenbakken zouden worden 

opengetrokken. Maar alleen de dreiging van onweer en regen bleef vandaag in de lucht hangen 

en ondanks dat het vanmiddag nog 31 graden was is het nu heerlijk afgekoeld naar een graad 

of 22 – 23. De zon komt er nog wat flauwtjes door maar dat geeft de schrijver van dit verslag 

moed om het verslag maar zo snel mogelijk te schrijven. De dag, vorige week zaterdag de 27e  

juni, zit nu nog goed in het geheugen en als je ouder wordt is het zaak zo snel mogelijk alles op 

te schrijven voordat je indrukken vernevelen. 

 

De 14e Ullekendag was de eerste Ullekendag dat we als familie niet meer compleet waren. Het 

afgelopen jaar is John en Lenie van ons heengegaan. Ondanks dit grote verlies vond de familie 

toch dat deze 14e Ullekendag gewoon moest doorgaan. En werd er bij gezegd: “John en Lenie 

zouden dat ook zo hebben gewild”. Dus Theo moest nu de dag organiseren. Al direct werden 

door hem hulptroepen ingeschakeld, want alles alleen regelen is zelfs voor ons al te veel. Ger 

en Tiny en niet te vergeten Tyra en Siep hielden zich beschikbaar en met zijn vijven hebben zij 

er ook inderdaad een onvergetelijke en gezellige dag van gemaakt.  

 

Nadat Theo de opening had gedaan en iedereen van harte welkom had geheten, nam Ger nog 

even het woord en stond nog even stil bij de overleden familieleden John en Lenie. Op deze 

dag werden ook zij niet vergeten, want vanuit het verleden was gebleken dat zij altijd hebben 

genoten van deze dag. Zelfs vorig jaar, ondanks hun ziekte, genoten beiden nog van het 

samenzijn met de familie. De organisatie had dan ook voor hen gezorgd door een bos bloemen 

te kopen zodat Theo en Wil deze namens de Ulleken bij hun urnen konden zetten. 

 

Maar voordat Theo en Ger de opening deden, waren de meeste Ulleken al rond 10.00 uur 

gearriveerd bij Kiste Trui in Middelaar. Dit jaar hebben we drie nieuwe gezichten gezien en 

wel Saar van Meike en Henk, kleindochter van Jan en Marja en de nieuwe vriend van Lidian, 

Tonny en last but not least Ilona, de nieuwe vriendin van Wesley. Verder waren Jolanda en 

Jerry verhinderd en waren Nelleke en Tommy op vakantie in Frankrijk. Nelleke en Tommy 

zullen bij leven en welzijn er volgend jaar zeker bijzijn, want dan zullen de aanstaande trotse 

ouders en grootouders de jongste telg wel aan de familie willen voorstellen. Overigens werd op 

de broerendag in april jl. al gezinspeeld op gezinsuitbreiding in de familie. Tussen Arnhem en 

Zwolle op de IJssel werden vele ooievaars waargenomen. En al snel werd er gespeculeerd bij 

wie de volgende bevalling zou plaatsvinden. Nelleke en Tommy zaten er zeker bij. De anderen 

zullen we hier verder niet vernoemen. Maar wie de schoen past trekt hem aan.  

 

We werden bij Kiste Trui ontvangen met koffie en kleine grote koekjes. Deze gingen er als 

koek in. Al gauw werd de deur naar buiten gevonden door de rokers onder ons en het gebeuren 

verplaatste zich dan ook grotendeels naar de achtertuin van Kiste Trui. Hier werden de laatste 

nieuwtjes in de familie al snel uitgewisseld en de kleine en grote kinderen onder ons vermaakten 

zich opperbest met een aantal ballen.  

 

Na het welkomstwoord door Ger nam Theo het weer over en werden de ouderen als 

groepshoofd aangewezen. Groep Ger, Theo, Ben, Jan, Mari en groep Wil. Tyra ging met een 

mandje rond waarin alle andere namen in achtergebleven waren en de groepshoofden moesten 
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om beurten de briefjes trekken. Natuurlijk waren er weer leukerds bij die moesten roepen dat 

zij hun eigen naam hadden getrokken. De kleine kinderen mochten zelf hun groepshoofd 

uitzoeken. Achteraf bleek dat de groep van de enige echte geen kinderen in de groep had. En 

daarbij te bedenken dat hij in een bepaalde tijd van het jaar de grootste kindervriend is. Maar 

enfin dat mocht de pret niet drukken. 

 

Tiny had samen met Tyra en Siep door middel van een fotoreportage een route uitgestippeld 

die ons door Middelaar zou leiden naar de Grote Siep. Tyra en Siep wezen bij de diverse 

kruisingen op de foto de weg of het pad aan en als een van hen of beiden op de foto stonden 

dan moest de ploeg ook een foto maken. Als Tyra er alleen op stond, dan alleen de dames van 

een ploeg, stond Siep alleen op de foto dan alleen de heren en als beiden op de foto stonden dan 

moest er een foto van de hele ploeg worden gemaakt. Dat laatste was wel een moeilijke opgave 

en zeker in Middelaar. Op het heetst van de dag zie je daar geen kip op de weg. Maar als je de 

foto’s bestudeerd kom je toch tot de conclusie dat de meeste fotografen erg inventief zijn 

geweest. Af en toe zie je alleen maar 5 voeten, of de ploeg stond erg dicht bij elkaar en werd er 

op bonnefooi, uit de losse hand een foto gemaakt. Of sommige camera’s waren met een 

tijdsluiting uitgerust en zag je de fotograaf hard rennend  zich bij de groep begeven. Al met al 

heeft men zich fanatiek uitgeleefd en heeft deze manier van wandelen en fotograferen erg mooie 

kiekjes opgeleverd. Het organiserend comité had onderweg ook voor een natje en een droogje 

gezorgd. Halverwege stonden Theo Broeren en Miranda met gekoelde frisdrank, fruit en snoep 

voor de kinderen. En natuurlijk moesten ook zij op de foto. De boom waar Siep in stond werd 

bijna door niemand gevonden. 

 

Al wandelend en keuvelend, de groepen liepen af en toe door- en bij elkaar, werd de Grote Siep 

bereikt. Iedereen had al snel zijn plek gevonden. Een aantal kinderen en hun ouders liepen direct 

over het strand naar het water, de ouderen onder ons zochten beschutting onder de bomen en 

weer anderen begonnen te voetballen op het strand. Enige ongerustheid ontstond nog over het 

feit dat de laatste groep, Wil, nog niet binnen was. Echter na verloop van tijd druppelden ook 

zij strompelend binnen en werden warm verwelkomd door de aanwezigen. Ondertussen hadden 

Theo en Miranda zich ook bij de groep gevoegd en werd door hen weer de nodige 

versnaperingen aangevoerd en een hele grote tafel.  

 

Deze was blijkbaar nodig om iedereen een plaatsje te geven om te lunchen. Pedro, de eigenaar 

van “Kiste Trui”, was met een grote bakkersfiets vol geladen met broodjes, brood, 

krentenbollen, met beleg en met zoetigheid aangekomen. En zoals hij zei dat de familie van 

Ophuizen ook wel iets anders lustte, had hij een fles Jägermeister en voor de jongeren en dames 

onder ons kleine flesjes Fugel meegenomen. De aperitiefjes vielen in goede smaak en de grote 

fles was binnen een mum van tijd leeg. De lunch was goed verzorgd al hoorde je hier en daar 

dat de eieren werden gemist. In een van de vorige verslagen is al eens uitgelegd waarom onze 

generatie van Ophuizen een trauma heeft overgehouden vanuit het verleden over eieren. Hier 

verder dieper op ingaan zou nog meer trauma’s opleveren. Dus laten we dat maar rusten. (Onze 

Ger wist nog te vertellen dat eieren vroeger bij ons thuis in vieren werden gedeeld en dat 

iedereen maar een kwart ei kreeg).  

 

Het comité had nog een verrassing voor ons in petto. Elke groep kreeg een plastic zak waar 

spullen in waren gestopt waarvan een vlieger gemaakt zou moeten worden. Een paar velletjes 

A-4 papier, een bolletje touw, doorzichtig plakband en rietjes om mee te drinken. Daarbij had 

iedereen de beschikking over een hoogwaardige tekening in de Engelse taal hoe zo een vlieger 

in elkaar gezet moest worden. Na veel vijven en zessen, en na veel teksten als “dat kunnen wij 
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wel” en “vroeger deden wij dat ook zo” verschenen de eerste vliegers in de lucht. Helaas stond 

er weinig wind en de meesten van ons moesten hard rennen om enigszins aan de rest te laten 

zien dat zij wel degelijk een vlieger konden bouwen en laten vliegen. Waarom Mari een vlieger 

bouwde met de plastic zak is voor iedereen een raadsel. 

 

Tijdens en na het vliegeren deed ieder waar hij of zij zin in had. De meeste kinderen speelden 

aan of in het water, gadegeslagen door de moeders en de opa’s en oma’s, een aantal Ulleken 

speelden Jeu de Boule en weer anderen lagen lekker lui te wezen op de zonneweide. Zon en 

warmte waren er meer dan voldoende. De temperatuur schommelde tussen de 24 en 27°C. Het 

was een voortreffelijke dag om een Ullekendag te houden alleen gaven de weersberichten aan 

dat het later in de middag en de avond wel eens zware onweer- en regenbuien konden ontstaan.  

 

Maar de temperatuur was goed en aangezien onze generatie in de puberjaren een aantal jaren 

op deze plas hadden doorgebracht, moest er natuurlijk een foto worden gemaakt van hen 

waarbij iedereen tot aan de enkels in het water zouden moeten staan, het zogenaamd pootje 

baden. Dus werden de schoenen en de sokken uitgedaan, de broeken opgerold en hand in hand 

stapten zij zonder watervrees het water in. Sommigen hadden de broeken niet goed opgerold en 

er zit natuurlijk altijd iemand bij die iemand anders in het water wil duwen, of iemand die 

probeert anderen uit de concentratie te halen terwijl de foto’s worden gemaakt. Uiteindelijk 

heeft deze fotosessie toch ook schitterende foto’s opgeleverd.  

 

Iedereen vermaakte zich uitstekend, met de bezigheden die je normaal doet als je op het strand 

zit: luieren. Maar helaas aan al het goede komt natuurlijk een einde. Donkere wolken pakten 

zich samen boven de Milsbeek, die vervaarlijk onze kant uitkwamen. In de verte hoorde je al 

wat gerommel en dus werd besloten direct op te breken en richting Middelaar te gaan. Toen 

Theo riep dat de kinderen een ijsje konden krijgen waren zij zo uit het water en nadat alles was 

ingepakt en bij Theo en Miranda ingeladen gingen we op pad naar Kiste Trui. De wind nam in 

kracht toe en het werd aardig donker. Uiteindelijk bereikte iedereen droog de Kist.  

 

Het comité had afgesproken dat de consumpties met munten konden worden besteld en Ger 

kwam de munten uitdelen. Het was overigens goed dat we op de Grote Siep het strandfestijn 

hadden afgesloten want amper waren we binnen of het begon te regenen. De diverse drankjes 

werden besteld en men ging verder met het uitwisselen van allerhande nieuwtjes. Het was een 

gezellige bedoeling en met Pedro werd afgesproken dat de kleine kinderen eerst zouden eten en 

daarna de ouderen. Tijdens deze pauze en tijdens het eten van de kinderen konden de ouderen 

nog even bijkomen en zich gaan voorbereiden op het warme en koud buffet.  

 

Na een tijdje werd dit opgediend en het was een voortreffelijke maaltijd met soep vooraf, het 

buffet bestaande uit gehaktballen in saté saus, gekookt ham, voortreffelijk gekruid kippenvlees, 

frietjes, rijst en koude groenten. Later kwam daar nog vers fruit bij en als je bij een van de 

Ulleken aan de tafel zit moet je er niet gek van opkijken dat je opeens een balletje, of een stukje 

fruit mist. Om deze reden is Anne-Lies op een gegeven moment maar aan een andere tafel gaan 

zitten. Het toetje bestond uit Heldro ijs met vers fruit en voor de kenners een kopje koffie. Pedro 

en zijn personeel hadden voor een meer dan voortreffelijke maaltijd gezorgd.  

