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Plannen gemeente 2016

Iseldonk viert carnaval!
De Pol

Bij carnavalsvereniging De Pol
is Marc Hoksbergen benoemt
tot Prins Marc de Eerste. Hij
wordt vergezeld door zijn adjudanten Bram Roes en Merijn
van Arragon en hofdames Jet
Tiggelovend en Bo Hermsen, die
tijdens de carnaval voorop gaan
met de leus: ’Laot maor soezen!’
Voor hen barst het feest los op
zaterdagavond tijdens de carnavalsparty, een verkleedfeestje
voor iedereen.
Zondagmiddag, aansluitend aan
de optocht, is er een Oktoberfest
met ’bierpullen, bratwurst und
gemütlichkeit’.
Maandagmiddag is het vanaf
13.00 uur Frühshoppen met livemuziek van de Polband.
’s Avonds om 21.00 uur is er een
gezellige kroegentocht door Ulft.
De locatie voor dit alles is het
clubgebouw van St. Joris aan de
Hofstraat 1 in Ulft.
Voor veel mensen is het hèt evenement van het jaar: carnaval!
Veel mensen in Ulft en omgeving kijken hiernaar uit, getuige
de meerdere carnavalsverenigingen. De Ulftse Krant zet de programma’s even op een rij.

Vrijdag 5 februari

Carnaval begint op vrijdag met
een Jeugd Carnavalsmiddag om
13.30 uur, met medewerking van
onder andere de Mariaschool,
de Dobbelsteen en de Antoniusschool. Allaychâ Saarloos is de
jeugdprinses en heet tijdens carnaval Allaychâ den Eerste. Met
haar adjudanten Jessa Derksen
en Melissa Thompson en haar
hofdames Naomi Abbenhuis en
Julie Wanders is er dit jaar een
volledig vrouwelijke hofhouding.
Dit gebeurt in de Popzaal van de
DRU Cultuurfabriek.
Hier begint stipt om 19.41 uur
ook de seniorenpronkzitting, met
diverse Iseldonkse artiesten.

Zaterdag 6 februari

Op zaterdag is traditiegetrouw
om 14.41 uur de sleutelover-

NVM

Hoge WOZ waarde ?
Zie onze actie in
deze krant

www.alliancemakelaars.nl
0315-685546

dracht door wnd. burgemeester Steven de Vreeze aan Prins
Carnaval. Dit jaar is dat aan
Theo van de Pavert, die deze
dagen prins Theo de Zevende
zal heten. Hij wordt bijgestaan
door zijn adjudanten Frank
Ruesink en Frank Horstik. Zijn
dochters Manon en Babet van
de Pavert zijn zijn hofdames.
De nieuwe Stadsprins zal met
de leus ’Geleuf ’t now maor’ het
komende carnaval gaan beleven.
Aansluitend is de uitreiking van
de Iseldonkse Uutschieter. Dit
jaar gaat de onderscheiding naar
Jan Sprenkelder, voor al zijn verdiensten voor Iseldonk. Dit alles
gebeurt ook in de Popzaal van de
DRU Cultuurfabriek.
Om 20.11 start het Carnavalsbal
bij Café De Veldmuis in Ulft. DJ
Daryl verzorgt de muziek. De
entree is gratis.

Zondag 15 februari

Een dag later is er een carnavalsmis in de Antoniuskerk in Ulft.
Deze start om 10.49 uur precies,
met diverse Iseldonkse artiesten.
Om 13.41 uur is er een kleurrijke

carnavalsoptocht. De tocht start
op het Zwarte Plein. Aansluitend
is de prijsuitreiking in de DRU
Cultuurfabriek. Daarna is het
after optochtbal met muziek van
DJ Johnny Hoogland.

Maandag 16 februari

Zoals altijd brengen de stadsprins
en de jeugdprins een bezoek
aan zorgcentrum Debbeshoek.
Dit wordt georganiseerd door
Iseldonk, compleet met muziek
en dansgarde. Om 13.41 uur is
er een kroegentocht bij verschillende horecagelegenheden en
De Pol in Ulft, met medewerking van Dweilorkest ’Over de
Rooie’.

Dinsdag 17 februari

Op de laatste dag van carnaval
begint om 19.30 uur het Popverbranden, in de Kerkstraat,
voor Mecking Sport. Aansluitend
is er in Café Het Hemeltje een
’Dolle Dweildinsdagavond,’ met
medewerking van diverse dweilorkesten, waar om 0.00 uur
het Iseldonkse carnaval wordt
afgesloten.

