
Er breken spannende tijden 
aan voor de kinderen in Ulft en 
omstreken. Komende zaterdag 
komen Sinterklaas en zijn hel-
pers aan in Nederland en zetten 
ze voet aan wal in de provincie 
Zuid-Holland, waar ze worden 
ontvangen in Maassluis. Een dag 
later, zondagmiddag 13 novem-
ber, wordt de goedheiligman 
door ondernemersvereniging De 
Hanze welkom geheten in Ulft. 
Op het Zwarte Plein en bij de 
DRU zorgt ’mevrouw Maria’   
ervoor dat alles op rolletjes 
loopt. Vanaf 26 november wordt 
ook de decemberactie weer ge-
organiseerd door de Ulftse on-
dernemers van De Hanze.

De Sint is inmiddels al met 
Pakjesboot 12 en zijn Pieten 
onderweg vanuit Spanje en ook 

de ondernemersvereniging is al
weer een tijdje bezig met de 
voorbereidingen, om hem goed 
te ontvangen in Ulft. Op zondag 
13 november wordt de boot met 
Sinterklaas om 14.00 uur op het 
Zwarte Plein verwacht. 

Mevrouw Maria heeft al contact 
gehad met Sinterklaas en op zijn 
verzoek verzorgt zij de presenta-
tie van de intocht weer, net zoals 
ze dat de afgelopen jaren deed. 
Wethouder Bert Kuster zal bij de 
trap aan het water de eer hebben 
om de goedheiligman als eerste 
de hand te schudden, als de Sint 
voet aan wal zet in Ulft.

Koffie en thee zijn op het Zwarte 
Plein voor een schappelijke prijs 
verkrijgbaar met dank aan schut-
terij De Eendracht. Ondertussen 

gaat om half drie de deur van 
de Popzaal open bij de DRU 
Cultuurfabriek. 
Sinterklaas wordt in een speciale 
koets die kant op gereden, via 
de Dr. Ariënsstraat, de Frank 
Daamenstraat en de DRU-laan.

Een muziekkorps uit Ulft bege-
leidt de stoet en loopt voorop. 
Om 15.00 uur arriveert de Sint 
bij de Popzaal. De Pieten komen 
met lege zakken aan in Ulft. ”De 
Sint wil dat ze die gaan vullen 
bij de winkels in Ulft. Hij heeft 
gehoord dat ze daar heel mooie 
cadeautjes hebben voor de kin-
deren,” weet mevrouw Maria.

Kleurplaat
Namens de goedheiligman heeft 
mevrouw Maria alvast een ver-
zoek voor alle kinderen die hun 

best gaan doen op de kleurplaat 
die verderop in deze krant staat. 
”Sinterklaas wordt al wat ouder, 
dus soms heeft hij moeite om al 
die namen uit elkaar te halen. 
Daarom heeft hij gevraagd of 
alle kinderen op de kleurplaat 
willen zetten of ze een jongen of 
een meisje zijn en hoe ze heten!”

Stempelactie
Met ingang van zaterdag 26 no-
vember maken consumenten in 
Ulft weer vier weken lang kans 
op geldprijzen tijdens de stem-
pelactie van De Hanze; iedere 
besteding van vijf euro bij de 
deelnemende ondernemers (of 
tien euro bij de supermarkt)      
levert een stempel op. De spaar-
kaart is vol bij tien stempels en 
kan dan worden ingeleverd bij 
de supermarkt en bij de overige 
deelnemers. 
Tijdens de trekkingen (op 
woensdag 7, 14, 21 en 28 decem-
ber) worden waardebonnen van 
tussen de 15 en 100 euro verloot. 
Tijdens de laatste trekking, tus-
sen Kerst en Nieuwjaar, wordt 
bovendien de hoofdprijs van 450 
euro uitgedeeld.
De decemberactie was ook vorig
jaar weer een succes. ”En zolang 
dat het geval blijft, gaan we er
mee door,” belooft Hanzesecre-
taris Diana Hogeweg. 