 

Ondertussen was het opgehouden met regenen en de meesten gingen naar buiten om eventjes 

uit te buiken. De echte voetballers onder ons gingen een balletje trappen en anderen gingen bij 

elkaar zitten om de dag en het diner nog eens door te nemen. Op een bepaald moment riep Theo 

ons allemaal naar binnen voor de grote bingo. In het begin ontstond nog wat discussie over de 



                                   Verslagen van alle Ullekendagen 1996/2017 

 

 

46 
 

 

 

regels van het bingo spel, maar het comité hield voet bij stuk: “Dit was een Ulleken bingo met 

eigen Ulleken spelregels”. Dus werd er net zo lang doorgespeeld totdat elk kind een prijs had 

gewonnen. Hier en daar werd er wel wat gewonnen door een volwassene maar de meeste prijzen 

kwamen toch bij de kinderen terecht. Lieke en Tyra draaiden de bingomolen en riepen de 

cijfertjes af onder het toeziend oog van Theo en Ger. Tijdens dit serieuze bingo spel bleek dat 

balpennen ook ergens ander voor gebruikt kan worden. Je hebt natuurlijk een aantal technische 

Ulleken onder ons die precies weten dat je met een pen nog meer kunt doen. Waarschijnlijk 

hebben zij dat vroeger ook tijdens hun schoolopleiding geleerd. De pen uit elkaar trekken en je 

hebt net als de indianen in Brazilië een blaaspijp waarmee je jouw tegenstander kunt belagen 

met propjes. Al gauw was Geert – Jan in een verwoed gevecht gewikkeld met Wesley, Marc, 

Dave en Rik. Wie er gewonnen heeft weet ik niet maar de laatste vier hadden een tactiek bedacht 

dat zij alle vier tegelijk hun propjes op Geert – Jan zouden richten en tegelijkertijd zouden 

blazen. Helaas bleef Geert – Jan onverstoord doorgaan. Mari werd nog bestookt maar die gaf 

geen krimp. De laatste drie prijsjes van het bingo spel werden uiteindelijk buiten onder de 

kinderen verloot. Theo fluisterde Ben een getal onder de tien in en de kinderen moesten het 

getal raden. Ook Rik ging nog met een extra prijsje naar huis. Volgens mij heeft Rik erg goede 

oren…. 

 

De dag werd uiteindelijk afgesloten door een drietal toespraken. Ondertussen waren al een paar 

gezinnen met kleine kinderen richting huiswaarts. Theo bedankte iedereen voor de bijzondere 

gezellige dag en hoopte dat iedereen van deze dag had genoten en wenste iedereen wel thuis. 

Ook bedankte hij Tiny, Ger, Tyra en Siep die hem hadden geholpen met de organisatie. En 

omdat Mari en Ineke de organisatie van de 15e Ullekendag op zich nemen werd door Theo het 

“Ulleken lantaarntje” aan Mari en een fles wijn aan Ineke overhandigd. Hierna bedankte Ger 

alle aanwezigen eveneens en Pedro en het personeel van de Kiste Trui die ook hebben geholpen 

wederom een onvergetelijke Ullekendag te realiseren. Hierna nam Mari het woord en beloofde 

dat hij en Ineke voor volgend jaar hun best zullen doen om er ook een mooie Ullekendag van 

te maken. 

 

Uiteraard zijn de mooiste dingen die gebeuren altijd op het laatst. Niet iedereen heeft dit 

meegemaakt maar het is toch aardig om dit voorval even te memoreren. Jan bedankte Ben voor 

de jarenlange inzet, penningmeesterschap en het schrijven van de verslagen en hoopte dat Ben 

dat nog zeker 15 jaar zou blijven doen. Na deze mooie woorden werd Ben van harte gekust 

door de aanwezige dames en na nog een wijntje, Jägermeister, een juttertje, een biertje en nog 

een, en nog een en na het laatste rondje werd de Ullekendag afgesloten en ging iedereen wel 

voldaan naar huis.  

 

Wij wensen Mari en Ineke veel succes met het organiseren van de 15e Ullekendag die zal 

worden gehouden op: 

 

 

15e Ullekendag: ZATERDAG  26  JUNI  2010 
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Verslag 15e Ullekendag 26 juni 2010. 
 

Na de voorbrief over de financiën: 

 

 

Als ik nu begin te schrijven hebben we al weer twee hele mooie zonnige dagen achter de rug. 

Het is nu bijna half negen ’s avonds en Nederland heeft vanmiddag met 2-1 van Slowakije 

gewonnen. Ze zijn dus door naar de kwartfinale. Helaas heb ik er weinig van gezien want ik 

had bedacht na zo’n inspannende dag als zaterdag, dat het goed voor mij zou zijn om een beetje 

na te fietsen. Dus heb ik vandaag maar een kleine 35 km gefietst, rustig aan, relaxed, genoten 

van de omgeving Cuijk, Linden en Mook en dat heeft mij gelijk weer op ideeën gebracht voor 

de volgende Ullekendag 2011, die door ons georganiseerd zal gaan worden. Maar vertellen doe 

ik nog niets, dat merken jullie volgend jaar wel. Buiten is het momenteel 30 graden en binnen 

slechts 26, dus heb ik besloten na veel wikken en wegen dat ik het verslag het beste kan 

schrijven op de computer op mijn hobbykamer, voorheen werkkamer. 

 

Enfin, afgelopen zaterdag werden we om 10.00 uur verwacht op het adres van Mari en Ineke, 

Achter de Hoven, te Ottersum. De laatste tijd werd er wel gespeculeerd in de familie wat Mari 

en Ineke zouden organiseren, maar daar werden de lippen stijf op elkaar gehouden. De 

vrijdagavond voor de Ullekendag werd er toch een tipje van de sluier opgelicht door Ineke. We 

moesten de fiets van Marielle afgeven bij Mari en Ineke en twee wijntjes later kregen we het 

originele nieuwtje te horen. Ik ga hier nu niet verder op in maar dat komt later wel aan de orde. 

 

Helaas was de schrijver te laat om de volgorde van binnenkomst van de familie te noteren. Een 

ding weet ik wel en dat was dat Nelleke, Tommy en Seth helemaal op hun reis naar de Mont 

Ventoux over Ottersum zijn gereden, om de familie te zien en om de kleine Seth aan ons te 

showen. Het is een mooie, knappe zoon en we heten Seth dan ook van harte welkom bij de 

Ulleken. Nelleke, Tommy en Seth hebben na een uurtje hun reis voortgezet richting Frankrijk. 

Ondertussen kon iedereen zich te goed doen aan de koffie, thee, frisdrank en natuurlijk cake. 

De meeste Ulleken waren aanwezig. Slechts een paar hebben door omstandigheden moeten 

afzeggen. We misten, Jolanda en Jerry, Theo en Miranda, Jelle en Karin, Dave en Marion en 

natuurlijk de hele dag Nelleke, Tommy en Seth.  

 

Op een gegeven moment moesten de ploegen worden samengesteld en zoals te doen 

gebruikelijk gebeurde dat op een zeer democratische wijze. Mari en Ineke hadden hier goed 

over nagedacht. Zes ploegen werden samengesteld rondom Ger, Theo, Ben, Jan, Mari en 

Willeke. De volgende stap was dat de kinderen lootjes mochten trekken waarbij de namen te 

voorschijn kwamen van de overige familieleden die dan bij een groep werden geplaatst. En 

vanaf dit moment weet ik het niet meer hoe het verder ging. Maar uiteindelijk werd de groep 

Ben met Tiny, Geert Jan Meike en de kinderen Rik, Joost, Lieke Tom en Saar samengesteld en 

direct al als de gedoodverfde winnaar bestempeld. 

 

We kregen een map uitgereikt met een foto – fietstocht en natuurlijk de nodige raadsels, 

woordspelingen, puzzels etc. Zelfs voor de kleinkinderen was een puzzelboek samengesteld. 

Het zag er veelbelovend uit en dat onze kleinkinderen al onder andere de strikvragen door 

hadden bleek wel uit het volgende. Onze groep stond onder weg even te rusten en we 

probeerden de raadsels en vragen op te lossen. Een van de vragen was: “In een donker huis zijn 

een open haard, een kaars en een olielamp. De bewoner van het huis heeft slechts 1 lucifer. Wat 
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moet hij het eerste aansteken?” Na veel denkwerk dacht Geert Jan het te weten en riep: ”de 

kaars”. Waarop Rik zeer adrem reageerden door te roepen: “Fout…, de lucifer”. Dit even 

terzijde. De groepen werden een voor een met een tussenpauze van enige minuten door Mari 

het pad op gestuurd. Wij startten als 3e en na ca. 2 kilometer moesten wij rusten en drinken. De 

kinderen waren al moe en men had gezien het schitterende weer al direct dorst. Iedereen had 

wat meegenomen bij het weggaan en al gauw werden de verschillende snoepjes en drankjes 

onderweg geruild en verdeeld door en onder de kinderen. Na even stil gestaan te hebben bij het 

bruggetje over de Niers tussen Ottersum en Ven Zelderheide, kwam onze Jan ons al in volle 

vaart voorbij. Binnen no time waren zij al niet meer in velden en wegen te zien. Na deze korte 

pitstop zijn we verder gefietst en kwamen na ca 3 km bij de volgende rustplaats aan. Dat was 

bij de rotonde waar we het bord “Heijderbos / Venlo 41” moesten volgen. Hier konden we 

heerlijk, een beetje van de weg onder een grote boom in de schaduw, zalig rusten. Wij en de 

kinderen moesten natuurlijk wat drinken en onder het genot van een pakje limonade werden de 

puzzels en raadsels grotendeels door Geert Jan en Rik opgelost. We zaten goed en wel of daar 

kwamen de volgende twee ploegen tegelijk aan: de groep Mari en de groep Willeke. Wij 

vervolgden daarna onze fietsroute en nadat bij een hertenkamp werd gestopt, hier moesten wij 

een paar foto’s maken, en na de Rijksweg overgestoken te hebben en tussen de Maas en de 

Rijksweg naar het zuiden hadden gefietst, kwamen we uiteindelijk bij ons lunch adres aan. Hier 

bleek de kilometerteller op 17,44 km te staan. Het adres was achter het huis van nichtje Eefke 

van Ineke en Mari. Onze groep kwam als laatste binnen, de groepen Mari en Willeke hadden 

ons inmiddels ingehaald. We moesten erg snel de vele eieren, broodjes, koffie, fruit etc. naar 

binnen werken want het volgende programma onderdeel stond al weer in de startblokken. Dit 

naar binnen werken ging vliegensvlug, dat kunnen wij wel. Ondanks de snelle hap was de lunch 

uitstekend verzorgd. Hoeveel eieren onze Jan heeft weggewerkt weet ik niet, maar het waren er 

veel. Dit is een vraag alvast voor volgend jaar. 

 

Het tweede gedeelte van de dag begon met een grote groepsfoto van de Ulleken maken. Na veel 

heen en weer gesjouw van banken is het de fotograaf uiteindelijk gelukt om ons op één prent te 

krijgen. We zijn zeer benieuwd hoe deze is geworden. Hierna gingen we klootschieten op de 

Afferdense heide en door de Afferdense bossen. Dit was een nieuw onderdeel op de Ullekendag. 

Na een wandeling van ca. 10 minuten kwamen we op het parcours aan. Mari had onderweg wat 

mensen gevraagd om tijdens deze wandeling de sproeiers aan te zetten. De kinderen en de 

ouderen konden op deze manier toch nog wat afkoelen. Hiervan werd zowel op de heenweg als 

de terugweg gretig gebruik van gemaakt. Aan het begin van het kloten parcours werden ons 

duidelijk instructies gegeven hoe het spel in elkaar steekt. Dat was niet tegen dovemans oren 

gezegd. We werden verdeeld in drie groepen van twee: Ger en Wil, Theo en Mari en Ben en 

Jan. Bij ons was direct de discussie wie gooien mag? De bal die het dichtste bij ligt of de bal 

die het verste weg ligt? Bij Theo en Mari in de ploeg was discussie tussen Mari en Wesley over 

welke weg men moest nemen. Henk heeft dit zeer diplomatiek opgelost. Uiteindelijk kwamen 

we bij een huisje aan op de hei met een hele grote kersenboom. Volgens mij had Wesley hier 

de afspraak gemaakt om even met de tuinslang te mogen spelen. (Had Wesley dan toch gelijk?). 

Ook hier zorgde het frisse water voor enige afkoeling. Helaas kwam de groep van Jan en Ben 

te laat aan bij de kersenboom. Bij het spel was een van de kloten zoekgeraakt. De hele groep 

heeft naast, op, onder en achter de hei gezocht, maar de kloot werd niet teruggevonden. Het 

bleek uiteindelijk dat de kersenboom toch het einde van het kloten parcours was. Mari had de 

bolderwagen meegenomen en voor de ouderen onder ons was er een “Schrobbelaer” 

kruidenbitterdrankje. Het was erg goed en smaakte prima, alleen…. je kreeg er een enorme 

dorst van. Daarna zijn we gezellig al keuvelend teruggelopen naar het terras achter café “’t 

Trepke”, alwaar we werden getrakteerd op een drankje en ijsjes voor de kinderen. 
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Nadat de consumpties waren genuttigd kregen we de tweede fietsroute uitgereikt die ons via 

Heijen bij de ijssalon in Gennep zou brengen. Het hele peloton lag een beetje uit elkaar, maar 

dat mocht de pret niet drukken. Het gaf in ieder geval de gelegenheid om her en der even met 

de neven, nichten, broers, zussen, ooms, tantes, kinderen en kleinkinderen te praten. En daar 

gaat het uiteindelijk om op een Ullekendag. Ook op dit marktplein hadden Mari en Ineke weer 

voor een verrassing gezorgd. Het koor van de carnavalsprinsen in Gennep begonnen spontaan 

voor ons te zingen, terwijl wij genoten van een heerlijk Italiaans ijsje. Vervolgens werden we 

richting “Achter de Hoven” gedirigeerd. De kilometerteller gaf een stand aan van 28,3 km. 