ZOMER 2016

Nu volop boekbaar!
Middelgraaf 38 - Ulft

Tel. 0315 820 250

www.matador.nl

De Szoepstengels

Onder leiding van Prinsz Teun
(Aalders) de Eerste en zijn adjudanten Bertus van Wessel
en Joeri Aalders gaan de
Szoepstengels er weer vier fantastische dagen van maken.
Op zaterdag 14 februari speelt
rockband Huphter. Op carnavalszondag speelt de speciaal voor
de Szoepstengels samengestelde
band Jamrock.
De Szoepstengelavonden worden op maandagavond afgesloten door het improvisatietalent
Franky’s Flying Circus. Verzoeknummers mogen worden meegenomen. Elke avond begint om
21.11 uur en de entree is gratis.
Op de carnavalsmaandag is er
een kroegentocht door Ulft, vanaf 11.00 uur. Het feest wordt afgesloten op dinsdagmiddag, met
het thema ’Bejaarden’, met een
rollatorrace en kunstgebithappen. Dit begint om 13.49 uur, in
Zaal Het Hemeltje.
Meer informatie is te vinden op
de websites:
www.iseldonk.com
www.polsekermis.com
www.szoepstengels.nl

Zijlijn
Toekomst

Het sombere en natte weer van
vandaag ten spijt leek het toch
echt of we de winter over zouden
slaan, natuurlijk, we kunnen nog
prachtige koude dagen krijgen,
maar veel fiducie heb ik er niet
in. Even leek het er op dat we
een paar prachtige schaatsdagen
zouden krijgen, maar het bleef
helaas maar bij een dag. Het
nieuwe jaar zijn we dus in een
soort voorjaarsstemming begonnen de natuur was en is er al
helemaal klaar voor. Dat wordt
nog wat als het in februari gaat
vriezen; misschien is het wel
goed een vorstperiode, Nederland is al compleet oververhit;
kijk maar naar de reacties
omtrent de vluchtelingen. Veel
mensen maken zich zorgen over
teveel mensen ineens en soms
lijkt het net of we intoleranter
zijn geworden, maar daar geloof ik persoonlijk geen snars
van. Wel aan de orde is het feit
dat de burger bewust verstoken
blijft van nuttige informatie, dat
mag de politiek zich aanrekenen. Burgemeesters die op eigen
houtje honderden asielzoekers
willen herbergen teneinde hun
eigen onkunde inzake financiën
weer op orde te brengen. Kijk
maar naar de voorbeelden in
den lande. Gemeentebesturen
die dan ineens deemoedig door
het stof gaan om de burger wel
zeer ongemeende excuses aan
te bieden; wat een schertsvertoning. Dan heb je ook nog onze
blonde apollo uit Venlo die zoveel mogelijk garen probeert te
spinnen uit de chaos die door
de overheid veroorzaakt wordt.
De rellen her en der liggen nog
vers in het geheugen en iedere
bn’er in Nederland spuit zijn
hypocrisie over het probleem
en doet alsof hij of zij zeer
geschokt is over zoveel discriminatie. Als je aanstuurt op
storm zal als eerste het schuim
zichtbaar worden, maar als je
daarvoor je ogen sluit ben je
geen knip voor de neus waard.
Informeer de burger duidelijk
en goed, maar ga niet op eigen
houtje te werk. Voor de echte
vluchteling is Nederland nog
steeds een toevluchtsoord en
dat moeten we zo houden.

Profiteer nu van een zeer lage rente!
Variabel NHG
5 jaar vast NHG
7 jaar vast NHG
10 jaar vast NHG
15 jaar vast NHG
20 jaar vast NHG

1,84%
1,65%
2,00%
2,09%
2,45%
2,64%

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

0315-345919 - www.hypotheekadviseur.nl
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Een maand gemeente Oude IJsselstreek
Burgernet

In november 2015 hebben de inwoners van de Oude IJsselstreek
een brief ontvangen van wnd.
Burgermeester De Vreeze over
het burgernet. Er werden ruim
1740 nieuwe deelnemers aan
toegevoegd. Aanmelden kan nog
steeds, zie op de site van burgernet.nl. U helpt dan mee aan de
zoektocht naar een vermist persoon, een diefstal of inbraak.

Begroting 2016

Om de inkomsten en uitgaven
in evenwicht te houden worden
regelingen uitgevoerd om de
tekorten op te vangen. Zo worden een beperkt aantal plannen
uitgevoerd. Er wordt financiële
dekking gezocht door besparing
en efficiency. Maar ook burgers
en bedrijven worden met een
lastenverhoging geconfronteerd.
De grootste inkomsten krijgt de
gemeente vanuit het Rijk, ruim
64 mln. Het meeste geld wordt
uitgegeven aan Jeugdzorg, WMo,
Paricipatiewet, panden, wegen
en riolering. De onroerende
zaakbelasting, OZB, stijgt met
10% ten opzichte van 2015 voor
eigenaren van woningen.