”Tijdens het controleren van de 
kaarten is het mooi om te zien 
dat de deelnemers van heinde en 
verre komen. Dat maakt duide-
lijk dat Ulft een regionale func-
tie en een aanzuigende werking 
heeft.” Dat is goed te verklaren, 
vindt de secretaris. 
”We hebben hier verschillende 
uitstekende speciaalzaken, waar 
mensen graag iets verder voor 
willen rijden. We hebben onder-
nemers die bereid zijn een stapje 
extra te doen voor de klant. En 
het hele centrum van Ulft is nu 
opgeknapt, dat is heel plezierig 
voor zowel onze klanten als voor 
onszelf als winkeliers.”
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Oranje
Ik liep van de week door Ulft 
en wat me opviel is dat de nieu-
we biografie van Juliana, onze 
oud-vorstin, gretig aftrek vond.
Nog voor dat het boek in de 
boekhandel lag, was er alweer 
de nodige ophef over de oranjes
en voor de oranje haters onder 
ons is dit boek dan ook koren 
op de molen. Tja, als we alle 
commotie bij elkaar vegen over 
ons vorstenhuis dan hebben we 
een hele waslijst aan irritaties 
die de laatste jaren steeds gro-
ter worden. Of het nu gaat over 
het geld dat de kroonprinses 
krijgt of het betreft de ’Groene 
Draeck’, blijkbaar zijn de onder-
danen niet meer zo tevreden 
over onze monarchie. In tijden 
van economische tegenslag is 
het ook bijna niet te verkopen 
dat deze ’familie’ flink gespon-
sord wordt door het belasting-
geld van de onderdanen.  
Navrant is dat Maxima een 
klein stukje schreef in de daklo-
zenkrant over omgaan met geld. 
Stuitend, ongeloofwaardig.
Om nog maar te zwijgen van 
het gekrakeel dat Rutte uit-
sloeg over de anderhalf miljoen 
die Amalia zou gaan toucheren 
als ze achttien wordt. Zoals zo 
vaak sloeg hij weer de nodige 
wartaal uit ’Zij kan er toch niks 
aan doen dat ze veroordeeld is 
tot de kroon’ och, gut wat een 
arme ziel. Blijkbaar vond de 
premier het ook nodig om de 
ontstane ophef af te doen als 
’populistisch gezever.’ Wat een 
neerbuigende houding van dit 
heerschap, beschamend. Maar 
blijkbaar is het hebben van 
kritiek in Nederland iets heel 
slechts geworden; veel tere 
zieltjes van hele volksstammen 
worden getart en getergd. Na 
de ophef over zwarte piet gaan 
we dadelijk dus weer verder 
met de Oranjes. het is voor de 
echte ’Hollander’ maar moei-
lijk te verteren dat Nederland 
in ras tempo veranderd. Of je 
nu voor of tegen zwarte piet 
bent, republikein of Oranje-
gezind, hele volksstammen 
op hun ivoren torentjes is er 
alles aan gelegen om de hui-
dige status quo te behouden.

ZijlijnDe Hanze heet Sinterklaas 
welkom in Ulft

 

NVM

            Verhuisplannen? 
       Neem dan contact met 
        ons op voor een gratis 
             waardebepaling.

                                    
    Info@alliancemakelaars.nl
                 0315-685546

Middelgraaf 38 - Ulft   Tel. 0315 820 250
www.matador.nl

MEIVAKANTIE 2016
Nu volop boekbaar!

Zondag 13 november kunnen de kinderen Sint weer begroeten in Ulft.

9 Olde Dorpskiek’n,   
 MTS, Agenda, Galerie  
 bij de Boeken  

 

Profiteer nu van een zeer lage rente!
 Variabel NHG 1,48%
 5 jaar vast NHG 1,29%
 7 jaar vast NHG 1,49%
 10 jaar vast NHG 1,50%
 15 jaar vast NHG 1,95%
 20 jaar vast NHG 2,10%

Rentewijzigingen en zetfouten voorbehouden.
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

0315-345919  -  www.hypotheekadviseur.nl
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Achterhoek in beweging
Het college stemt in met de 
businesscase Achterhoek in Be-
weging 2016-2019. Daardoor ont-
staan kansen voor sportvereni-
gingen en inwoners (specifiek 
ook jeugd en mensen met een be-
perking) op het gebied van sport 
en sportaccommodaties. Tevens 
draagt het bij aan de gezond-
heidsbevordering van inwoners. 
In de businesscase wordt beschre-
ven op welke wijze dit georgani-
seerd wordt. Het college onderte-
kent tevens de intentieverklaring 
voor deelname aan de regeling 
voor 2017.Verklaring voor inzet 
van buurtsportcoaches. Hiermee 
kunnen lokale initiatieven wor-
den ondersteund en gestimuleerd. 

Varsselder
Het College wil dat het ontwerp-
bestemmingsplan voor ”De Olde 
Molen” in Varsselder in proce-
dure wordt gebracht en een over-
eenkomst tot het zeker stellen van 
het verhaal van kosten (inclusief 
planschade) voor dit plan wordt 
aangegaan. Het ontwerp bestem-
mingsplan voor locatie ”De Olde 
Molen” in Varsselder, voorziet in 
de bouw van 8 woningen. 
Een anterieure overeenkomst 
(inclusief grondruil c.q. gronduit-
gifte) en een planschadeverhaal 
overeenkomst aangaan, met de 
heer W.E.M Hendrixen, onder 
de voorwaarden en bepalingen 
zoals overeengekomen in de bij 
dit voorstel behorende anteri-

eure overeenkomst.

Omgevingsverordening
Burgemeester en wethouders   
onderschrijven de regionale
zienswijze op de actualisatie van
de provinciale Omgevingsver-
ordening aangaande het plussen-
beleid en zonneparken en stem-
men in met ondertekening van 
de zienswijze door de voorzitter 
van het portefeuillehoudersover-
leg ROV, wethouder T.M.M. 
Kok van de gemeente Aalten. 

Gratis hulp formulieren 
invullen
De gemeente Oude IJsselstreek 
is in samenwerking met Coöpe-
ratie Helpgewoon een Formu-
lierenhulp gestart. Deze gratis 
formulierenhulp is er voor alle 
inwoners van de gemeente Oude
IJsselstreek die moeite hebben 
met het invullen of het begrijpen 
van allerlei soorten formulieren. 

Zowel papieren- of digitale 
formulieren. Tijdens de inloop-
spreekuren helpen vrijwilligers u
met het invullen. Bel met Coby 
Craanen, coördinator Formulie-
renhulp: (06) 55464120 (bereik-
baar op dinsdag- en donderdag-
ochtend) of kom langs bij Wijk-
centrum De Lichtenberg,  Reeën-
straat 20a, Silvolde, dinsdag 
9.30-11.00 uur of bij Sensire, 
Pastoor Vernooystraat 4-6, Ulft 
Vrijdag  09.30-11.00 uur.