 

De biertap was klaar, het bier en de droge witte wijnen waren koel, de limonades en andere 

versnaperingen zoals de rode wijnen hadden de juiste temperatuur om gedronken te worden. 

Een aantal kinderen ging zitten tekenen op de veranda van het chaletje van Ineke en Mari. Doch 

al gauw had iemand de waterballonnen gevonden en werd iedereen uitgenodigd om voor meer 

verkoeling te zorgen. De kinderen hadden de grootste schik en probeerden met de ballonnen de 

ouderen te raken. Af en toe lukte dat tot grote hilariteit zowel onder de kinderen als onder de 

volwassenen. Menigeen had wel zijn broek, benen of shirt nat, maar dat mocht de pret niet 

drukken. Algauw werd de tuinslang erbij gehaald en de kinderen genoten van dit kostelijke 

waterfestijn. Men had wel eerst de zwembroeken en de bikinietjes aangedaan. Ook werd het 

straatkrijt gebruikt om eens lekker bij iemand anders zijn voordeur op de straat hartjes, ringetjes 

en kruisjes te zetten. Een van de ouderen probeerden een grote zeilboot te tekenen met behulp 

van de kinderen en helaas waren er twee dametjes die bedachten dat in het grote zeil maar 

hartjes getekend konden worden. Tom heeft in ieder geval het water op kleur gebracht met 

blauw krijt en een emmer water. Rik heeft zich ontpopt als een echte kinderoppas. Hij speelde 

vooral met de kleintjes zoals Ward en Saar en deze twee hadden daarin ook nog de grootste lol. 

Maar van al dat spelen en watergooien, en niet te vergeten de drankjes, werden we toch wel 

hongerig. En er was geen barbecue, of iemand die de rauwkostschotels bracht. Iedereen begon 

zich al af te vragen wat we zouden eten en of we überhaupt wel iets te eten zouden krijgen. Ik 

wist het wel, maar ik zei niks. En tegen 19.30 uur kwam een frietkraam aangereden die zijn 

kraam opstelde voor de carport van Ineke en Mari. Iedereen vond dit een uitstekend en origineel 

idee. Maar ja de Ulleken kennende, kon bijna niemand wachten tot het vet om te frituren op de 

juiste temperatuur was. Uiteindelijk was het zover en binnen afzienbare tijd hadden de kinderen, 

hun frietjes, kroketten, kip nuggets, frikadellen, noem maar op. Ook de sausjes waren in 

overvloed. Zelfs een oudere (Marc) kon niet langer wachten en hij had al gauw een grote 

puntzak friet met mayonaise te pakken voordat de kleintjes allemaal wat hadden. Marc heeft 

zich die avond van zijn beste kant laten zien. Een kleine drie kwartier later, na de friet en diverse 

snacks, was Marc nog aan een nieuwe zak friet begonnen. Desalniettemin kon iedereen eten 

wat hij of zij wilde. Het smaakte voortreffelijk en de bediening vanuit de frietkraam was ook 

aanmerkelijk sneller dan bij een normale snackbar. Daar kan Mac Donald nog wat van leren. 

Het spelen met water ging ondertussen gewoon door. Het weer was ons goed gezind en wat 

verkoeling was wel nodig. Zelfs de volwassenen probeerden elkaar wat verkoeling toe te 

gooien. Vooral Marc naar Wesley. Maar dat ging goed totdat Wesley een emmer water achter 

ging halen. Hij wilde Mark natgooien, maar helaas voor Anne-Lies en Ineke, en Mark deed een 

stap opzij zodat het water naar Anne-Lies over de tafel bij Ineke terechtkwam. Na dit klein 

incidentje, als daar al sprake van was, werd de vrede getekend.  

 

Ineke en Mari hadden nog voor veel meer verrassingen gezorgd. Toen de man van de friet bijna 

klaar was kwam er een grote ijsbus de straat ingereden. Dit werd het toetje. Na zo een zonnige, 

warme dag ging het ijs erin als koek. Zeker de kinderen vonden dit geweldig. Er waren erbij 

die twee keer een ijstoetje gingen halen. En de volwassenen deden zeker niet onder voor de 
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kinderen. De vruchtencoupes, de coupes met chocolade en slagroom, noem maar op, werden 

steeds groter. Ik moet zeggen die ijscoupe van onze Jan stak echt naar de kroon. Maar ja als je 

dan vraagt naar een klein bakje, maar dan goed vol, dan weet zo een ijsman er wel iets van te 

maken. Al met al was dit de grootste en origineelste verrassing van deze Ullekendag. Daarna, 

het liep al tegen negenen, begonnen de ouders met kinderen zich langzaam terug te trekken van 

het feest. Tegen tienen, na een heerlijk kopje koffie en een paar kruidenbittertjes, nam Mari het 

woord en bedankte iedereen voor het spontaan meedoen op deze dag en hij bedankte ook Ineke 

voor het vele werk dat zij had verzet in de organisatie vooraf. Eerder op de avond had Mari al 

de raadsels en rebussen toegelicht en het bleek dat de groep van Ben bijna alles goed had, 

dankzij Rik en Geert Jan. Dus in zijn dankwoord memoreerde Mari tegelijkertijd dat de groep 

Ben de meeste punten had gehaald en dat zij dus de WISSELPRIJS uitgereikt krijgt. Onder luid 

gejuich werd door Mari het olielampje aan Ben overhandigd. Al met al was het weer een zeer 

geslaagde Ullekendag, waar nog lang over nagepraat zal worden. Met dank aan Mari, Ineke, 

Lidian en Wesley en de drie helpers van deze dag Eefje, Eefke en Geert Ambrosius. 

 

Nu op naar de 16e Ullekendag die zal worden georganiseerd door Ben, Anne-Lies, Marielle, 

Pascal en Ward en door Gerben en Nancy met Sven en Marit. Oftewel het comité WUTA.   

 

Deze dag zal worden gehouden op de laatste zaterdag van juni weer in 2011 en wel op: 

 

ZATERDAG 25 JUNI 2011 

Deze datum alvast in de agenda zetten svp. 
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Verslag 16e Ullekendag 25 juni 2011. 
 

Na de voorbrief over de financiën: 

 

 

     

Trouwdag vader en moeder van Ophuizen 

Zij kregen 6 kinderen. Gerrie, Theo, Bennie, Jan (Joke), Mari en Willie. Deze 6 kinderen hebben 

de Ullekendag in het leven geroepen. Ullekendag is nu voor de 16 keer gehouden en 

georganiseerd door comité  “WUTA”. 

We werden rond 10 uur verwacht in het club huis van de handboogschietvereniging L’Arc te 

Cuijk, aan de Liefkeshoek 84 te Katwijk. Er was niet zo’n best weer voorspeld. Wij met de fiets 

vanuit Gennep, over de pont naar Katwijk. Daar aangekomen werden we verwelkomd door het 

comité. We konden uitzoeken wat we wilde drinken, Koffie, thee of wat fris met ’n plakje cake. 

Het was inmiddels wat gaan regenen. Om 11.30 uur gingen we wandelen met opdrachten, De 

paraplu was wel nodig want anders konden we de papieren niet droog houden.  

   Gelijk bij het clubhuis de dijk op en richting Katwijk gelopen.  

In Katwijk aangekomen, zijn we naar de Maria Kapel gelopen, daar heeft Sven van Gerben een 

kaasje aangestoken en Oma van Ophuizen gevraagd of het wat minder kon gaan regenen en 

warempel, het ging minder hard regenen. De paraplu’s konden weer gesloten worden. 
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              Er moet wel voor betaald worden. 

 

Na de Maria Kapel zijn we weer richting clubhuis gelopen. Daar aangekomen stond er een 

heerlijke en goed verzorgde lunch voor ons klaar. 

 De heerlijke lunch. 

 

Na de lunch moeten we de fiets op om te gaan fietsen maar iedereen treuzelde wat en probeerde 

tijd te rekken in verband met de regen. Want volgens Gerben werd het droog. 

 Wachten of het droog zou worden. 

 

Wij hadden geluk dat we bijna als laatste vertrokken en omdat het regenen was overgegaan naar 

motregen. De eerste groepen waren gestart in de regen en het was behoorlijk koud geworden. 

Omdat ik er veel gewandeld heb in deze omgeving, kon ik de route wel dromen. Comité  “Wuta” 

had een geweldige route uitgezet, hij was niet te lang, maar je kwam wel door een geweldige 

omgeving te fietsen. Wij reden langs het water op in Cuijk waar het heerlijk en rustig fietsen 

was zo naar Linden. Daar komen we op een kruising Ineke en Willie tegen, deze vertelde dat 
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er al mensen terug fietsten naar het clubhuis. Ze waren bevangen door de kou en wilde zo snel 

mogelijk droge kleren aan. Willie en Ineke hadden besloten om toch verder te fietsen en bij de 

groep Mari aan te sluiten. Willie vertelde, ik moet door want onze Linda staat op een post en ik 

kan dat mijn kind niet aandoen om er niet langs te gaan. 

  

De diehards maken even pauze  en genieten van de snoepjes en nemen even een slokje.  

We komen er achter dat we veel te veel snoep bij ons hadden, dit kwam omdat de mensen die 

terug waren gefietst de snoep aan de andere hadden mee gegeven. Lekker toch. 

We fietsten door een mooi natuurgebied naar de enige rotonde van Linden, daar aangekomen 

stond Linda ons aan op te wachten.  

 Rustplaats Linda. Den Tomp. 

 

Zij zag dat we snoepzakjes hadden en kwam bij elke groep vragen of zij de visjes mocht hebben 

maar ja, nu bleek dat er meer mensen verzot waren op de visjes. Het was ondertussen een 

verzamelpunt geworden, want alle groepen kwamen hier bijeen. Nadat er wat foto’s waren 

genomen, werd de terugreis ingezet. 

In het clubhuis aangekomen gingen de groepen bij elkaar zitten en gingen de resterende vragen 

die nog niet gemaakt waren gauw invullen onder een genot van een drankje. De ene groep wist 

het natuurlijk beter als de andere groep. 

Later stond daar een heerlijke rijsthap op ons te wachten die door de vrijwilligers zelf gemaakt 

was. De familie kon niet langer wachten want we waren allemaal nat en koud en dan is zo’n 

lekkere warme maaltijd een uitkomst. 
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Nadat de buikjes lekker vol en rond gegeten waren en het eten wat gezakt was, kon het avond 

programma beginnen. We waren te gast bij een handboogschietvereniging dus er moest ook 

geschoten worden. De groepen werden ingedeeld en we kregen uitleg hoe we moesten schieten. 

Vooral werd er gehamerd op de veiligheid, want je had wel een moordwapen in je handen. 

 

  We horen aandachtig de uitleg van de instructeur aan. 

 

Er was zelfs een baan voor de hele kleintjes, waar ze ook dankbaar gebruik van maakte. Deze 

kinderen schoten er op los en zelfs met veel geluk in de roos. 

 

  Sven met handboog.   De wedstrijd. 

 

De vrouwen schoten soms beter dan de mannen. 
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Er was volle concentratie voor nodig om een goed schot te lossen. Nadat iedereen geschoten 

had, konden de pijlen weer uit de roos, strooi, of opgeraapt worden voor de volgende 

schietbeurt. Iedereen vond het boogschieten hartstikke leuk van jong tot oud. 

 

         

 

Nadat er nog wat nagepraat was kon de prijsuitreiking beginnen. 

  De kopman van “Wuta” neemt het woord. 

 

De rest luistert aandachtig naar de kopman. Er wordt nog het een en ander uitgelegd.  
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   De groep van Jan heeft de fel begeerde trofee        

gewonnen. 

 

  Jan laat vol trots zijn verdiende trofee aan de groepen zien. 

Voor de mensen die het niet goed kunnen zien heb ik hier nog een foto van de replica. 

 

  

 

Er werd nog wat nagepraat, (of Jan wel de terechte winnaar was) nog een drankje gedronken. 

Daarna zijn de groepen weer naar huis gegaan. Wij weer op de fiets, over de Gennepse brug 

omdat de pont niet meer overvoer, naar huis.  

Comité “WUTA” hartelijke dank voor deze geslaagde dag, het weer zat niet altijd mee 

maar we hebben ons weer kostelijk geamuseerd. Jullie hebben je best gedaan.  

Jan wij wensen jou en de familie veel succes met het organiseren van de 17e ULLEKENDAG 

2012. Het zal moeilijker worden. 

VOLGENDE ULLEKENDAG IS OP 30 JUNI 2012. Van 13.00 uur tot 20.00uur.           

De kosten blijven € 41,-Jullie hebben wat langer moeten wachten op dit verslag maar dan 

heb je ook wat. Dit verslag is gemaakt door: Mari 
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Verslag 17e Ullekendag 30 juni 2012. 
 