Roeken

De gemeente mag de roeken,
beschermde vogels, verjagen aan
de Rijnstraat in Gendringen en
de Oversluis in Ulft. Voordat
het broedseizoen begint zal de

gemeente in actie komen. Aan
de gemeente is een ontheffing
verleend voor vijf jaar. Op deze
locaties worden de oude nesten
verwijderd en zodra de nestdrang
van de roeken opgang komt,
worden de roeken ontmoedigd
met behulp van een alarmpistool.

Vogelbuurt/Biezenakker

Netterden-Emmerich

Volgens burgermeester Hinze
van Emmerich am Rhein, beginnen de werkzaamheden voor
de 3e autobahn afslag naar
Emmerich aan de Netterdensestraat begin oktober dit jaar.
Tevens komt er een nieuw viaduct over de snelweg voor de
Netterdensestraat tussen Netterden en Emmerich am Rhein. In
mei 2018 moet alles klaar
zijn. Volgens de burgermeester; ”Dieser dritte Autobahnanschluss is dringend nötig.”

Nieuwjaarsreceptie

De traditionele gemeentelijke
nieuwjaarsreceptie in Sinderen
werd druk bezocht en was gezellig. Inwoners en college wisselden nieuwjaarswensen uit met
elkaar. ”Ik hoop dat 2016 een
jaar wordt om het vertrouwen
te herstellen in elkaar, naar de
inwoners, bedrijven, verenigingen en organisaties” aldus wnd.
Burgermeester de Vreeze.

JMW

BenW wil de St. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Doetinchem e.o. VO een subsidie verlenen van € 32.275,- voor
de periode 1 januari 2016 t/m
31 december 2016 ten behoeve van de uitvoering van het
Jeugdmaatschappelijk Werk Op

De metamorfose van de wijk Vogelbuurt/Biezenakker in Ulft startte zes jaar geleden met groot onderhoud aan de Kwartellaan en het Mezenpad. Vervolgens zijn op verschillende plekken in de wijk woningen gerenoveerd. Inmiddels zijn de laatste renovatiewerkzaamheden afgerond. De Fazantstraat wordt
momenteel nog heringericht, het hele project zou in 2016 afgerond zijn.
basis van de positieve waardering
JMW en de wens van scholen
ook in 2016 door te gaan met het
JMW op alle VO scholen binnen
het samenwerkingsverband.

Verenigers

Het college besluit in te stemmen
met het plan van aanpak 2016 ”de
Verenigers” van atletiekvereniging Atletico ’73 (penvoerder) en

voetbalvereniging SDOUC. Het
plan is erop gericht om kinderen
en jongeren met een specifieke
behoefte te motiveren tot deelname aan sportactiviteiten, waarbij
aandacht is voor hun specifieke
behoefte. Dit plan komt voort
uit het beleid- en uitvoeringsplan
”Samen voor elkaar” en is een
voortzetting en uitbreiding naar
de gehele gemeente van één van

de proefsituaties in het Sociaal
Domein.

Kunstuitleen

Het college wil aan de stichting
Kunstuitleen Oude IJsselstreek
een eenmalige bijdrage toekennen van € 5000,-, als tegemoetkoming in de kosten van promotionele activiteiten van de kunstuitleen.

Carnaval buuten Iseldonk
Silvolde

Metwaldus de 53ste Prins is Erik
ter Voert: ”Mooi dat da kan” met
adjudanten Berty Navis en Nick
Gries. Zij zwaaien de scepter
over Zillewold. Vrijdag 5 februari is er een carnavalsmis in de
kerk om 16.41 uur. Zaterdag
feestavond in ’t Molentje 20.41
uur met Hike. Zondags de optocht door Zillewold 14.11 uur en
daarna carnaval met de Perfect
Showband. Maandag de ”Malle
Maandag” met de Perfect showband, DJ vakman Johnny en
tevens een grandioos optreden
van de Alpenzusjes. Zondag en
maandag is de entree gratis.

Varsselder Veldhunten

Bob de 1e met adjudant Martijn Rozeboom en hofdames Rosa Zweers en Fedda Tuenter van Zinkputdarp.

Etten

Een nieuwe start voor de Deurzetters uit Etten, met Prins Jos
Helmes en adjudanten Rudy
Wieskamp en Maurice Scholten.
”Wi-j gaon deur” is hun motto.
Op vrijdag is er jeugdcarnaval op
school en op zaterdag is er een
carnavalsmis in de St. Martinus
kerk. Verder is het carnaval in de
residentie van zaal Köster.