WOZ-waarde openbaar
Sinds 1 oktober 2016 is de WOZ-
waarde van elke woning in 
Nederland openbaar. Dus ook 
uw WOZ-waarde en die van uw 
buren. U kunt de WOZ-waarden 
opvragen via één centraal punt: 

het online wozwaarde-loket.. 
U kunt deze ook opvragen bij 
het team Belastingen van de ge-
meente Oude IJsselstreek.

Gendringen leefbaar
Azora neemt afscheid van het 
gebouw, zorgcentrum Maria 
Magdalena Postel. In de plan-
nen voor de Maria Magdalena 
Postel is er ruimte voor een plek 
waar ontmoeting kan plaatsvin-
den. Een plek voor bewoners 
van Gendringen. Verenigingen 
kunnen hier gebruik van maken, 
er kunnen activiteiten georgani-
seerd worden en er zouden maal-
tijden genuttigd kunnen worden. 

Deze plek vervangt De Gent. De 
invulling van deze ruimte komt 
echter nog onvoldoende van de 
grond. Daarom doet Stichting 
Gendringen Leefbaar, samen 
met Wonion en Azora een op-
roep aan Gendringen; maak ge-
bruik van deze kans!

Ulft
Half oktober is Kindcentrum De 
Oersprong in Ulft officieel ge-
opend. Aan wethouder Peter van 
de Wardt  was de eer om samen 
met de directie, leerkrachten, 
ouders/verzorgers, de kinder- en 
peuteropvang en natuurlijk de 
kinderen het gebouw te openen.  

Verstappen
Het College van B&W heeft 
Mevr. M.J.F. (Marijke) Verstap-
pen per 1 januari 2017 benoemd
als gemeentesecretaris/algemeen
directeur. Marijke Verstappen is
nu gemeentesecretaris in Wage-
ningen. 
Marijke Verstappen is 56 jaar en 
woont in Empe. Sinds oktober 
2009 is ze gemeentesecretaris 
in de gemeente Wageningen. 
Daarvoor heeft ze bij de gemeen-
te Neder-Betuwe gewerkt als    
directeur/loco gemeentesecreta-
ris. Ze heeft Nederlands Recht 
gestudeerd aan de Universiteit 
van Utrecht. 

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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Maria Magdalena Postel

Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

In Gendringen staat woonzorgcentrum Maria Magdalena Postel. Het gebouw dateert uit 1964 en het ein-
de van de technische levensduur is inzicht. Installaties zijn technisch en functioneel verouderd. Datzelfde 
geldt voor de 52 appartementen. Het streven is om eind 2018 een nieuw woonzorgcentrum te hebben .

Na twee geslaagde edities is het 
komend weekend tijd voor de 
derde Winterfair. Op vrijdag 11 
en zaterdag 12 november staat 
’Engbergen in lichterlaaie’ tus-
sen vijf uur ’s middags en tien uur    
’s avonds. Het belooft net als de 
afgelopen twee jaar een specta-
culair schouwspel te worden in 
het natuurgebied bij Gendringen.

De wandeltocht, twee kilometer 
lang en op bijzondere wijze ver-
licht, begint tussen de kinder-

boerderij en de manege met een 
draaimolen. Bij het bruggetje 
zorgt Verholt opnieuw voor 
prachtige fonteinen en verderop 
is dit jaar een activiteitenveld te 
vinden. Eenmaal in het bos leidt 
een stukje lopen over de sprook-
jesachtig verlichte bult naar het 
openluchttheater, dat dit jaar 
centraal staat tijdens de winter-
fair. Via het ruiterpad komen de 
wandelaars vervolgens terecht 
bij de straat met allerlei lekkers 
(warm en koud) en bier.

”Een prachtige wandeling door 
een kunstig verlicht bos,” vat-
ten de organisatoren hun evene-
ment kort maar krachtig samen. 
Gerard Klaassen, Ton Frazer, 
Wim Rosier en Dave Bedeker 
vormen het organisatiecomité, 
maar hoeven zelf niet zo nodig 
op de voorgrond; liever schuiven 
ze de mensen naar voren op wie 
ze al sinds de eerste editie in 2014 
kunnen rekenen. ”Want vrijwilli-
gers en sponsoren maken de win-
terfair mogelijk,” maakt Frazer 

duidelijk. ”Zonder hen lukt het 
nooit, dan redden we het niet.”

’Engbergen in lichterlaaie’ heeft 
in het Lichtenvoordse uitzend-
bureau Seesing Personeel een 
hoofdsponsor gevonden die 
perfect past bij de ambities van 
de winterfair. ”We willen een 
evenement zijn dat door zo 
veel mogelijk mensen gedragen 
wordt. We zien het liefst dat de 
hele Achterhoek meedoet. Ook 
daarom zijn we heel blij met een 
sponsor die uit Lichtenvoorde 
komt,” legt Klaassen uit. ”En 
met de subsidie van de gemeente 
natuurlijk. We beginnen de win-
terfair altijd met een hoop plan-
nen, maar zonder geld. Hoe meer 
budget we bij elkaar krijgen, hoe 
meer projecten we kunnen uit-
voeren. Het streven is om er uit-
eindelijk ook lichtkunstenaars bij 
te betrekken.”