Na de voorbrief over de financiën: 

 

Na al een week op de camping te hebben doorgebracht heb ik eindelijk de moed gevonden om 

het verslag te schrijven van de 17e Ullekendag. Afgelopen week hebben we trouwens mooi 

weer gehad en dat had zich eigenlijk ingezet op de Ullekendag zelf. Na een koude en druilerige 

juni maand scheen dan eindelijk de zon op deze familiedag. Die van vorig jaar lag nog vers in 

het geheugen hoe de zomer zich toen inzette. Regen, regen en nog eens regen. Er zullen dit jaar 

veel Ulleken zijn geweest die goed voor de kat hebben gezorgd. Zaterdag  30 juni was, in ieder 

geval qua weer, eentje om in te lijsten. Helaas waren Theo en Truus, Miranda en Theo, Tyra, 

Siep, Marion en Dave en Lidian en Bram door omstandigheden verhinderd. We konden wel 

een klein Ulkje verwelkomen: Janna, de pas geboren dochter van Meike en Henk. 

Op 19 juni kregen we de uitnodiging via de mail (de Ulleken gaan met de tijd mee!) voor de 

17e Ullekendag nieuwe stijl. We werden verzocht om 13.00 uur in Millingen a/d Rijn te zijn 

aan de Lindenstraat waar het comité B.T.B. ons zou opwachten.  Ons werd verzocht de fietsen 

mee te nemen want we zouden naar Kekerdom fietsen en een struintocht houden door de 

Millingerwaard. Tegen 13.00 uur was bijna iedereen die mee zou doen dan ook aanwezig. Een 

paar laatkomers zijn er altijd maar dat mocht de pret niet drukken. We werden verrast met een 

kopje koffie of thee en voor de kleinere en niet koffiedrinkers was er frisdrank en cola (Ger). 

Na de onderlinge begroeting met veel handen schudden en kussen nam Jan het woord en deelde 

ons mee dat we zouden gaan vertrekken richting Kekerdom. Voordat we vertrokken had Gerben 

voor zijn neefje Wesley nog een verrassing in petto. Begin van het jaar wilde hij zijn T-shirt bij 

opbod verkopen. Wesley was de enige die hierop heeft geboden € 2,00. Of dit bedrag ooit is 

overgemaakt voor het goede doel werd niet verteld, doch Gerben had wel zijn T-shirt 

meegebracht en overhandigde ten overstaan van alle Ulleken dit aan zijn neefje. De tekst 

spreekt voor zich: “Gerben is mijn liefste neef”. Na dit hilarisch moment werden de fietsen 

gepakt en ging men goed gemutst richting Kekerdom.  Natuurlijk waren er een paar mensen 

weer te laat (WC en zo….)om in één grote groep te vertrekken. Maar daar had het comité B.T.B. 

over nagedacht. Marja zou de rij sluiten en de allerlaatste fietsers meenemen. Helaas had niet 

iedereen de fiets meegenomen. Zij gingen met de auto naar het verzamelpunt in Kekerdom. 

Natuurlijk werd even stil gestaan bij het huis waar de meeste Ulleken in het verleden zijn 

opgegroeid en al gauw kwamen de verhalen los over hoe het vroeger was, wonen op de Dender. 

Daarna gingen we richting de dijk bij Karel Span en fietsten we over de dijk via de Gelders 

Poort, de scheepswerf Bodewes tot in Kekerdom. Onderweg werd al gesproken over het 

struinen door de Millingerwaard wat dat precies zou inhouden. 

In Kekerdom kwam de groep weer samen. De autorijders stonden de fietsers al op te wachten. 

Hier werden we verdeeld in twee groepen. Een groep was gericht op de kleintjes onder ons en 

de ander op de grote. Natuurlijk werden we voorzien van een overlevingspakket. Je weet maar 

nooit als je op safari gaat. Onder begeleiding van twee gidsen, die vragenlijsten uitdeelden over 

de Millingerwaard, gingen we op pad (letterlijk “pad”) naar de Millingerwaard. Eerst een stukje 

door het dorp wandelen om vervolgens achter de oude Rabobank de dijk op te klimmen door 

het pas gemaaide gras en weer af te dalen. Al gauw werden we gewezen op de diverse padden 

die door het hooi probeerden bij het water te komen. En verschillende onder ons probeerden 

deze padden vast te leggen op de gevoelige plaat. Onder aan de dijk probeerde de gids uit te 

leggen hoe de Millingerwaard in de loop der tijd is ontstaan. Was erg interessant. Deze polder 
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was vroeger de hofleverancier van klei voor wel 10 steenfabrieken in de omgeving. Nu zijn er 

nog twee van over: één in Erlecom en één in Lobith. 

We staken een hekwerk over en kwamen letterlijk terecht in de Bush – Bush van de 

Millingerwaard. Jan was er kennelijk eerder geweest, hij had in ieder geval de juiste schoenen 

aan. We moesten over kleine modderachtige paadjes waar het riet, brandnetels en ander 

oevergewassen tot boven je hoofd reikten. Al snel liep onze groep met de handen omhoog door 

het waterrijke, moerassige gebied. Hier en daar tussen het struikgewas door zagen we mooie 

waterplassen met zwanen, ganzen en meerkoeten. En als je goed oplette kon je een reiger 

ontdekken. Al lopend merkten we dat we toch ander schoeisel aan hadden moeten trekken. Af 

en toe ging er wel iemand bijna of helemaal onderuit. Verschillende van ons liepen in korte 

broeken door het gebied. De jeuk sloeg bijna overal toe, zowel op de armen als op de benen.  

Overigens in de uitnodiging stond duidelijk een waarschuwing: ”…….. maken we een 

struintocht door de Millingerwaard  onder begeleiding van een gids. Wellicht verstandig om je 

kleding/ schoeisel daar op aan te passen”. Maar zoals altijd worden dit soort kleine lettertjes 

niet gelezen. Al glibberend over de paadjes en de houten bruggetjes werd het hogere droge 

gedeelte bereikt. Aan de horizon kon je Millingen a/d Rijn zien liggen. Van hieruit liepen we 

weer richting Kekerdom. In de verte zag je de koeien en stieren lopen. Op een vraag uit de 

groep wat er gebeurt met de koeien en stieren als deze boventallig waren, deelde de gids mee 

dat er dan zowel 3 koeien en 3 stieren werden gevangen en afgevoerd. Hierbij werd rekening 

gehouden met de dieren die al verzwakt waren in de loop der jaren. In de Millingerwaard 

worden dus geen dieren gehouden zoals op de Oostvaarderplassen, waar men de natuur zijn 

gang laat gaan. 

Via een “vogel hut” kwamen we weer bij café De Waard uit in Kekerdom. Hier werden we 

onthaald op een drankje en overheerlijk gebak. Iedereen had de mond vol over de wandeling. 

De meesten onder ons vonden het zeer interessant en hebben genoten van de omgeving in dit 

waterrijk gebied. Wat de kleine groep in de Bush – Bush  heeft meegemaakt blijkt toch leuk en 

gezellig te zijn geweest, de verhalen aanhorende.  Na een half uurtje rusten werden we weer via 

een ander route richting Lindenstraat in Millingen gedirigeerd. Al fietsend door ‘t veld en over 

de Zeelandsestraat bereikten we ons eindpunt. Daar stonden de drankjes en ander 

versnaperingen klaar als aperitief voor de barbecue. 

Natuurlijk werd de wandeling op zijn Ulks geëvalueerd tijdens de borrel. Het was een genoegen 

om de verhalen aan te horen. Ook de kleinkinderen onder ons vermaakten zich prima. De 

leeftijdsgroepen zochten elkaar op en speelden volop samen. De vijver en de vissen van Jan en 

Marja moesten het ontgelden. Gelukkig had Jan er betongaas overheen gelegd zodat Ties er 

over heen kon lopen. De andere kinderen bleven mooi op de rand zitten om te proberen de 

vissen te aaien. Deze belangstelling voor vissen bewijst toch maar weer dat het allemaal Ulleken 

zijn. Helaas waren Janna en Kaylee nog te klein om aan de vijver te zitten. Ondertussen werd 

het vuur onder de grote pan waarin gebakken en gebraden moest worden aangestoken. Karin 

bedacht zich geen moment en gooide een grote hoeveelheid barbecue worstjes in de pan. Het 

duurde even voordat het vuur er goed onder zat, maar dat mocht de pret niet drukken. Na 

verloop van tijd verliep het bakken en braden gesmeerd en was iedereen aan het eten. Spareribs, 

speklappen, hamburgers, saté, kippenspul, varkenslapjes etc. werden in een snel tempo 

verorberd en daarbij niet vergeten de diverse koude schotels en stokbrood. Onderwijl werd nog 

even de enige echte theetuin van de buurman van Jan en Marja bezocht door Ger, Tiny en Ben. 

Entree was gratis na 18.00 uur, daarom. Alle drie waren onder de indruk van de aanplant en de 

diverse bloemen. En onze Ger kon met Thé Berning nog eens oude verhalen van vroeger over 
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Millingen ophalen. Ondertussen waren Lidian en Bram eveneens aangeschoven na een dagje 

TT – Assen. 

Natuurlijk had het comité B.T.B. gezorgd voor een toetje na de barbecue. De kinderen en 

ouderen deden zich tegoed aan de diverse soorten ijs en fruit. Al met al was het een goede 

afsluiting van de barbecue. Het weer was nog prima met zonneschijn en een temperatuur van 

ca 21 graden. De meesten bleven nog tot rond 20.00 uur, het einde van de Ullekendag. Nadat 

iedereen bij elkaar werd geroepen door Jan werd de winnaar bekend gemaakt van deze 

Ullekendag. We hadden immers een vragenlijst moeten invullen tijdens de wandeling door de 

Millingerwaard over de Millingerwaard en volgens het comité had de ploeg van onze Ger 

gewonnen. Dus Jan bedankte iedereen voor het spontaan meedoen aan deze Ullekendag en riep 

onze Ger uit tot winnaar, hij had namelijk alle vragen goed ingevuld. Nadat Jan het “olielampje” 

had overhandigd applaudisseerde iedereen. Overigens werd de avond verder afgesloten met een 

likeurtje ’t Schipperke. Waar dat vandaan komt is onbekend. Het heeft in ieder geval niets met 

ULLEKENZEIK te maken van enkele jaren geleden. 

Wij bedanken Jan en Marja voor het vele werk en de tijd die zij hebben gestoken in het 

organiseren  van deze gezellige Ullekendag. Het is jullie weer gelukt ons te verrassen met 

nieuwe activiteiten. Het was een Ullekendag nieuwe stijl en de meesten onder ons hebben 

genoten van deze gezellige dag. En omdat onze Ger de grote winnaar is geworden gaan Ger en 

Tiny met behulp van de kinderen en kleinkinderen de Ullekendag voor volgend jaar 

organiseren. Er werd al gesproken over kano varen en zoiets. We wachten maar af. Wij wensen 

jullie in ieder geval heel veel succes met de organisatie van de Ullekendag op zaterdag 29 juni 

2013. 
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Verslag 18e Ullekendag 29 juni 2013. 
 

Na de voorbrief over de financiën: 

 

 

 

 

Dit jaar was het ontvangst bij Ome Joep in Middelaar, de tafels en stoelen stonden klaar, de 

koffie stond klaar, de koekjes stonden klaar en iedereen was klaar voor weer een nieuwe 

Ullekendag.  

Nadat iedereen was welkom geheten en de klein(ste)kinderen eerst weer even de kat uit de 

boom moesten kijken, konden ze op de boerderij van Ome Joep lekker rondrennen, even een 

balletje trappen, kleuren, koeien kijken en ruzie maken om wie er op de skelter mocht. De 

oudere Ulleken konden onder het genot van een kopje koffie/thee weer bijkletsen. 

Na het welkomst woord van Ger mochten we onze wandelschoenen aandoen en ons opmaken 

voor een gezellige gezamenlijke wandeling richting Plasmolen. Wat kan je toch allemaal doen 

in Plasmolen, ja wij weten wat we gaan doen, Midgetgolfen.  Nee, wij gaan Bowlen.   

Nadat iedereen een team had weten te bemachtigen, eh bijna iedereen, kon de competitie 

beginnen.  Het viel voor een paar Ulleken, groot en klein, niet mee om die zware bal goed te 

mikken op die paar kegels aan het einde van de baan. Maar het was prachtig om te zien dat de 

ene Ullek nog fanatieker was dan de andere Ullek.  

Nadat iedereen genoeg ballen gegooid had konden wij ons opmaken voor het volgende 

evenement van deze Ullekendag, IJS ETEN.  De hele familie lekker aan een ijsje om mee te 

nemen tijdens de wandeling rond de Siep.  

Het weer was ons ook dit jaar goed gezind, het was lekker wandelweer. Gezellig kletsen, leuke 

kiekjes maken voor later en lekker spelen in het speeltuintje, al met al vertier voor klein en 

groot.  