Gendringen

In de residentie van café de
Waggel in Gendringen, regeert
Prins Tom Sinderinck, met zijn
adjudanten Kelvin Meijer en

Bert Sinderinck. Het carnavalsfeest begint op 5 februari en gaat
door tot het gaatje.

Megchelen

In Timpendarp zwaait Prinses
Dorien en Adjudante Gerrie de
scepter. Haar leus is: ”Wij laten
ons niet inpakken, maar wij gaan
lekker doorzakken.” Vrijdag 5
februari is er een kindermiddag
met de optocht om 13.00 uur,
zaterdag 6 februari, straten bekijken en naar de wagenbouwers,
’s avonds het bekende Bouwersbal bij ter Voert en 7 februari de
grote carnavalszondag, met om

11.11 uur de Carnavals Hoogmis
in de St. Martinuskerk. Na de optocht die begint om 14.11 uur is
er de uitreiking van prijzen met
de Frans Heister Bokaal en de
junior Frans Heister Bokaal, in
zaal ter Voert. Verder optredens
tussendoor op de zondagmiddag.

Netterden

In het Kloetendarp is i.v.m. het
overlijden van Jos Cent, oud bestuurslid van de Kloetentraejers,
de carnaval afgelast. Alleen op
school, in de Walburcht, is er op
vrijdag het kindercarnaval, met
jeugdprinses Nicole de 1e.

In Zinkputdarp regeert jeugdprinses Marloes (Bruins) met
page Lynn en adjudant Ties over
de jeugd op de Pius X school.
Dorpsprins is Bob de 1e (Zweers)
met adjudant Martijn Rozeboom
en de hofdames Rosa Zweers en
Fedda Tuenter.
Op donderdagavond steekschieten in ’t Dorpshuus. Vrijdagmorgen 5 februari schoolcarnaval in
het Dorpshuus. Zaterdag wordt
er bij de senioren aan de Leemlandseweg versierd, ’s avonds is
het grote carnavalsbal in de residentie ”Dorpshuus” vanaf 21.00
uur. De carnavalsoptocht begint
zondag 7 februari om 13.11 uur
in Hunten en eindigt in het
Dorpshuus. Maandag 8 februari,
de Rozenmaondag, buuts en
optredens in het Dorpshuus om
13.19 uur.
Reserveren bij Sjaak 686086.
Met zien doeven op ’t dak,
geet Prins Bob vollebak.

Colofon
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Huldiging leden Mannenkoor
Arti Sacrum uit Terborg

Tijdens de nieuwjaarsreceptie
3 januari huldigde Mannenkoor
Arti Sacrum vier jubilarissen,
Jan Kaalberg, (25 jaar), Luc
Wieringa, (40 jaar) Jan Willems
en Jan Hollmann die al 50 jaar bij
het koor zijn.
Uit handen van 2e secretaris Leo
Hagebeek ontvingen de heren
de oorkonde en het insigne van
het KNZV -Vereniging Midden
Nederland. Na de uitreiking werden de jubilarissen toegezongen
door het koor en werd de middag
feestelijk voortgezet

Open dag clubgebouw St. Joris

Zondag 31 januari is er Open
Dag bij schuttersgilde St. Joris
in Ulft van 10.30-13.00 uur. Het
clubgebouw is dan open de verschillende afdelingen van St. Joris
presenteren zich dan. Er is van
alles te doen voor jong en oud,
muziek-workshops en diverse
optredens van het muziekkorps,
demonstraties van vendeliers,
marketentsters en de schietafdeling. Bij de Carnaval kan men
meehelpen met het bouwen van
de wagen en deelnemen met het
spel ’Prins zoekt Prinses’. Gratis
toegang. Info op: www.polsekermis.com

Film ’Short Term 12’ en
filmlezing

Zondagmiddag 31 januari a.s. is
er zowel een film als filmlezing
met als thema ”Samen sta je zoveel Sterker!” In de lezing gaan
we in op hoe wij jongeren, die
vaak uit wantrouwen en zelfbescherming, in zichzelf opgesloten zitten, weer zelfvertrouwen,
vertrouwen in anderen en een
goede basis voor hun leven kunnen geven.

PAGINA 5
Centraal in de filmlezing staat de
film ”Short Term 12” uit 2013,
waarin we kunnen zien hoe
begeleid(st)ers met veel aandacht
en zorg op verschillende manieren de jongeren uit hun isolement proberen te halen om hen
daardoor van hun zware last uit
het verleden te bevrijden. De
filmlezing begint 13.15 uur en de
film begint 14.00 uur. Tickets à e
10,00 (filmlezing) en e 6,00 (alleen film) zijn verkrijgbaar bij de
DRU Cultuurfabriek of via de
site www.drucultuurfabriek.nl

Innovativiteit kinderdagverblijf loont!