Bezoekers kunnen alvast een 
handje helpen met het budget 
voor de winterfair 2017 door 
vrijdag of zaterdag een vrije 
gift te doneren. Bovendien 
kan gebruikgemaakt worden 
van de ruime parkeerplaats 
naast het Diekshuus. ”We heb-
ben verkeersregelaars staan bij 
de Ulftseweg,” vertelt Rosier. 
”Maar het veiligste is de auto op 
de parkeerplaats neerzetten. Dat 
kost een kleinigheid, maar dit
gaat naar het goede doel: onder 
meer de kinderboerderij.” De 
heren hopen op een drukte van 
belang. ”Vorig jaar waren er 
9000 bezoekers. Het zou fantas-
tisch zijn om dit nu weer voor zo 
veel mensen te organiseren.”

Engbergen voor derde keer in lichterlaaie

Gerard en David Klaassen, leden van het oganisatiecomité.



Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt op 
maandag 7 november weer haar 
maandelijkse bingo voor leden 
om 14.30 uur in ’t Hemeltje te 
Ulft. Nieuwe leden zijn welkom 
en kunnen zich op deze middag 
aanmelden.

Textielkunst van Artquilt-
groep ’ANS’ in Galerie Gelia
In atelier Galerie Gelia, Munster-
manstraat 1 te Silvolde wordt 
op zondag 6 november a.s. de 
textielkunst-expositie geopend 
van artquiltgroep ’ANS’. Thema 
van deze expositie is Organisch 
Abstract. Drie leden van de 
groep, te weten Gea Driessen, 
Mariejosee van de Heuvell en 
Bea Hoogland, zijn aanwezig op 
deze expositie. Alle drie de dames 
zijn ooit met traditioneel quilten 
begonnen, maar overgestapt op 
Art-quilts. Gea en Mariejosee 
schilderen ook en Bea werkt op 
allerlei manieren met textiel. 
Ook zondag 13, 20 en 27 novem-
ber is de Galerie open en de ope-
ningstijden zijn vanaf 11.00 tot 
17.00 uur en de toegang is gratis. 
De expositie is de hele maand 
november te bezichtigen en een 
bezoek buiten de openingstijden 
kunt u een afspraak maken. Voor 
meer info: telefoon 0315-340385 
en www.galerie-gelia.nl

Markante theaterdame 
Nel Kars (78) speelt in DRU 
Cultuurfabriek
De 78-jarige actrice Nel Kars is 
een fenomeen in het Nederlandse 
theaterleven. 
Al lange tijd speelt zij op een in-
drukwekkende wijze solotoneel. 
Op zondag 6 november speelt 
deze markante theaterdame de 
komedie Buigen voor Oranje 
in het theater van de DRU 
Cultuurfabriek. De voorstelling
begint om 15.00 uur in de Rabo-
bankzaal. Kaarten à €17,- zijn 
verkrijgbaar aan de receptie van 
de DRU Cultuurfabriek of via 

telefoonnummer 0315 - 714358. 
Tevens zijn ze te bestellen via de 
site: www.drucultuurfabriek.nl.

iO Pages Prog Festival met 
internationale allure
Britten, Portugezen, Noren, 
Belgen, Duitsers, Fransen, Zwit-
sers en zelfs een Amerikaan heb-
ben al kaarten gereserveerd voor 
het iO Pages Prog Festival dat  
zaterdag 12 november vanaf 
14.00 uur plaatsvindt in poppo-
dium DRU Cultuurfabriek in 
Ulft. Het zijn fans van progres-
sieve rock die de kwaliteit van de 
artiesten onderkennen. De or-
ganisatoren beloven naast zeven
concerten veel extra’s aan bele-
ving. Voor de inwendige mens 
kunnen bezoekers een heus Prog 
Buffet bestellen, met warme en 
koude gerechten. Daarnaast is 
er een grand café om iets van de 
menukaart te kiezen.Voor beide 
opties is reserveren sterk aan te 
bevelen.Voor info en kaarten 
(38,50 euro in voorverkoop): 
www.drucultuurfabriek.nl
www.iopagesfestival.nl en ook op 
Facebook.

KPU
Op dinsdag 15 november is er 
weer een avond van de KPU om 
19.30 uur in DRU Cutuurfabriek 
in Ulft. Deze avond wordt ver-
zorgd door Martien Jansen die 
foto’s laat zien over het oude 
en het nieuwe Engbergen en 
omgeving.

Damesgilde Ulft
Op woensdag 16 november orga-
niseert het Damesgilde Ulft een 
gezellige Doe-avond. De dames 
gaan een mooi bloemstuk maken.

Spectaculair slagwerkspekta-
kel van Circle Percussion
Op vrijdag 18 november brengt 
slagwerkgroep Circle Percussion 
het spectaculaire slagwerkspek-
takel BANG THAT DRUM in 
het theater van de DRU Cultuur-
fabriek. Een indrukwekkende 
show vol trommelgeweld, onuit-
puttelijke energie, strakke swing 
en onbevangen humor. Een aan-
rader voor de slagwerkliefhebber!
De voorstelling begint om 20.00 
uur in de Rabobankzaal van de 
DRU Cultuurfabriek. Kaarten 
zijn voor € 24,- verkrijgbaar 
aan de receptie van de DRU 
Cultuurfabriek of via tel. 0315 - 
714358 en via de site: 
www.drucultuurfabriek.nl.