Na de terugkomst bij Ome Joep op de boerderij konden de klein(ste)kinderen zich weer lekker 

vermaken met een bal, skelter, step, fiets etc. En konden de grootste Ulleken weer gezellig 

kletsen (sterke verhalen vertellen), borreltjes drinken en zich opmaken voor het eten.  

Zoals alle voorafgaande Ullekendagen was het eten weer goed, lekker en eindigde deze 

Ullekendag zoals alle voorafgaande……… Super gezellig. 

Wij bedanken Ger en Tiny voor het organiseren van deze korte, maar krachtige en gezellige 

Ullekendag. En omdat Willie de poedelprijs had gewonnen, kreeg zij van Ger de zilveren 

lantaarn uitgereikt. Met andere woorden Willie en de kinderen en Kaylee zullen volgend jaar 

de 19e Ullekendag organiseren. Wordt het een nachtje slapen? Wij zijn zeer benieuwd. 
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Groetjes van de Ulleken aan Ger en Tiny. Geschreven door Sandra 
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Verslag 19e Ullekendag 2014. 
 

Wat een wedstrijd gisterenavond (zondag 29 juni 2014): Nederland – Mexico. Volgens Johan 

Cruijff de beste 20 minuten voetbal van dit toernooi tot nu toe. Dit moest de schrijver even 

kwijt, want hij lag te slapen tijdens de wedstrijd. Al met al een mooi resultaat voor het 

Nederlands elftal waar we natuurlijk allemaal trots op zijn. Maar goed we zouden over de 19e 

Ullekendag een kort verhaaltje schrijven. Tijdens de laatste woorden van onze Wil werd nog 

een oproep gedaan wie dit verslag zou maken, maar niemand voelde zich geroepen. Wel jammer 

want van zo’n mooie en gezellige dag is best een mooi verhaal te maken. De schrijver kan 

helaas niet vanaf het prille begin iets verhalen omdat hij een twintig minuten later kwam dan 

de afgesproken tijd en de Ulleken kennende zullen er vast al een aantal voor 13.00 uur aanwezig 

zijn geweest. Iedereen was aanwezig behalve Nelleke, Tommy en de kinderen, Theo, Miranda 

en hun kinderen en Jolanda en Jerry.  

Onze Wil had met haar crew, Linda, Marion, Roy en Dave gezorgd voor eigengemaakte arretjes 

cake en zelfgemaakte muffins voor bij de koffie en thee. Tijdens het koffiedrinken werd al gauw 

duidelijk dat de kleinkinderen het goed naar hun zin hadden. De meesten waren buiten op het 

speelplein bij ‘t Akkertje aan het spelen of aan het voetballen. Maar de ouderen deden daar niet 

voor onder. Zij amuseerden zich door met elkaar in gesprek te gaan en de laatste nieuwtjes te 

vertellen en aan te horen. Zo hadden Ger en Tiny hun huis in Middelaar verkocht en inmiddels 

al een nieuw huis in Gennep gekocht. Toch allemaal binnen een zeer korte tijd tijdens hun 

vakantie geregeld. Proficiat. Wij wensen jullie veel geluk in jullie nieuw onderkomen. Ook het 

verhaal van Bas Verhoeven over de Dender in Millingen a/d Rijn dat in de Gelderlander heeft 

gestaan kwam ter sprake. Al gauw werd duidelijk dat de afgelopen jaren onze Mari goed naar 

de oudste vier heeft geluisterd. Vroeger toen wij in Millingen woonden gebeurde dat absoluut 

niet.  

Na de koffie heette onze Wil iedereen van harte welkom en in het bijzonder het aanstaande 

bruidspaar Lidian en Bram. Wij zouden gaan wandelen en zoals te doen gebruikelijk bij een 

vrijgezellenfeest werden Lidian en Bram door Marion en Linda versierd met een sluier en een 

hoge zwarte hoed en beiden met een sjerp. De tekst op de sjerp van Bram luidde: “Ja ik wil” en 

van Lidian “Bride to be”. Na deze plechtigheid werden de groepen samengesteld. De captains 

zijn van oudsher al bekend, Ger, Theo, Ben, Jan, Mari en Wil. Maar hoe de teams werden 

samengesteld zal voor mij altijd een raadsel blijven. Ons team bestond o.a. uit Tiny, Wesley, 

Roy, Tom, Meike, Janne en mezelf. Vraag me niet wie van de overige Ulleken bij welke groep 

zat. Dat is me nu nog steeds niet duidelijk. Enfin, de groepen waren geformeerd en we zouden 

gaan wandelen. Iedereen werd aangeraden om de paraplu en de regenjas mee te nemen want 

het zag er zeer dreigend uit buiten. Doch de organisatie had voor een verrassing gezorgd. We 

hoefden alleen maar naar het nabijgelegen gebouw te lopen waar de gymzaal in was gevestigd.  

Hier had de organisatie een zestal spellen klaar gezet, van spijkerpoepen, elastieken tot 

blindemannetje (-vrouwtje) spelen toe. Dit was dus gesneden koek voor oma Tiny. Het 

steggelen begon al direct bij ons eerste spelletje. Met een nylon kous, waarin een bal was 

geplaatst, over je hoofd twee met water gevulde flessen proberen omver te werpen. Je mocht 

alleen door bewegen van je hoofd de bal in beweging brengen. Nee denkt Tiny. Ik pak de 

nylonkous in mijn hand en binnen een mum van tijd lagen beiden flessen om. Wesley had zelfs 

niet in de gaten hoe snel dit was gegaan. Hij zou de tijd opnemen. Gelukkig stonden de flessen 
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geparkeerd op de douche en je raadt natuurlijk al wat er gebeurde toen wij de douche verlieten. 

Juist ja. Bij ons tweede spelletje: “spijkerpoepen”. ging het al niet beter met Tiny. Zij is toch 

wel de ster van de Ulleken wat steggelen betreft. In plaats van het touwtje om haar middel te 

hangen met de spijker naar beneden en met de heupen te wiegen pakte zij de spijker tussen haar 

benen vast en poepte op deze manier de spijker in de fles. Of ze pakte het emmertje dat er naast 

stond en poepte de spijker daarin. Wesley probeerde nog wel met zijn mobieltje de juiste tijden 

te noteren, maar dat mislukte totaal bij Tiny. Zo ook bij Meike. Tiny kon het niet nalaten om 

achter de rug van Meike de spijker vast te pakken en in de fles te deponeren. Ik weet niet wie 

het snelste was, en daar ging het uiteindelijk ook niet om. Het ging om de gezelligheid en het 

bij elkaar zijn en het kletsen onderling. Het volgende spel was met een balletje op een lepel 

langs de pionnen lopen. Ons was niet duidelijk of dit al slalommend was bedoeld of links dan 

wel rechts van de pionnen er langs lopen. Maar iedereen deed zijn best de lepel en het balletje 

al vasthoudend, (stond in de regels), het parcours zo snel mogelijk af te leggen. Het vierde 

spelletje voor ons was in een minuut zo snel mogelijk dribbelen met de bal. Wesley en ik zouden 

tellen. Het was toch frappant dat Wesley en ik een afwijking steeds hadden van drie dribbels 

per minuut bij een paar deelnemers. Wesley had 216 en ik had 213 dribbels geteld. Echter toen 

Wesley zelf dribbelde kwamen we beiden op hetzelfde uit: 219. Omdat Tiny bij de vorige drie 

spellen zoveel steggelde hadden Wesley en ik besloten om haar 25 dribbels minder toe te 

kennen. 

Hierna werd een pauze ingelast. En dat was ook maar goed ook. De senioren onder ons vonden 

het moeilijke maar vooral vermoeiende spelletjes. De snoepjes en de spekkies gingen vlot rond 

en al gauw was iedereen weer in gesprek over de spelletjes en over wat men de komende tijd 

wil gaan doen. Een aantal afspraken werd hier en daar gemaakt. Maar dat zal pas allemaal na 

de vakanties gaan plaatsvinden. Alleen de afspraken voor de bruiloft van Lidian en Bram a.s. 

vrijdag vallen nog net vóór de vakanties. Ook werden her en der diverse foto’s gemaakt. Van 

spelende kleinkinderen en pratende ouders en grootouders. Na dit intermezzo werden we weer 

naar binnen gedirigeerd om het vervolg van de spellenmiddag af te maken.  

Onze ploeg moest vervolgens individueel en geblinddoekt en met behulp van de “captain” een 

parcours afleggen. En eigenlijk hoef ik het niet meer te vertellen. Tiny liep met een “open” 

blinddoek over de hindernissen. De captain hoefde niets te doen. Zelfs over het bankje en de 

koprol op de mat ging vlekkeloos. De anderen van de ploeg deden het wat serieuzer. Alhoewel 

hier en daar toch ook vraagtekens bij gezet kon worden. Vervolgens werd ons laatste spel 

gespeeld: “elastieken”. Tom kwam het hoogste van allemaal. De elastiek werd op borsthoogte 

geplaatst en met gemak maakte hij de diverse benodigde sprongen. Goed gedaan Tom. Roy 

heeft ook nog zijn best gedaan. Het hoogste elastiek zat op bilhoogte. En gelukkig deed Tiny 

niet mee. Begrijpelijk want bij dit spelletje kon zij niet steggelen. Al met al was het een gezellige 

boel met leuke spelletjes. Hoe de andere teams het ervan hebben afgebracht is mij niet duidelijk. 

Zo in de zaal kijkend weet ik wel dat iedereen fanatiek meedeed. Iedereen wilde eerste worden. 

Nou ja….. de uitslag stond eigenlijk bij voorbaat al vast. 

Na deze spelletjes werden we weer naar ’t Akkertje geloodst. Hier konden we even napraten 

over de spelletjes onder het genot van een versnapering. De droge witte wijn, de biertjes, de 

colaatjes en de Jägermeister kwamen op tafel in afwachting van wat zou gaan komen. 

Ondertussen werden buiten op het speelhuisje foto’s gemaakt van de hele familie. Eerst de 

neven en nichten en hun partners, daarna neven en nichten en hun partners en de kinderen. 

Vervolgens de kleinkinderen en als laatste de opa’s en oma’s. Het zijn mooie foto’s geworden 

voor het nageslacht. De vraag blijft ons toch achtervolgen indien deze foto’s ergens in een 

familiealbum worden opgenomen of men over pakweg 30 jaar nog weet wie wie is en waar die 
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persoon bij hoort. Wij ouderen zullen dat waarschijnlijk niet meer meemaken. Stel je voor onze 

Ger is dan bijna 100, onze Theo 99, Ben 97, Jan 96, Mari 92 en onze Wil 85. Veel succes 

allemaal om deze leeftijd te halen. 

Na de fotosessie ging iedereen weer naar binnen. Een aantal kinderen bleef buiten spelen, 

voetballen en weer anderen gingen naar binnen om te gaan punniken. Ik heb er een mooie 

armband aan overgehouden met dank aan Evelin. We moesten nog even wachten voordat we 

aan het koud en warm buffet konden beginnen en om deze tijd te doden had de organisatie een 

leuk spelletje bedacht. De jongens tegen de meisjes. Vier meisjes en vier jongens kregen ieder 

twee letters omgehangen. Men moest dan binnen zo kort mogelijke tijd een antwoord tonen op 

de vragen die door de quizmasters Linda en Marion werden gesteld met de letters die men om 

de hals had hangen. Ik meen dat de meisjes acht antwoorden goed hadden tegenover de jongens 

zes. Het was in ieder geval een hilarisch schouwspel voor de aanwezigen.  

Inmiddels had Keurslager Hermanussen het koud en warm buffet opgesteld. De koude schotel 

was in de vorm van een boot geflankeerd door schalen met koude groenten en spareribs, saté, 

heerlijke “goulash- hacheeachtig iets” en een schaal met kip en groenten. Het e.e.a. werd 

afgemaakt met voldoende stokbrood en kruidenboter. Het a.s. echtpaar Bram en Lidian werd 

uitgenodigd om het buffet te openen als oefening op komende vrijdag. Al gauw volgden de 

overige Ulleken. De spareribs gingen er in als warme broodjes. Iedereen was ervan overtuigd 

dat deze spareribs inderdaad de lekkerste van Nederland zijn. Het overige van het buffet was 

ook prima verzorgd en smaakte overheerlijk. Ondertussen liep het tegen 18.00 uur en een paar 

voetbalfanatiekelingen wilden toch wel een glimp van de wedstrijd zien. Er werd dus alles op 

alles gesteld om toch maar wat van het voetbal te zien. Buiten deden de kinderen niet onder 

voor het Braziliaanse geweld. Er werd driftige gevoetbald tussen Rik en Joost enerzijds en Sven 

en Ward anderzijds. Wie er heeft gewonnen werd ons niet duidelijk gemaakt. Maar beide teams 

waren aardig aan elkaar gewaagd. Na het eten werden we verrast op overheerlijke Heldro ijs 

met wafels. Vervolgens kregen we nog koffie met arretjescake als extra toetje na. Niemand is 

wat tekort gekomen. Want er bleef nog van alles over van het buffet. 