Twee fanatieke jonge ondernemers
hebben een jaar geleden een
kleinschalig kinderdagverblijf geopend in Bontebrug. De combinatie van het betalen per uur
en de kleinschaligheid van vaste
pedagogisch medewerkers heeft
ervoor gezorgd dat voor sommige
dagen een wachtlijst is ontstaan.
Inmiddels heeft De Kleine Zeester er een tweede locatie bij:
Peuteropvang De Kleine Zeester
in Sinderen. De peuteropvang
draait vanaf september 2015.
Om te vieren dat het kinderdagverblijf 1 jaar bestaat, zijn alle
kinderen en ouders welkom op
31 januari van 10.00 uur tot 14.00
uur. Er is een springkussen, kinderen worden geschminkt er
is wat lekkers voor iedereen!
Geïnteresseerden zijn ook welkom van om een kijkje te komen
nemen.

Een reis door Wenen

Op zondag 31 januari om 15.00
uur hebt u de gelegenheid om
één middag een culinaire en muzikale reis door het Wenen van de
18de en 19de eeuw te maken, in
de Walburgiskerk te Netterden.
Het muzikale onderdeel van
deze reis wordt verzorgd door
Cornelia Burgers, mezzosopraan
uit Emmerik en Thomas Geisselbrecht, gitarist uit Kleef.
Er zal een culinaire tussenstop
worden gemaakt bij Partycentrum Terhorst, waar men
kan genieten van een Weens
pauze-arrangement. Na afloop is
het mogelijk om na te genieten
met een Weens 4-gangenmenu.

MiniBieb Zeddamseweg Etten nu
ook Kinderzwerfboekenstation

Dit is optioneel bij te boeken
voor € 22,50 p.p. Toegangsprijs
concert met het Weens pauzearrangement €15,- of €37,50 voor
concert, Weens pauze-arrangement en aansluitend een Weens
4-gangenmenu. Reserveren: tel.:
+31-315-231149,
secretariaat_vln@hotmail.com of

Jubileum pianist van het
Ulfts Mannenkoor

Henk Bennink vierde in 2015 zijn
30-jarig jubileum als pianist/organist van het Ulfts Mannenkoor.
Naast zijn werkzaamheden als
pianodocent begeleidt Bennink
diverse koren en solisten.
Hij treedt regelmatig op als
gastpianist/organist bij concerten en uitvoeringen. Sinds 1985
is hij vaste pianist van het Ulfts
Mannenkoor en heeft hij vele
concerten op virtuoze wijze begeleid. Tijdens de repetitie van
22 december jl. heeft het koor
jubilaris Henk Bennink in het
zonnetje gezet. Hij werd toegesproken
door
voorzitter
en dirigent en het koor zong
Bennink toe in een speciaal voor
hem geschreven lied.

Winnares decemberstempelactie De Hanze

Marlies Tolkamp uit Ulft is de
gelukkige winnares van de hoofdprijs van de Decemberstempelactie 2015 van Ondernemersvereniging De Hanze Ulft.
Zij ontving de hoofdprijs twv
450 euro aan waardebonnen uit
handen van bestuurslid Diana
Hogeweg. De uitreiking heeft
plaatsgevonden op 30 december
2015.

Dartteam Het Hemeltje
bereikt halve finale
bekertoernooi

Vrijdag 8 januari vonden in het
’t Dorpshuus in Varsselder de
kwartfinales plaats van het bekertoernooi van Dart Competitie
Achterhoek tussen Dartteam
Het Hemeltje en Dartteam
Varsselder voor een plek in de
halve finale. Het team bestond
deze avond uit Rick Bongers,
Norbert Linnenbank, Michel
Venhorst en Raymond Massop.
De eindscore werd 5-2 voor de
mannen uit Ulft, een verdiende
halve finale plaats dus.
De halve finale vindt plaats op
26 februari in ’t Hemeltje te Ulft,
ze er alles aan gaan doen om een
plek te bemachtigen in de finale,
zodat er kans is dat de ”cup met
de grote oren” een mooie plek
gaat krijgen in hun prijzenkast!

Bingo KBO/SBU

KBO/SBU, de organisatie voor
senioren vanaf 50 jaar, houdt
op maandag 1 februari 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.