The Kik in de DRU Cultuur-
fabriek
Op zaterdag 19 november staat 
nederbietband The Kik met de 
muzikale voorstelling ’Met de 
deur in huis’ in het theater van de 
DRU Cultuurfabriek. Een muzi-
kaal blijspel waarin naast eigen
rock-’n-roll ook vaderlandse 
tekstdichters als Lennaert Nijgh 
en Annie M.G. Schmidt aan bod 
komen. De voorstelling vindt 
plaats op zaterdag 19 november 
om 20.00 uur in de Rabobankzaal 
van de DRU Cultuurfabriek. 
Kaarten zijn voor €19,50 ver-
krijgbaar aan de receptie van de 
DRU Cultuurfabriek of via tel. 
0315-714358. Tevens te bestellen 
via www.drucultuurfabriek.nl

Grote vraag tuinhulp in 
Oude IJsselstreek
Een grote groep inwoners van 
de gemeente Oude IJsselstreek 
heeft in deze dagen behoefte aan 
tuinhulp. Het betreft hier vooral 
inwoners die om verschillende 
redenen niet meer in staat zijn 
om geheel zelfstandig hun eigen 
tuin winterklaar te maken. 
Via verschillende wegen komt er 
steeds meer vraag naar tuinhulp 
binnen bij de buurtmarktplaats 
BUUV. De vraag is nu zo groot 
dat de huidige vrijwilligers het 
niet allemaal meer aan kunnen. 
Daarom zijn BUUV en Helpge-
woon Sociaal Team op zoek naar 
mensen die een beetje tijd over 
hebben en graag wat willen bete-
kenen voor anderen. 
Wil je meer informatie of je 
aanmelden? Dan kun je contact 
opnemen met BUUV via 0315 - 
292333 of kijken op:
oudeijsselstreek.buuv.nu. 

Sinterklaasintocht 
Varsselder-Veldunten
Sinterklaas komt al jaren aan in 
Varsselder-Veldhunten, zo ook
op 20 november om 14.00 uur. 
De goedheiligman arriveert bij 
de Oranjeboom aan de Leem-
landseweg. Hier wordt hij ont-
vangen door de plaatselijke fan-
fare en het Gilde en uiteraard alle 
kinderen die ongeduldig staan te 
wachten. Na een woordje van de 
Sint is er een vaandelhulde waar-
na de kinderen in een huifkar een 
rondje maken met de Sint door 
Varsselder. Eindstation is het 
Dorpshuus in Varsselder, waar 

de Sint zal worden vermaakt 
door een grandioze playback-
show. De middag zal ongeveer 
rond 17.00 uur afgelopen zijn. 
De organisatie is in handen van 
het Actie Comite uit Varsselder 
Veldhunten. Het Actie Comite 
organiseert tevens de St.Maarten 
optocht, Halloween Party en het 
paaseieren schilderen.

Bingo Varsselder-Veldhunten
Op donderdag 24 november is 
er een grote bingoavond in het 
Dorpshuus aan de Berghseweg 
7n. De aanvang is om 20.00 uur 
en de organisatie is in handen van 
het grote Tamboerkorps en het 
Onze Lieve Vrouwe Gilde, ieder-
een wordt welkom geheten door 
voorzitter André Bussink en zijn 
team. Ruime parkeer gelegen-
heid nabij het Dorpshuus.

Feestavond ’t Baarsje
Op 26 november viert Hengel-
sportvereniging ’t Baarsje uit 
Gendringen haar jaarlijkse feest-
avond in Cafetaria te Pas te   
Gendringen. De avond begint om 
19.30 uur.

Theaterfabriek GEKKOO 
geeft proeflessen! 
Ben jij tussen de 8-14 jaar en 
heb jij zin om theaterlessen te 
krijgen?Meld je dan vrijblijvend 
aan voor een proefles bij Gek-
koo! Stichting GEKKOO is een 
initiatief van theatermaker Pieter 
van Dijk. Hij geeft, samen met 
andere docenten, theater-, film- 
en schrijflessen aan kinderen en 
jongeren in Ulft en Gaanderen. 
Gekkoo biedt hen een podium 
om op te schitteren. 
Voor informatie en aanmelding:
Stichting GEKKOO, Hoofdstraat 
98 in Gaanderen, tel. 06-48339258. 
Website: www.gekkoo.nl

V.A.S. de IJsselstreek
V.A.S. de IJsselstreek is op zoek 
naar nieuwe leden. Niet voor 
iedereen is het mogelijk om te 
sporten binnen een reguliere 
sportvereniging. Omnisportvere-
niging voor aangepast sporten
’V.A.S. de IJsselstreek’ biedt in 
Doetinchem aangepast Badmin-
ton aan, waar iedereen kan spor-
ten op zijn of haar eigen niveau. 
De vereniging is op zoek naar 
nieuwe leden. Niet iedereen kan 
meekomen binnen een reguliere 

sportvereniging. Dit kan komen 
vanwege een verstandelijke of 
lichamelijke beperking. Maar 
ook omdat het niveau binnen een 
reguliere vereniging te hoog is, 
of omdat er sprake is van een
revalidatieproces. 
V.A.S. de IJsselstreek biedt op 11 
plekken in de regio sportaanbod 
aan om ook met een beperking te 
kunnen blijven sporten. 