Tegen 20.00 uur nam onze Ger het woord en bedankte Wil, Linda, Marion, Roy, Dave en 

Kaylee voor de geweldige organisatie en ook namens alle Ulleken voor de kei leuke en gezellige 

middag. Wil nam het woord over van onze Ger en meldde dat zij en haar crew dit graag hebben 

gedaan. Iedereen was benieuwd naar de uitslag van de spelletjesmiddag en tot ieders verrassing 

werd niet Tiny uitgeroepen tot de beste in spelletjes maar onze Theo. Hij kreeg dan ook het 

lantaarntje van onze Wil uitgereikt met een paar fikse kussen. Hierna ging iedereen afscheid 

nemen en vertrok tevreden en voldaan huiswaarts. 

Wil, Linda, Roy, Marion, Dave en Kaylee hartstikke bedankt voor de organisatie van deze 

leuke, gezellige, sfeervolle, sportieve en zonnige Ullekendag. Dit is er weer een die in de 

annalen bijgeschreven kan worden. 

Tot zover dit verslag van de 19e Ullekendag. Dit is beschreven vanuit de optiek van een 

deelnemer. Natuurlijk zijn er nog veel meer gebeurtenissen te benoemen van deze Ullekendag, 

maar als schrijver kun je niet alles meemaken en of opschrijven. We gaan in ieder geval op voor 
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de 20e Ullekendag volgend jaar. Het 4e lustrum van de Ullekendag. Toch een heuglijk feit!!!!

 

Verslag 20e Ullekendag 2015. 
Dit wordt een kort verslag gezien de tropische temperaturen die momenteel worden gemeten in 

Nederland. Meestal begint de schrijver over de camping en hoe warm het daar is, maar dit jaar 

zit hij gewoon thuis met de gordijnen dicht en een buitentemperatuur van bijna 25 graden in de 

schaduw ’s morgens om 11.00 uur. Vanmiddag maar weer even gaan fietsen voor de 

broodnodige afkoeling. 

 

Afgelopen zaterdag 27 juni was het dan eindelijk zo ver. We hadden ons er al lang op verheugd 

en een paar broers hadden Theo willen helpen bij het organiseren van deze dag. Begin dit jaar 

hebben we het hem nog gevraagd. Maar dat hoefde niet. Hij zou het samen met Riekie regelen. 

Theo heeft namelijk het afgelopen jaar Riekie leren kennen, met wie hij regelmatig koffie 

drinkt. Dus kregen we, de broers en zus, een tijdje geleden een echte uitnodiging in de bus voor 

zaterdag 27 juni bij “Ons Moe” te Oploo met het verzoek deze ook aan de kinderen kenbaar te 

maken. Dat hebben we gedaan en de meeste Ulleken waren aanwezig. We misten wel Marion, 

Nelleke, Tommy en de kinderen, Theo, Miranda en hun kinderen en Jolanda en Jerry, en Ward. 

De laatst genoemde zou tegen het eind van de middag nog komen. Daarnaast mochten we een 

paar nieuwe gezichten begroeten, allereerst Riekie, Tygo het zoontje van Wesley en Ilona en 

Wiep het vriendinnetje van Rik. Zij hadden zich al heel snel aangepast aan de Ulleken sfeer. 

Theo, geassisteerd door Riekie, heette dan ook iedereen van harte welkom tijdens zijn 

openingswoord en vertelde ons wat wij deze middag zouden gaan doen. Het werd geen 

“spelletjes” middag maar een echte “op de plaats doe-dag”. Dat wil zeggen we hadden geen 

fietsen meegenomen noch sportieve kleding, zwemkleding, handdoeken etc. Nee het zou een 

middagje “schilderen” en “mozaïeken” worden.  

De middag werd geopend met een welkomst drankje, een bubbelachtig iets, voor zowel de 

jongeren als de senioren. En tijdens het welkom werd ons ook duidelijk gemaakt dat iedereen 

vijf consumptiebonnen zou krijgen. Als je meer wilde drinken dan kon je bonnen kopen voor 

eigen rekening. (Dat laatste bleek achteraf niet nodig, want bij het einde van de dag bleken er 

nog voldoende bonnen aanwezig te zijn). Hier ben ik gestopt met het schrijven vanwege de 

hitte. Op maandag 6 juli ben ik weer begonnen voor eventjes. We hebben inmiddels een echte 

hittegolf achter de rug. Pff…. was dat zweten. Enfin dit maar even tussendoor vermelden voor 

het “nageslacht”.  

Na het welkomstwoord op het terras werden we gevraagd naar binnen te gaan waar we werden 

verrast met een kopje koffie en of thee, vergezeld van cake en natuurlijk arretjescake. Dit laatste 

vond gretig aftrek bij zowel de oudere als de jonge Ulleken. Joost kon er in ieder geval niet met 

zijn handen van afblijven. We waren in totaal met ongeveer 40 Ulleken en de groep werd 

onderverdeeld in een groep “schilderen” en een groep “mozaïeken”. Onder deskundige leiding 

van vier docenten konden we gaan beginnen. Eerst werd duidelijk gemaakt wat de bedoeling 

was en aan de schilders onder ons hoe je de kwasten moest vasthouden. Aan de mozaïekers 

werd uitgelegd hoe de stukjes gelijmd op een minuscule klein dienblad aangebracht konden 
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werd driftig onze inspiratie te hulp geroepen (duikboot bij het schilderen) om toch maar zo goed 

mogelijk iets moois af te leveren. Een iemand kon aan haar mozaïekwerkje geen benaming 

geven: tulp/vis/kip/soesje/vogel/bootje. Na een tijdje waren onze “kunstwerken” toch echt af. 

Het resultaat van onze inspanningen mag er best zijn. 

         

 

Het was schitterend weer in Oploo. Dus na het schilderen en mozaïeken ging iedereen weer 

naar het terras waar het goed toeven was. De jonge Ulleken gingen naar het grasveldje 

tegenover “Ons Moe”. Hier kon men zich naar hartenlust uitleven. Tom had een bal 

meegenomen en natuurlijk moest er dan worden gevoetbald. Welk team er heeft gewonnen is 

bij de schrijver niet bekend.  

In Cuijk werd dat zelfde weekend “Samen Loop voor Hoop” georganiseerd. Een wandelfestijn 

waarmee men geld inzamelt voor de kankerbestrijding. Onze Wil en Marit hadden zich ook 

opgegeven om mee te doen en beiden namen dan ook de kans waar om bij de Ulleken geld in 

te zamelen voor dit goede doel. De voorlopige eindstand van deze actie is op het moment € 

160.229. We zijn er trots op dat Wil en Marit ook een steentje hebben bijgedragen aan dit grote 

succes. Wil je nog even kijken wat deze actie precies heeft ingehouden kijk dan even op de 

website: http://samenloopvoorhoop.nl/cuijk/  

Na het schilderen, mozaïeken, voetballen, spelen, drinken en praten werden we verrast op een 

echte spitse zak friet met mayonaise en diverse snacks. Deze konden we zelf afhalen bij een 

mevrouw. En al gauw zat iedereen te smikkelen van de friet, de bami schijf, kroket, frikandel 

of kaassoufflé. Deze vorm van eten viel bij iedereen in de smaak en er was meer dan voldoende 

aanwezig. Het buffet werd afgesloten met een heerlijk ijsje en voor sommigen nog een koffie, 

een borreltje of een wijntje. En aan alle goede dingen komt een einde. Zo ook aan deze 

twintigste Ullekendag. Theo bedankte iedereen voor het gezellig meedoen met de activiteiten, 

de gezelligheid en het “bijpraten”. En zoals na elke Ullekendag had de jury na rijp beraad 

besloten dat Mari deze keer de winnaar was van het schilderen. De meeste Ulleken wisten niet 

http://samenloopvoorhoop.nl/cuijk/
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dat het een wedstrijd was wie het mooiste zou kunnen schilderen of mozaïeken. Maar enfin 

over de uitslag kon niet worden gecorrespondeerd. Hierna nam Ger nog even het woord en hij 

bedankte Theo en Riekie voor de geweldige organisatie deze middag en ook voor de 

arretjescake die Riekie zelf had gemaakt. Hij bedankte alle Ulleken en wenste iedereen een wel 

thuis. Daarmee werd de twintigste Ullekendag afgesloten en zoetjesaan ging iedereen pakken, 

namen hun kunstwerken mee en gingen na afscheid genomen te hebben naar huis. Ook wij 

bedanken Theo en Riekie voor hun inzet en geweldige organisatie van deze Ullekendag. Wij 

wensen Mari en Ineke veel succes bij het organiseren van de 21e Ullekendag. Op naar het 

volgende jaar: 
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Verslag 21e Ullekendag 2016. 
We schrijven nu 30 september en de schrijver moet echt in zijn lang geheugentermijn gaan 

graven om dit verslag te maken. Gelukkig zijn er foto’s die dag gemaakt en dat geeft de burger 

moed om toch een redelijk en inhoudelijk juist verslag op te maken. Overigens was mij verteld 

dat iemand anders dit, dit jaar op zich zou nemen. Maar goed we beginnen maar bij het begin. 

Ondanks dat Mari en Ineke goed weer hadden besteld, enige quotes uit hun uitnodigingen: “De 

weergoden zijn al bericht, mooi weer is er besteld”, en nog een: “De zon schijnt, of het is triest 

weer, of het staat te regenen, of we hebben plens buien. Als de zon schijnt heeft de jeugd droge 

kleding nodig en misschien de ouderen ook wel”, bleek dat deze bestelling hoogstwaarschijnlijk 

daar boven niet is aangekomen. 

 

Nou we hebben het geweten. Bijna de hele middag regen, regen en nog eens regen. Om 

moedeloos van te worden. Tegen de avond begon het eindelijk een beetje op te klaren. Maar 

goed. Als echte Ulleken laten we ons niet uit het veld slaan door een beetje regen en gelukkige 

had Mari en Ineke voldoende partytenten opgezet zodat iedereen toch een beetje droog zat. 

Iedereen druppelde vanaf 13.00 uur zo’n beetje binnen en tegen 14.00 uur waren de meeste 

Ulleken aanwezig. We misten Jolanda en Jerry en Theo en Miranda en hun kinderen. Wel 

mochten we een paar nieuwe gezichten verwelkomen: Finn het zoontje van Nelleke en Tommy 

en Jelle het zoontje van Lidian en Bram. En een paar kindjes zaten nog bij moeders in de buik. 

Dus volgend jaar zullen we hen zeker hartelijk verwelkomen. 

 

Mari opende de middag en heette een ieder welkom. Zij hadden weer een leuk programma in 

elkaar geknutseld en zoals hij al zei laat je maar verrassen. En nadat we ons te goed hadden 

gedaan aan de koffie, thee en limonade met cakejes, en al een beetje hadden bijgepraat werden 

we allemaal in de bus Cilly gedirigeerd. Waar de reis heen zou gaan was niet direct duidelijk 

maar het duurde niet lang of we werden gedropt op de midgetgolfbaan aan de Plasmolen. 

Ondertussen regende het pijpenstelen en maar goed dat het comité een bus had besteld anders 

waren we op de fiets echt drijfnat aangekomen. Binnen aangekomen, het regende te hard om 

direct te gaan midgetgolven, werden we getrakteerd op een drankje. Dus het gaf ons weer even 

de tijd om nieuwtjes uit te wisselen. Zelfs de kleinkinderen verveelden zicht niet. Zij zaten aan 

een grote ronde tafel en wisselden allerhand nieuwtjes uit, hoe het op school afgelopen jaar was 

gegaan, of ze over waren, en of ze al een vriendje of vriendinnetje hadden. Uiteindelijk werd 

het een beetje minder buiig en al gauw gingen we naar buiten. We werden in een aantal groepen 

verdeeld en hoe Mari en Ineke de groepen hadden ingedeeld is bij de schrijver helaas niet meer 

bekend. Op verschillende plaatsen op de midgetgolfbaan werd door de groepen begonnen met 

het spelen. En dat er gesjoemeld en gesteggeld werd dat is kennelijk inherent aan het Ullek zijn 

of zou Tiny dat er allemaal hebben in gebracht? Dat laatste is natuurlijk goed mogelijk zover 

we Tiny kennen, als zij mee doet met spelletjes. De Ulleken hebben het in ieder geval goed 

overgenomen met dank aan deze leermeester. Al met al mocht het de pret niet drukken. En hoe 

men ook de punten zou schrijven, één ding stond van te voren al vast. De winnaar was al bekend 

voordat de wedstrijd (het spel) was begonnen. Met de paraplu in de hand werd getracht het 

balletje met de stick in het gaatje te slaan. Op menig baan hoorde je “oeh” of “ah” een teken 

dat het balletje net niet in de “hole” werd geslagen of er met een boogje omheen liep. Soms 

vlogen de ballen van de andere baan om je oren omdat daar dan weer te hard of te fanatiek werd 

gespeeld. Of iedereen de 18 holes inderdaad heeft afgemaakt is niet bekend. Dat is uiteindelijk 

niet belangrijk. Het ging er maar weer eens om dat we door spel, praten, elkaar bewonderen om 
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het spel, sjoemelen en steggelen toch maar weer nader tot elkaar kwamen. En dat is dan weer 

aardig gelukt mede dankzij de gemeenschappelijke vijand deze middag: “de regen”.  