Avalanche Quartet brengt
ode aan Leonard Cohen
Sinds afgelopen voorjaar staat er aan de Zeddamseweg 38 in Etten
een MiniBieb; een boekenkastje waar iedereen die van lezen houdt
gratis een boek kan lenen of ruilen. Sinds begin januari is deze
MiniBieb ook een Kinderzwerfboekenstation. Een zwerfboek is een
gelezen kinderboek dat zwerft van kind naar kind met een zwerfsticker op de kaft. Zwerfboeken kun je vinden op veel plekken; in
wacht-kamers, hotels, kinderboerderijen en in een kinderzwerfboekenstation. Kinderen mogen de boeken gratis meenemen om te lezen.
Als het boek uit is, laten ze het boek weer zwerven zodat een ander
kind het kan lezen. Kinderzwerfboek is een initiatief van het Nationaal
Fonds Kinderhulp, dat hiermee het lezen van kinderen wil bevorderen. Ruim 10 procent van de schoolverlaters kan onvoldoende
goed lezen. Dat komt vooral omdat voor deze kinderen voldoende
leesvoer ontbreekt. Het huishouden heeft geen geld voor boeken, of
lezen wordt in hun sociale omgeving te weinig gestimuleerd.
Meer info over de minibieb op: www.instagram.com/annettesmits

Speelman en Speelman
komen Ulft veroveren

Het Avalanche Quartet werd in
2006 opgericht als gelegenheidsband om de bijzondere muziek
van Leonard Cohen ten gehore
te brengen. Zo’n tien jaar later
bestaat de groep nog steeds: het
oeuvre van de Canadese zanger
kan niet genoeg gezongen worden. In het nieuwe programma
The Guests brengen Henk Hofstede (Nits) en zijn kompanen
oud en nieuw repertoire van de
zanger van ’Suzanne’, ’So Long,
Marianne’ en vele andere bijzondere songs met eeuwigheidswaarde. Op vrijdag 5 februari om
20.00 uur in de Rabobankzaal
van de DRU Cultuurfabriek.

Op vrijdag 12 februari brengen de Haarlemse broers Speelman en
Speelman het cabaretprogramma ’Lach het weg’ in het theater van de
DRU Cultuurfabriek. De broers Speelman en Speelman zijn bekend
van het radioprogramma van Giel Beelen waar ze al jaren de week
samenvatten in een grappig lied. De voorstelling begint om 20.00
uur in de Rabobankzaal van de DRU Cultuurfabriek. Kaarten zijn
voor e18,- verkrijgbaar aan de receptie van de DRU Cultuurfabriek
of via het telefoonnummer 0315 - 714358. Tevens zijn ze te bestellen
via de sitewww.drucultuurfabriek.nl (foto Marcel Hakvoort)
Kaarten zijn voor € 20,50 verkrijgbaar aan de receptie van de
DRU Cultuurfabriek of via telefoonnummer 0315-714358.
Tevens zijn kaarten te bestellen
via: www.drucultuurfabriek.nl

Damesgilde Ulft

Damesgilde Ulft houdt op
woensdag 10 februari een bijeenkomst in de DRU Cultuurfabriek
te Ulft. De avond begint om
19.30 uur met een presentatie
van mevrouw Reurink. Zij vertelt hoe er vroeger thuis geslacht
werd. Er kunnen lekker hapjes
geproefd worden.

Open Terborgse Tafeltenniskampioenschappen

Tafeltennisvereniging Hercules in
Terborg houdt vrijdag 19 februari
van 15.30 tot 18.00 uur de Open
Terborgse scholierenkampioenschappen. Deze zijn bedoeld
voor leerlingen van de groepen
4 en 5. Ook kinderen die niet op
een basisschool in Terborg zitten,
mogen hier aan mee doen. De
kampioenschappen vinden plaats
in het clubgebouw van TTV
Hercules aan de Bosboomstraat
24 in Terborg.
Scholieren die mee willen doen,
kunnen mailen naar trainers@
ttvhercules.nl. Daarin moeten,
naast de naam en het emailadres
van de deelnemer, ook de naam
en van de school en de groep
worden vermeld. Ter voorbereiding op de scholierenkampioenschappen wordt op woensdag
10 februari een kennismakingsles verzorgd door en bij TTV
Hercules. Sluitingsdatum voor
inzending is 3 februari. Info:
Daan Berentsen, 06-226 280 62,
Jos Heusschen, 06-209 294 01 of
www.ttvhercules.nl.

Achterhoekse Tuinbeurs in
SSP-hal te Ulft

In het weekend van 19 t/m
21 februari vindt in de SSPhal te Ulft de Achterhoekse
Tuinbeurs plaats. Een bezoek
aan Achterhoeks grootste tuinevenement biedt u alle inspiratie
voor de tuin van uw dromen en
een prinsheerlijk buitenleven.
Drie dagen lang proeven, genieten, ontdekken en beleven. De
grootste Achterhoekse tuinbeurs
is uniek door haar schitterende
voorbeeldtuinen in fraaie decors.
Stuk voor stuk prachtige en origi-

nele ideeën, voor ieder wat wils.
Laat u inspireren voor een droomtuin in het nieuwe buitenseizoen!