Heeft u een beperking of kunt 
u niet meer meekomen binnen 
een reguliere vereniging? Kom 
dan gerust eens langs bij V.A.S. 
de IJsselstreek. Elke woens-
dagavond traint een groep van 
19.30 tot 21.30 uur in Sporthal 
’De Zonneboom’, Zonneplein 4 
te Doetinchem. Kijk voor meer 
informatie over het aanbod op 
www.vasdeijsselstreek.nl.

Toneelvoorstelling S.I.O.S.
Toneelvereniging S.I.O.S. speelt 
op 26 november de voorstelling 
’Spiker Willem wat hej toch uut-
vreten’ om 20.00 uur in de 
Rabobankzaal van de DRU Cul-
tuurfabriek te Ulft. Het is een 
blijspel in 3 bedrijven, dit alles 
onder regie van Theo Wensing.
Meer info: www.toneelsios.nl
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St. Maarten optocht Varsselder

Kinderboerderij Engbergen

Op vrijdag 11 november start om 18.00 uur in het Dorpshuus, de St. Maartenoptocht door Varsselder- 
Veldhunten voor de kleintjes. Na een klein uurtje komt men weer terug in het Dorpshuus.  De organisatie 
is in handen van het Actie Comité Varsselder Veldhunten.

Kinderboerderij Engbergen is een prachtige uitgaansgelegenheid 
voor jong en oud, waar je kennis kunt maken met boerderijdieren 
en als de kinderboerderij geopend is, deze kunt aaien.
De kinderboerderij heeft een flink aantal vrijwilligers die de boer-
derij draaiende houden door de dieren te voeren, de boel netjes te 
houden, etc. Het ontbreekt hen echter aan vrijwilligers, die activitei-
ten organiseren, die dát leuk vinden om te doen. 
Meer informatie over de kinderboerderij is te vinden op:
www.kinderboerderij-engbergen.nl. En voor informatie of aanmel-
ding w.b. de activititeiten, kunt u terecht bij:
vrijwilligers.kb@gmail.com of bellen met Paul Storm 06-2028 5892.
Wij horen graag van u.

Thuiswedstrijden van 
de komende weken

12 november: 
Etten - Loil
14.00 uur

13 november: 
SDOUC - Varsseveld 
14.30 uur
 
Ulftse Boys - GWVV
14.00 uur

27 november: 
GWVV - HC’03
14.00 uur

Sportverenigingen, geef
uw thuiswedstrijden door, 
dan weten uw supporteers

wanneer ze u kunenn
komen aanmoedigen!

ulftsekrant@ijselstroom.nl
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Directievoorzitter Wendy Ver-
laan (Rabobank Graafschap) 
en bestuursvoorzitter Henk van 
Brink (Stichting DRU Cultuur-
fabriek) ondertekenden deze 
week een nieuwe partnership-
overeenkomst waarmee hun sa-
menwerking voor drie jaar wordt 
verlengd. 

Sinds de opening in 2009 is de 
Rabobank een trouwe partner 
van de DRU Cultuurfabriek. 
Mede dankzij de ondersteuning
van de Rabobank heeft de Cul-
tuurfabriek in de afgelopen zeven
jaar een theateraanbod kunnen 
ontwikkelen dat een breed en     
divers publiek aanspreekt. Van
lokale producties tot landelijk 
grote namen en van voorstellingen 
voor peuters tot voorstellingen 
voor speciale doelgroepen. Met 
de ondertekening van de nieuwe 
partnershipovereenkomst wordt
de samenwerking niet alleen 
geprolongeerd, maar vooral 
geïntensiveerd. 

”De DRU Cultuurfabriek is 
naast een ontmoetingsplek voor 
cultuur ook steeds actiever bin-
nen het sociaal domein. We zijn 
als organisatie continu op zoek 
naar samenwerkingspartners met 
wie we actief en intensief samen 
kunnen werken om onze maat-
schappelijke rol een goede invul-
ling te geven. Dit langdurig part-
nership met de Rabobank is daar 
een goed voorbeeld van,” aldus 
Henk van Brink. ”Rabobank 
Graafschap is een bank met gro-
te maatschappelijke betrokken-
heid die veel belang hecht aan 
het ondersteunen van cultuur in 
zijn werkgebied. Het partnership 
tussen de DRU Cultuurfabriek 
en Rabobank Graafschap be-
oogt dan ook om vooral de 
maatschappelijke projecten in 
de DRU Cultuurfabriek extra te 
ondersteunen. Daarbij richt het 
partnership zich speciaal op pro-
jecten en activiteiten met jonge-
ren en innovatie,” aldus Wendy 
Verlaan van de Rabobank.

Partnershipovereenkomst

Sinds drie jaar worden de pro-
ducten van Bakkerij Ebbers uit 
Terborg thuisbezorgd door Tine’s 
brood en Zo, in veel plaatsen in 
de gemeente Oude IJsselstreek. 
De bezorgdienst startte in 2013 
en heeft inmiddels een vaste 
klantenkring opgebouwd.