 

Na het midgetgolven gingen we naar binnen waar we werden getrakteerd op een “natje en een 

droogje en een hapje”. De snacks waren niet aan te slepen. Kennelijk had het buiten zijn op de 

golfbaan de inwendige mens geen goed gedaan. Iedereen was wel in voor een snackje en menig 

consumptiebon werd ingeruild voor een aantal kleine zakje chips. Na nog nagepraat te hebben 

over het vertoonde spel werden we wederom de bus in gedirigeerd. Deze keer gingen we 

richting “Achter de Hoven 3” in Gennep. In de bus werd dan ook druk gespeculeerd wat het 

comité deze middag nog meer op het programma had staan. Het maakte in ieder geval de sfeer 

er niet minder om. In Gennep aangekomen konden we direct onze plaatsen van eerder die 

middag weer innemen. Hier en daar moest er wel een handdoek aan te pas komen om de stoelen 

droog te wrijven. De aanhoudende regen had het tentdoek doorweekt zodat af en toe hele fijne 

regen naar beneden kwam. Maar geen nood, de meesten van ons hadden een regenjas met 

capuchon bij zich waar dan ook gretig gebruik van werd gemaakt. Ondertussen had Tiny een 

aantal foto albums over eerdere Ullekendagen klaar gelegd. Deze vonden gretig aftrek bij alle 

Ulleken. Menigeen startte een discussie van “goh wat waren we toen nog jong” of “moet je hier 

eens kijken”, “wat was Wesley toen nog een menneke” of “och wat was die Rik toen al een 

mooi menneke” enz. enz. Dus deze albums hield iedereen een tijdje bezig. 

 

Tja en toen kwam op en gegeven moment de grootste verrassing van deze middag. Mari had 

met Wesley samen een aantal kilo’s verse paling op de kop weten te tikken en Mari was zo 

aardig geweest deze schoon te maken en te bakken. Deze gebakken paling ging er werkelijk in 

als koek. Elke aanwezige Ullek heeft wel twee stukjes gehad en sommigen drie. De paling was 

meer dan verrukkelijk en maar goed dat onze Wil deze niet lustte. Zo hadden wij allemaal net 

ietsje meer. Wat opviel is dat kleinkinderen die nog nooit zo paling hadden gegeten zich 

eveneens lieten gelden. Het was een lust om te zien. Zo zie je maar weer: “Een appel valt niet 

ver van de boom”. Eigenlijk zou dit een jaarlijks terugkomende traditie moeten worden. Oproep 

aan Mari om dit te overleggen met de komende organiserende comités. En zoals te doen 

gebruikelijk, de vis moet zwemmen. Dus Mari en Ineke hadden natuurlijk mede voor een 

drankje gezorgd bij de vis. De kleinkinderen vermaakten zich opperbest bij het houten 

tuinhuisje. Zelfs tijdens de regen werd er nog met waterpistolen gespeeld door hen. En ik kan 

niet goed inschatten of de neven achter de nichtjes aan zaten met het waterpistool of de nichtjes 

achter de neven. Dat laat ik maar aan de neefjes en de nichtjes over. 

 

Tijdens het borrelen, foto’s bekijken en paling eten werd door de kleinkinderen al gespeculeerd 

wat we die avond zouden gaan eten. En menigeen wist zicht nog te herinneren dat Mari en Ineke 

zes jaar geleden een frietkraam en ijscowagen hadden laten komen. Zouden ze dat dit jaar weer 

doen? Werd direct de vraag. De ouderen antwoordden dan rustig wacht maar af en je hebt net 

nog een stukje paling gehad. Maar ja, zo’n enerverende middag maakt hongerig en zeker bij de 

jeugd. En……. Ja hoor daar kwam de frietkraam. Nadat de olie heet genoeg was om de snacks 

en de friet te bakken werd het buffet geopend. Iedereen kon net bestellen wat hij of zij wilde 

eten. Van frietje -speciaal, -oorlog, -kapsalon, tot frikandel speciaal, kaassouffle of bami schijf. 

Van alles was er te krijgen. En natuurlijk werd er gretig gebruik van gemaakt. zelfs de 

allerjongsten zoals Tygo, Finn en Jelle smulden ervan. Na dit voortreffelijke intermezzo mocht 

natuurlijk een lekker ijsje niet achter blijven. Wederom werden we getrakteerd op diverse 

soorten en smaken ijs. Nadat we ons buikje hadden rond gegeten met patat, snacks en ijs gingen 

we weer naar onze plaatsen onder de party tenten. Overigens was het inmiddels al droog 
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geworden en in de verte kwam een waterig zonnetje door. Het was heerlijk om even in de volle 

zon te zitten zodat we ons een beetje konden opwarmen.  

 

Iedereen had het naar de zin, de kinderen op het springkussen, Lieke en Evelin en zelfs Gerben 

en  Ineke hadden het prima naar hun zin. De laatste uren liep Ineke  op haar blote voeten en 

Gerben kon het niet nalaten een “selfie” te maken waarop hij ondersteboven is te zien. Maar 

goed aan alles komt een keer een einde. Ook aan deze tot zover zeer geslaagde Ullekendag. 

Omdat het comité “WUTA”, Ben en Anne-Lies volgend jaar de tweeëntwintigste Ullekendag 

zouden moeten gaan organiseren en Ullek Ben momenteel echt in de lappenmand zit heeft hij 

met Mariëlle en Gerben en oer Ullek Ger overlegd dat we eens de organisatie van de Ullekendag 

anders moeten gaan aanpakken. Dat wil zeggen dat indien mogelijk de tweede generatie 

Ulleken, na Ger, Theo, Ben, Jan, Mari, en Wil dit eigenlijk zouden moeten oppakken. Ger had 

intussen Mariëlle en Gerben al gepolst en zij waren direct voor. Dus bedankte Ger, Mari en 

Ineke voor de overweldigende organisatie, de heerlijke paling en eigenlijk voor alles wat we 

die middag hadden meegemaakt en verder alle aanwezigen voor hun sportieve inzet om vooral 

niet naar huis te zijn gaan, gezien de regen. En hij maakte en passant nog even bekend wie de 

wissellamp had verdiend. De jury had unaniem beslist dat Mariëlle en Gerben de winnaars 

waren van deze middag. Hij memoreerde nog even waarom zij de grote overwinnaars waren 

deze middag. Onder luid applaus namen Mariëlle en Gerben de wisseltrofee in ontvangst. Maar 

Mari en Ineke kregen eveneens een luid applaus voor deze, ondanks de regen, geweldige 

middag. Mari en Ineke nogmaals namens alle Ulleken bedankt voor de geweldige, gezellige 

sfeer die jullie hebben weten te creëren en jullie inzet en excellente organisatie. Na een kopje 

koffie gedronken te hebben begaf bijna iedereen zich huiswaarts. Ook de schrijver van dit 

verhaal. Echter…. ik moet er nog wel even bij vertellen dat het erg lang die avond rumoerig 

bleef Achter de Hoven 3. Hoe laat het exact is geworden is ons niet bekend, maar uit 

betrouwbare bronnen hebben we kunnen vernemen dat het tegen de kleine uurtjes aan liep. 

Tot zover het verslag van de eenentwintigste Ullekendag. En natuurlijk gaan we met ons allen 

op voor de tweeëntwintigste Ullekendag die dan wordt georganiseerd door het comité “jong 

WUTA”. Wij wensen Mariëlle en Gerben heel veel succes bij het organiseren van de 22e 

Ullekendag. Schrijf onderstaande datum alvast in jullie agenda!! 

 

22e Ullekendag 

Zaterdag 24 juni 2017 
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Verslag 22e Ullekendag 2017. 
Dit jaar een verslag dat hoogstwaarschijnlijk niet zo lang, of zo breedvoerig zal zijn als 

voorgaande jaren. De schrijver heeft dit jaar rustig in een hoekje het e.e.a. aanschouwd tijdens 

deze familiedag en vanuit dat perspectief wordt dit geschreven. Enfin, de schrijver was in ieder 

geval al om 12.45uur op de plaats van bestemming, Noordstraat 12 te Venhorst. Hij wilde het 

spektakel van het begin tot einde meemaken. Dit jaar werd de Ullekendag voor het eerst 

georganiseerd door de kinderen van Ben en Anne-Lies: Mariëlle en Pascal en door Gerben en 

Nancy. Het organiserend comité WUTA was dit jaar door omstandigheden niet bij machte de 

organisatie op zich te nemen. Het was een goede keus en besluit om dit uit handen te geven aan 

WUTA II: Mariëlle en Pascal, en Gerben en Nancy. (Voor de mensen die het begrip WUTA 

niet kennen: onze opa Grad den Ulk, visser van beroep, had vroeger een schokker waarmee op 

de Rijn, Waal en in het Vossengat werd gevist. Deze schokker heette WUTA, Wacht Uw Tijd 

Af).  

Iedereen druppelde vanaf 13.00 uur zo’n beetje binnen en werden verwelkomd door het comité 

WUTA II, gevolgd door een rondleiding waar we het grootste gedeelte van deze familiedag de 

middag zouden doorbrengen. Tegen 14.00 uur waren alle Ulleken aanwezig die zich hadden 

opgegeven ook diegene die al een hele verre reis achter de rug hadden Lidian, Bram en Jelle. 

We misten deze keer toch wat meer familieleden dan dat we gewend waren: Jolanda en Jerry, 

Theo en Miranda en hun kinderen, Meike en Henk met kinderen, Nelleke en Tommy en hun 

kinderen en Marion. Daarentegen mochten we een paar nieuwe gezichten van harte 

verwelkomen: Ronald de vriend van Linda en zijn kinderen Sanne en Senna. En last but NOT 

least, Joris het zoontje van Wesley en Ilona en Fleur het dochtertje van Jelle en Karin. En we 

hadden twee pas afgestudeerden onder ons: Rik en Wiep. Nogmaals vanaf deze plek van harte 

gefeliciteerd met jullie diploma.  

WUTA II had dit jaar een schuur afgehuurd met heel veel mogelijkheden qua ruimte. Na de 

entree werd je gelijk doorverwezen naar de grote ruimte waarin de tafels en stoelen plus de 

koffie, thee en verdere versnaperingen al klaarstonden. In deze ruimte keek je de ogen uit. Wat 

het echtpaar allemaal had verzameld is met geen pen te beschrijven. Van sommige aanwezigen 

hoorden we dat het een soort antiekmarkt was zoals ooit de vrije markt in Cuijk, maar dan wel 

veel kleiner. In deze ruimte was ook een gedeelte waar de kinderen naar hartenlust konden 

spelen, de vloer was bedekt met tapijt. Achter deze ruimte verder in het gebouw stonden wat 

spellen opgesteld, zoals o.a. een rollator, een eierdop waarin men kon gaan zitten en een 

pingpong tafel. Iedereen kon hier gebruik van maken en daarachter nog een ruimte waar de 

voetballers onder ons zich konden uitleven. Al met al een grote ruimte waarin wij ons prima 

konden vermaken. Na het begroeten en snel een aantal wetenswaardigheden te hebben 

uitgewisseld en na de koffie en de thee met een plak cake of koekje werden we na een 

welkomstwoord door Gerben gevraagd om met de auto naar de Voskuilenheuvel te rijden. Dit 

was ongeveer een kilometer verwijderd van waar wij die middag onze Ullekendag hebben 

gehouden.  

We kregen daar onder leiding van drie gidsen uitleg over o.a. hoe dit gebied is ontstaan, de 

schaapskooi en het Kempense Schaap en niet te vergeten de diverse bijzondere planten en 

insecten die de Voskuilen herbergt. De Voskuilenheuvel is een natuurgebiedje van 18 ha dat 

zich 1 km ten noordwesten van Venhorst bevindt. Het betreft een stuk naaldbos, met daarin ook 

heide en een moerasgebied, dat eigendom is van de gemeente Boekel. Toen de Peel werd 

ontgonnen bleek dit gebied ongeschikt voor de landbouw, daar het deels te droog en deels te 
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nat was. Sinds 1989 is het door vrijwilligers uit Boekel en Venhorst, samenwerkend in de 

Stichting Peellandschapspark Voskuilenheuvel, herschapen in een stukje Peellandschap met 

heide en vennen. Ook is er een ouderwetse schaapskooi gereconstrueerd. Het gebiedje wordt 

begraasd door een kudde Kempense Heideschapen.  

Een schaapskooi is een zogenaamde potstal en dient als onderkomen voor schapen die de heide 

begrazen. De schapen liggen tegenwoordig vaak op stro, maar eerder werden hiervoor 

heideplaggen gebruikt. De schapen poepen dan op de stro/heideplaggen en doordat ze in de 

kooi lopen vermengt het stro of de plaggen zich met de mest. Deze stalmest is zeer vruchtbaar 

en werd vroeger gebruikt voor de akkers in de omgeving. Het Kempens schaap of Kempisch 

heideschaap werd reeds rond 1800 als een afzonderlijk ras bestempeld. In het begin van de 20e 

eeuw kwam het nog bij tienduizenden voor over de gehele Belgische en Nederlandse Kempen. 