Rijbewijskeuringen Ulft

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van
hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor 24 februari terecht op het spreekuur in
Zaal De Mulderije in Ulft. Schikt
de datum u niet dan zijn er andere mogelijkheden in de regio.
Voor senioren kost de keuring
€ 35,- en voor chauffeurs tot
75 jaar met rijbewijs C/D/E is
het € 55,-. Voor info en een afspraak belt u tijdens kantooruren
naar het landelijke afsprakenbureau van RegelzorgRijbewijskeuringen: 088 23 23 300.
Zelf een datum plannen kan via
www.regelzorg.nl.

Bingo Varsselder-Veldhunten

Op donderdag 25 februari is er
weer een gezellige bingoavond in
het Dorpshuus van VarsselderVeldhunten. De organisatie is in
handen van het Onze Lieve
Vrouwe Gilde. De avond begint
om 20.00 uur. Uw gastheer is
André Bussink, voorzitter van
het OLVG. Ruime parkeer gelegenheid nabij het complex.

Expositie Textielkunst van
Artquiltgroep ”ANS”

In atelier Galerie Gelia wordt
op zondag 7 februari a.s. de textielkunst expositie geopend van
artquiltgroep ”ANS”.
Alle leden van de artquiltgroep
”ANS” hebben meerdere workshops gevolgd bij Ans Kastein
uit Didam. Tijdens de ziekte van
Ans is er een vriendengroep ontstaan die zich in de textielkunst
verder heeft ontwikkeld en na
haar overlijden is besloten om
verder te gaan als artquiltgroep
onder de naam ”ANS”.
Op deze expositie zijn er veel
quilts en textielkunstwerken te
zien van diverse leden van de
groep.
Openingstijden zijn van 11.00 tot
17.00 uur, de toegang en de koffie zijn gratis. De expositie is de
hele maand februari te bezichtigen en voor een bezoek buiten
de openingstijden kunt u een afspraak maken.
Informatie: tel. 0315-340385 of
www.galerie-gelia.
U vindt de galerie aan de
Munstermanstraat 1, Silvolde.
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Laat uw vakantie vandaag beginnen Nieuwe rubriek: overzicht
Zelf je vakantie uitstippelen?

Stel je eens voor een gigantisch
aanbod met tienduizend accommodaties wereldwijd. Met losse
vluchten naar alle vliegvelden ter
wereld. Aangevuld met stapels
transfers, huurauto’s, excursies,
lokale vervoersmiddelen en tips
van locals. Met al deze bouwstenen
kun jij jouw eigen pad stap voor
stap uitstippelen. Precies zoals
jij het wilt. De medewerkers van
Vakantie-Xperts Matador zorgen
ervoor dat elke steen perfect past.
Veel meer dan andere landelijke
reisburo’s zijn wij namelijk gespecialiseerd in maatwerk. Maak
eens een ”bouwafspraak” met ons,
dan leren wij je paden maken als
een pro!

Liever WELvarend op reis?

Voor veel mensen is het maken
van een cruise een absolute
droom. Dus grijp je kans en
realiseer je droomwens!
Dankzij een cruise kun je in korte
tijd veel verschillende bestemmingen en locaties bekijken. Aan
boord staat het leven niet stil.

sportwedstrijden

Chill aan dek, neem
een frisse duik of vergaap je aan het uitzicht
en geniet tot in de late
uurtje van een show en
het casino. Reistijd is
Relaxtijd!
Onze cruise-specialisten
geven graag advies en
inspiratie!

De Ulftse Krant gaat met ingang van deze editie van start
met een nieuwe rubriek. Om onze lezers op de hoogte te
houden van de sportwedstrijden die de komende weken op
het programma staan in het verspreidingsgebied, brengen we
deze overzichtelijk in kaart.
Bij deze dus een oproep aan alle sportverenigingen die graag hun
wedstrijden vermeld zouden willen zien om ons een e-mail te sturen
(ulftsekrant@ijselstroom.nl) met daarin de thuiswedstrijden van de
komende maanden zodat we deze in het schema kunnen meenemen. Als voorbeeld hieronder de schema’s van de clubs waarvan
de wedstrijden al bekend zijn, de eerste teams van SDOUC, de
Ulftse Boys, Gendringen, GWVV en UGHV (heren en dames).

Met de hele familie
op vakantie?