”Ik ben erg tevreden over hoe 
de zaken nu lopen,” zegt Tine 
Visser. ”Ik ben nu vier dagen per 
week aan het bezorgen. In het 
begin verwachtte ik dat vooral 
oudere mensen gebruik zouden 
gaan maken van de bezorgser-
vice. Inmiddels is gebleken dat 
ook de jongere generatie graag 
brood aan huis bezorgd krijgt. 
Zo hoeven ze na hun werk niet 

meer naar de bakker en het risico 
lopen dat het favoriete brood op 
is. Ik spreek een bepaalde plek 
af waar ik het neerleg en als ze 
thuiskomen, hebben ze lekker 
vers brood in huis.” 

Met haar bezorgdienst heeft 
Visser ook een sociale functie. 
”In mijn schema houd ik er reke-
ning mee dat ik ergens een praatje 
kan maken. Vooral de oudere ge-
neratie vindt dat prettig. Bij veel 
mensen kom ik wekelijks langs, 
waardoor je onderdeel wordt 
van hun levensritme. Dat vind ik 
bijzonder. Ik rijd vaak dezelfde 
route, maar toch is het werk heel 
afwisselend, omdat je altijd weer 
nieuwe gesprekjes hebt.”

Bakkerij Ebbers
”Mijn man werkt als banket-
bakker bij Bakkerij Ebbers. 
Daarnaast zijn de eigenaren van 
Bakkerij Ebbers, Maurice en 
Hanny, goede bekenden van ons. 
Zij zagen, net als ik, dat veel win-
kels en bedrijven verdwenen uit 
de kleine plaatsen in de omgeving. 
Mijn man en ik wilden eigenlijk 
eerst een extra filiaal openen in 
één van die kleinere plaatsen, om 
zo ook die doelgroep te bedienen. 
Dat bleek financieel een te groot 
risico. Toen kwamen we met het 
idee van een bezorgdienst. Op 
dat moment was ik werkloos en 
wilde graag weer aan de slag. Ik 
kom uit de zorg en met deze be-
zorgdienst ben ik toch weer een 
klein beetje zorgverlener.”

Visser bezorgt de producten 
van Ebbers in Gendringen, 
Megchelen, Varsselder, Voorst, 
Netterden, Ulft, Bontebrug, Milt, 
Wieken, Wals, Vethuizen, Warm, 
Rafelder en het buitengebied van 
Etten. Bezorgen is gratis, mits de 
bezorging plaatsvindt binnen de 
door Tine’s brood en Zo vastge-
stelde bezorgdagen en routes. 
Voor bezorging op andere dagen 
wordt vier euro bezorgkosten ge-
rekend. Als een bestelling voor 
12.00 uur is geplaatst, wordt het 
de volgende bezorgdag geleverd. 
Een bestelling kan worden door-
gegeven via e-mail: 
info@tinesbroodenzo.nl, tel.: 06 
20973200 of via de webshop van 
Bakkerij Ebbers en Tine’s brood 
en Zo.
Meer informatie over Tine’s 
brood en Zo is te vinden op:
www.tinesbroodenzo.nl

Drie jaar Tine’s brood en Zo

Naam: .....................................................................  Leeftijd: ....................................................jongen/meisje

Straat: ..................................................................... Postcode/Woonplaats: .....................................................

Deze kleurplaat kan op 13 november worden ingeleverd bij Sinterklaas in de 
Dru Cultuurfabriek of tijdens de intocht.

Bestuursvoorzitter Henk van Brink (Stichting DRU Cultuurfabriek) en 
directievoorzitter Wendy Verlaan (Rabobank) 
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De vorige foto van de familie 
is de familie Koolenbrander uit 
Megchelen. De foto werd ge-
maakt tijdens het 25-jarig jubi-
leum van Wilhelmus. Voor alle 
namen zie de site van de vereni-
ging www. OGVV.nl.
Deze keer zijn we op de 
Antoniuskleuterschool in Oer. 
Het is een foto uit 1963. Ook 
hier vragen we namen van kin-
deren die erop staan. 

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

Olde Dorpskiek’n
De volgende Ulftse Krant verschijnt 28 november a.s. Voor sugges-
ties en/of opgaves van evenementen kunt u terecht bij Drukkerij
IJselstroom aan ’t Goor 55A te Ulft, ulftsekrant@ijselstroom.nl
Bellen mag ook: 0315 - 681373, (vragen naar Patricia)

4 november: Boeken- en platenmarkt voor Amnesty,   
 DRU Cultuurfabriek in Ulft

6 november: 11e van de 11e viering Stichting Iseldonk,   
 DRU Cultuurfabriek in Ulft