Voor de opkomst van de kunstmest waren deze schapen een levensnoodzakelijk onderdeel van 

het leven in de Kempen. Zij zorgden voor de mest die de akkers vruchtbaar moest maken. 

Tijdens de wandeling waarin onze gids alle wetenswaardigheden vertelde zoals hierboven 

vermeld werd daarnaast ook ingegaan op de vele bijzondere planten, insecten en dieren in het 

park. Sommige kinderen mochten met een grassprietje in een gaatje in de grond prikken waar 

dan een larve van een kever in zit. Als er een mier of ander klein insect over het gaatje loopt 

wordt deze naar binnen getrokken als voedsel voor de larve.  

En iets verder op dicht bij een waterkant haalde onze gids een loep uit haar tas om een heel 

speciaal plantje de zogenaamde “kleine zonnedauw” te kunnen bekijken. In onze wilde flora 

komt een klein aantal plantensoorten voor dat vanwege de zeer mineraalarme bodem waarop 

ze staan voor een aanvulling op het dieet is aangewezen op het vangen en verteren van kleine 

insecten. De kleine zonnedauw, hoort tot deze vleesetende plantensoorten. Ze groeit in zeer 

specifieke milieus die vaak in de zomer droog, maar in de winter onder water staan. Natuurlijk 

moesten Kaylee, Tiny en Ben door de knieën om dit wonderbaarlijk plantje te kunnen bekijken. 

Via de uitkijktoren het insectenhuis kwamen we bij ons beginpunt van de route uit.  

Voor meer informatie verwijst de schrijver u graag naar de website van de stichting 

Voskuilenheuvel: http://www.voskuilenheuvel.nl/?m=11&/welkom. Het is voor de schrijver 

niet doenlijk om alle wetenswaardig over dit stukje natuurgebied dat deze middag door onze 

gids Ester aan ons werd verteld op te nemen in dit verslag. 

Na deze wandeling van ca. anderhalf uur gingen we naar de auto en volgens Gerben konden we 

gewoon rechtdoor rijden en na twee keer rechts afslaan zouden we op de Noordstraat uitkomen. 

Dat klopte inderdaad, maar gevoelsmatig leek het of we in Boekel zouden uitkomen. 

Uiteindelijk kwamen we toch weer op nummer 12 aan. Mariëlle en Nancy hadden ondertussen 

de afwas gedaan en de boel opgeruimd. Het “borreluurtje” ging nu van start. Iedereen was 

binnen de kortst mogelijke tijd voorzien van een hapje en een drankje en de kinderen uiteraard 

van limonade.  

In de tweede ruimte gingen de kinderen verder met de spellen. Een aantal kinderen wist zich 

uitstekend te vermaken met het “stokken vangen”, terwijl een ander zich uitleefde met een of 

ander “huppelgeval”, en moeder Lidian hun zoon Jelle leerde schijven schuiven op een tafel. 

Tante Tiny kon het niet nalaten om te gaan voetballen met Evelin en Joost. Wiep en Senna 

wisten zich uitsteken te vermaken met het “bierpul” schuiven en Tygo vond de rollator toch 

wel erg interessant. Zelfs Rik ging door de knieën en ging mooi op de mat zitten spelen met 

zijn achterneef en –nicht. Weer andere kinderen, Sven, Marit en Ward, konden het niet nalaten 

om eens lekker met elkaar te stoeien.  

http://www.voskuilenheuvel.nl/?m=11&/welkom
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Het organiserend comité WUTA II had nog voor een daverende verrassing gezorgd. Na het 

borreluurtje werden we door Gerben uitgenodigd om zelf onze pizzabodem te beleggen met 

allerhande lekkers. Je kon het zo gek niet opnoemen of het was aanwezig. Champignons, 

gesneden uien, salami, gyros, rauwe en gekookte ham, tonijn, geraspte kaas, mozzarella, ananas 

etc. etc. Eerst voor de kinderen en dan voor de ouderen en gevraagd werd om je pizza te delen 

met iemand zodat iedereen zo snel mogelijk iets te eten kreeg. Gerben ging zelf achter de vier 

bak/grill oventjes staan om een ieder te helpen zodat iedereen een goed doorbakken pizza kon 

gaan oppeuzelen. Tijdens deze “ronde tafel” ronde kon men wat nieuwtjes met elkaar 

doornemen of werd advies gegeven wat lekker en niet lekker zou zijn op een pizza. Uiteindelijk 

bepaalde toch hij of zijzelf datgene wat hij of zij zou gaan eten alle goede adviezen ten spijt. Al 

met al een geweldige en qua smaak een sensationele ervaring voor de meeste Ulleken van ons. 

Een aantal van ons ging na de eerste keer terug om nog een halve- of hele pizza te beleggen en 

te laten bakken. Na deze voortreffelijke maaltijd werden we getrakteerd op een heerlijk ijsje. 

Hierna volgden voor de liefhebber een lekker kopje koffie en of een glas thee. 

Enkele Ulleken die met hun kinderen een verre terugreis moesten maken gingen aanstalten 

maken om te vertrekken. Dit was het teken voor Gerben om snel het woord te nemen en iedereen 

te bedanken voor het meedoen maar vooral voor de gezelligheid en het kunnen bijkletsen. 

Omdat we dit jaar geen spelletjes hebben gedaan waarbij punten konden worden verdiend voor 

de zogenaamde beste ploeg, werd het olielampje de, “Ullekenprijs”, dit jaar door Gerben 

overhandigd aan het comité BTB oftewel Jan en Marja. Met ander woorden Jan en Marja gaan 

de 23e Ullekendag organiseren. We bedanken WUTA II: Mariëlle, Pascal, Gerben en Nancy 

voor de geweldige organisatie van deze tweeëntwintigste Ullekendag. Wij Ulleken hebben 

ervan genoten. Nogmaals bedankt. 

Tot zover het verslag van de tweeëntwintigste Ullekendag. En natuurlijk gaan we met ons allen 

op voor de drieëntwintigste Ullekendag die dan wordt georganiseerd door het comité “BTB”. 

Wij wensen Jan en Marja heel veel succes bij het organiseren van de 23e Ullekendag. Schrijf 

onderstaande datum alvast in jullie agenda!! 

 

 

 

23e Ullekendag 

Zaterdag 30 juni 2018 
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Informatie over de ULK: 

 

Een volwassen Ulk wordt 29 tot 46 cm lang. De mannetjes zijn iets groter dan de vrouwtjes. 

Een mannetje heeft een kop-romplengte van 30,5 tot 46 centimeter, heeft de staart gemiddeld 

14 centimeter lang en weegt 500 tot 1500 gram. Een vrouwtje heeft een kop-romplengte van 29 

tot 35,5 centimeter, heeft de staart gemiddeld 12,5 centimeter lang en weegt 450 to 800 gram. 

De Ulk heeft een donkere vacht, met witte oor randjes, een witte 

snuit, witte vlekken aan de oren en ogen en een donker masker. 

De zijkanten van de snuit zijn lichter van kleur. In de zomer ligt 

de wollige, lichtbruine tot gelige ondervacht grotendeels 

verborgen onder de donkerkleurige dekharen. In de winter staat 

deze ondervacht uit, waardoor een Ulk er dikker uitziet. In de 

zomer ziet de vacht er donkerder uit. 

Als de Ulk in 't nauw gebracht word, spuit het een stinkend, melkig vocht uit de grote 

stinkklieren aan de basis van de staart. Dit vocht gebruikt de Ulk ook om zijn territorium mee 

te markeren. De Latijnse name Mustela Purotius wil dan ok zeggen stinkende wezel. 

De Ulk is een nachtdier dat overdag in zijn holletje blijft. Het graaft vaak zijn eigen hol, maar 

kan ook een leeg achtergelaten konijnenhol innemen of in een natuurlijke holte kruipen. Het 

hol bekleedt de Ulk  met gras en mos. De Ulk leeft solitair. 

De Ulk is een felle rover die naast muizen, ratten en kikkers ook een (veel grotere) kip of konijn 

niet uit de weg gaat. Knaagdieren en kikkers zijn het belangrijkste voedsel, maar ook vogels, 

regenwormen, insecten, enz.  Als een Ulk er in slaagt een kippenhok binnen te komen, kan het 

veel of zelfs alle kippen doodbijten. 

Het heeft verscheiden technieken om zijn prooi te doden: een kikker wordt in de nek gebeten, 

een muis in de kop, een konijn in de neus en bij een fazant bijt het de nek af. De Ulk legt 

voedselvoorraden aan. Soms kun je enkele tientallen dode en/of verlamde kikkers en padden in 

de buurt van een Ulkenhol vinden. 

Al vroeg in 't voorjaar, in maart, begint voor de Ulk de paartijd, die dan tot juni duurt. Het 

mannetje grijpt het vrouwtje dan in de nek en loopt met haar rond. De paring zelf kan tot een 

uur duren. Na een draagtijd van 42 dagen worden er meestal drie tot acht jongen geboren. De 

vroegste nestjes komen zo rond eind april, begin mei. De jongen word geboren in een verlaten 

konijnenhol of een vossen berg. Ook holle bomen of rotsspleten word hiervoor gebruikt. De 

Ulk kent maar een enkele worp in 't jaar. Bij de geboorte hebben de 

jongen zacht, zijdeachtig wit haar en wegen ze 9 tot 10 gram. Na 

drie tot vier weken krijgen ze een donkere vacht. Ze worden een 

maand lang gezoogd. Het mannetje is geslachtsrijp tussen maart en 

mei; het vrouwtje eind maart, begin april. In 't wild worden Ulken 

hooguit vier tot vijf jaar oud. In gevangenschap kunnen ze wel 

veertien jaar worden. Doordat de Ulk niet vies is wat het eten aangaat, komt de Ulk in veel 

verschillende landschapstypen voor. Ze komen vooral voor in bebost, laag gelegen 

waterpartijen, waaronder rivieroevers en moerassen. Ook vind je ze op boerderijen en in 



                                   Verslagen van alle Ullekendagen 1996/2017 

 

 

76 
 

 

 

beboste graslanden. De Ulk is inheems voor Europa: nergens anders op de wereld kom je de 

Ulk tegen. De oostelijke grens ligt bij de Oeral. Je treft de Ulk op zowat het hele Europese 

vasteland aan. In Scandinavië komen ze alleen in het zuiden voor. Ook worden de Ulken 

gesignaleerd op Corsica en Sicilië. 

 

Nog meer informatie over de Ulk: 

 

BUMO - Uitleg over de naam Ulk  

Waar de Achterhoekse bijnaam Ulk vandaan komt is wat moeilijk te verklaren, maar we doen 

hieronder toch een poging. De Duitser Carl Siebers, 'Volksschullehrer' en amateurgenealoog 

uit Rees vond ooit een schets met daarop het wapen van de familie Hulkenberg. Deze in 

Düsseldorf gevonden schets bevatte een marterachtig dier op een berg. Leden van deze familie 

werden in hun omgeving ook wel ölken genoemd. Zo komt het marterachtige dier aan de naam 

ölk of ook wel Ulk (in werkelijkheid een bunzingsoort).  

De bovenstaande naam verklaring wordt echter niet door iedereen zeer waarschijnlijk geacht. 

Het P.J. Meertens-instituut in Amsterdam heeft een andere verklaring! In het boek "Flur und 

Siedlungsnamen des Kreises Rees" meent schrijver Dr. J. Westermann dat Hülkenberg 'kleine 

Sumpflache' zou betekenen, maar geeft daarbij geen nadere toelichting.  

Nu is Hulcke of Hülcke verwant aan het Nederduitse woord hölken en zou inderdaad zoiets als 

uitholling, waterkuil of iets dergelijks kunnen betekenen. Overigens komt de naam Hulkenberg 

ook nog voor in het Archief Huis Bergh, waarvan de Stichting voor Genealogie en Geschiedenis 

tussen Rijn en IJssel een afschrift maakte. Uit dat afschrift blijkt dat de naam Hulkenberg al 

voorkomt omstreeks het jaar 1300 maar dan als 'huelckenbergh'.  

In het woordenboek vinden we bij de letter F voor het eerst het woord Ulk opduiken: 

Fret (o.; -ten) [Frans: furet], 1 bepaalde bunzing, ulk, ulling (beide m.; -en) [gewestelijke 

woorden voor bunzing of fret].  

 

Synoniemen voor het woord Ulk in de Duitse taal zijn onder meer:  

Bubenstreich, Dummejungenstreich, Entzücken,Freude, Frohsinn,Fröhlichkeit, Hänselei, Ju, 

Jubel, Kalauer, Neckerei, Possen, Schabernack , Schelmenstreich, Scherz, 

Scherz,Scherz,Spaß, Spitzbüberei, Streich, Ulk, Unfug, Vergnügen, Vergnügtheit, Witz. 