6 november: Opening expositie in Galerie Gelia, Silvolde

6 november: Nel Kars in DRU Cultuurfabriek, Ulft

7 november: Bingo KBO/SBU ’t Hemeltje, Ulft

10 november: Start cursus Natuurtuin ontwerpen, Sinderen

11-12 nov.: Engbergen in Lichterlaaie, Winterfair Engbergen

11 november: St. Maartenoptocht Varsselder-Veldhunten

12 november: iO Prog Festival, DRU Cultuurfabriek, Ulft

13 novemer: Intocht Sinterklaas op het Zwarte plein in Ulft

15 november: KPU-avond in DRU Cultuurfabriek, Ulft

16 november: Damesgilde Doe-avond

18 november: Circle percussion in DRU Cultuurfabriek, Ulft

19 november: The Kik in DRU Cultuurfabriek, Ulft

20 november: Intocht Sinterklaas in Varsselder-Veldhunten

24 november: Bingo DorpshuusVarsselder-Veldhunten

26 november: Feestavond ’t Baarsje, te Pas, Gendringen

26 november: Toneel S.I.O.S., DRU Cultuurfabriek, Ulft

Een vuurtje in de strijd tegen 
de kou
Wie ooit aan wintersport heeft 
gedaan, weet dat het naast jol en 
jolijt ook koud is, erg koud. Die 
kou is vergelijkbaar met de kou 
die de Roma op het Roemeense 
platteland in de winter ervaren, 
dag in dag uit. Alleen zijn daar 
verblijvende Roma gekleed in 
weinig beschermende kleding, 
veelal wonend in barakken 
met een open vuurtje als enige 
warmtebron. 
Het is mede daarom dat de 
Moeder Teresa Stichting Ulft 
jaarlijks een winteractie houdt, 
waaraan ook dit jaar de stichting 
Max Maakt Mogelijk weer een 
bijdrage heeft geleverd.
Zo wordt er meerdere keren 
hout verdeeld. Hout is erg duur 
in Roemenië, maar in de verschil-
lende Roma-gemeenschappen in 
de heuvels rond Oradea is het 
nodig. ”Het kan er tot meer dan 

twintig graden onder nul vrie-
zen,” merkt Imy op. 
Imy groeide op in Cetariu, was 
arm en had niets, ook geen 
warmte. ”Wij bewogen vroeger 
als kind veel, enkel en alleen om 
te proberen warm te blijven.”
Intussen werkt hij bij de Maica 
Teresa in Oradea om lotgenoten 
in de Roma-gemeenschap zo veel 
als mogelijk te ondersteunen. 
”We delen drie keer per winter 
hout uit, maar laten het moment 
van verspreiden wel afhangen 
van de temperatuur. In decem-
ber, januari, februari en maart 
zijn de temperaturen het laagst.”
Het hout verdelen onder de be-
woners van de in opdracht van de 
stichting gebouwde woningen is 
steeds weer een hele klus. ”Hout 
is in Roemenië extreem duur, 
daarom wordt het in Nederland 
ingekocht. De vrachtwagen die 
het transporteert, rijdt dan langs 
de verschillende dorpen. Dat 

voorkomt dat wij het hout hoe-
ven op te slaan. De Roma helpen 
zelf dan ook met het lossen, dat 
is namelijk erg zwaar.” Zoals 
bijvoorbeeld bij de ’Hendriksen-
huisjes’, gebouwd door de firma 
Hendriksen uit UIft. Daar liet 
een grauw en droevig gezicht 
een glimlach toe toen de vracht-
wagen vorig jaar aankwam. Op 
meerdere vlakken een lichtpunt-
je in barre tijden.

Moeder Teresa Stichting

Galerie bij de Boeken is één 
van de vaste gebruikers van 
de DRU Cultuurfabriek. Acht 
keer per jaar organiseert zij di-
verse kunsttentoonstellingen. 
De komende periode kunt u 
genieten van diverse schilde-
rijen van de Duitser Sebastian 
Walter-Lilienfein. Deze expo-
sitie is van 7 november tot 31 
december te zien bij Galerie 
bij de Boeken.

Sebastian Walter-Lilienfein is 
geboren in Düsseldorf in 1959. 
In 1980 studeerde hij vrije schil-
derkunst aan de HBK Kassel 
met Prof. Kurt Haug en Prof. 
Manfred Bluth. Zes jaar later 
ontving hij zijn diploma. Hij 
woont en werkt sinds 1987 in 
Essen-Kettwig. In 1991 was hij 
lid van de Artists Sonderbund 
in Duitsland. Sinds 1986 ex-
poseert hij met zowel solo- als 
groepstentoonstellingen, voor-
namelijk in Duitsland. 

Hij exposeerde onder andere 
in Berlijn, Düsseldorf, Essen, 
Fulda, Kassel, Keulen, Mainz, 
Landau, München, Ratingen 
en Parijs. En nu is hij dus ook 
te zien in Nederland. 
Walter-Lilienfein creëert een 
wazige wereld waarin wat meer 
duidelijke delen als accenten 
doorbreken. Het werk is inge-
togen, met korrelig kleurge-
bruik, waardoor er een sluier 
van ’kleurnevel’ ontstaat. De 
sfeer doet romantisch aan. De 
landschappen bevatten vaak 
menselijke figuren, waarbij de 
ogen opvallen. Je kunt erbij en 
toch sta je er buiten, hetgeen 
de voorstelling wat ongrijpbaar 
maakt. De werken zijn verha-
lend, diverse combinaties wor-
den gemaakt, waarbij realisme 
surrealistische trekken krijgt.

Meer info over de expositie:
www.galeriebijdeboeken.nl en
www.walter-lilienfein.de

Walter-Lilienfein naar 
Galerie bij de Boeken

Winkel
Ook de winkel van de Moeder 
Teresa Stichting aan de 
Nijverheidsweg in Ulft speelt 
in op de naderende winter. 
Tegen sterk gereduceerde 
prijzen zijn in de winkel volop 
skipakken en jassen te koop, 
ook voor kinderen. De winkel 
in Ulft is elke dag, met uitzon-
dering van zondagen geopend.