De reisspecialisten Anneke Heersink, Chanine
Maar wat gaan we Nieling, Nicole Tomassen en Mariëlle Rademaker.
doen? En waar naar
toe? De mogelijkheden zijn einde- Voor alle reizen kunnen de reisloos en de wensen van de kroost specialisten van VakantieXperts
ook. Soms komt jouw idee van een Matador u adviseren en inspireideale vakantie niet overeen met ren. Dat doen we al 50 jaar lang
die van de kinderen. Dan is het met heel veel passie. Met
VakantieXperts Matador komt u
lastig kiezen.
Helaas zegt de internetpagina niet overal.
of dit wel de juiste keus is voor Kom langs in ons vernieuwde kanhet hele gezin. VakantieXperts toor of maak een afspraak, onze
medewerkers zijn er klaar voor!
Matador levert die service wel.
Wij geven advies, we zijn zelf
VakantieXpertsMatador
vaak op de bestemming geweest,
Middelgraag 38, Ulft
we vergelijken de prijzen ook in
Tel: (0315) 820250
Duitsland en voeren indien nodig
www.matador.nl
een second opinion uit.

Zondag 31 januari:

Gendringen - Eibergen (14.00 uur)

Zaterdag 13 februari:

UGHV Dames 1 - Artemis’15 2 (19.15 uur)
UGHV Heren 1 - FHC 1 (20.30 uur)

Zondag 14 februari:

SDOUC 1 - Hatert 1 (14.00 uur)
SDOUC VR1 - DAW VR1 (00.00 uur)
GWVV 1 - SVGG 1 (14.30 uur)

Zondag 21 februari:

Gendringen - Westervoort (14.00 uur)
Ulftse Boys 1 - Ajax B (14.00 uur)

MG AUTO’S KNIP UW VOORDEEL UIT

Voor alle merken nieuw en gebruikt
Ook voor reparaties en onderhoud

U kunt bij ons terecht voor:
✓

APK

(klaar terwijl u wacht)

✓ Alle reparaties

✓ Ruitenreparatie
✓ Uitdeuken zonder spuiten
✓ Autopoetsen
Tel. 0315 237253
Mob. 0622 445354

✓ In- & Verkoop
✓ Onderhoud
✓ Airco Service

✓ Bandenservice

Oerseweg 15
7071 PP Ulft

info@mgauto.nl
www.mgauto.nl

Jos Westerhof
Uitvaartverzorging

Begrafenissen
Crematies
Verzekeringen
Grafmonumenten
24 uur per dag
bereikbaar

Tel 0315 - 640895
Dr Schaepmanstraat 9
7071 ZJ Ulft
joswesterhof@kpnmail.nl
www.joswesterhofuitvaartverzorging.nl

MOEDER
TERESA
STICHTING
ULFT
Hulp aan de

allerarmsten in
Oost Europa.

Verkoop kleding
maandag t/m zaterdag
van 9.30 tot 15.00 uur

Ovenschotel
Italiano

OP=

Kilo 12,40
Nu kilo

5,95

OP

25 min op 175°

Tegen inlevering van deze bon

Gebraden
gehaktballen
in jus

per stuk

(Shoarma, Cajun, Gyros, Piri Piri)

Kilo 10,40
Nu kilo

5,95

Tegen inlevering van deze bon

Kipschnitzels

1,00

Maximaal 4 per klant
Tegen inlevering van deze bon

Broodje hete kip
5 min in de oven op 175°

4 voor

Roerbakschotels

5,95

Diverse soorten

Kilo 10,40
Nu kilo

5,95

Tegen inlevering van deze bon

Grillworst
Per stuk ± 230 gram

1,50

1,00

Per stuk

Maximaal 4 per klant
Tegen inlevering van deze bon

Maximaal 4 per klant
Tegen inlevering van deze bon

Kalkoenhache

4 Boomstammen +
4 Shoarmarollen

Kilo 13,40
Nu kilo

5,95

Tegen inlevering van deze bon

samen voor

Tegen inlevering van deze bon

HET HELE JAAR VOORDELIG

Schouderkarbonade
Verse Worst
Kipfilet

5,95

4,95
kilo 4,95
kilo 4,95

kilo

Bij besteding
van
gegr. kipdelen €25,-kilo
gratis
(t.w.v. €7,20)

Kilo Bami of Nasi
+ bakje saté in saus
Nu samen

5,95

Tegen inlevering van deze bon

10 scharreleieren

1,00

Maat L

Maximaal 1 doos per klant
bij besteding vanaf € 7,50
Tegen inlevering van deze bon

Stroganoff
sausijzen NIEUW
Kilo 12,40
Nu kilo

5,95

Tegen inlevering van deze bon

Stamppotten

Boerenkool, hutspot, rode kool, snijbonen,
zuurkool of andijvie

Kilo + 2 ballen gehakt

Samen

5,95

Tegen inlevering van deze bon

HET HELE JAAR VOORDELIG

Speklappen
5 gegrilde poten
4 kipburgers

kilo

5,95
6,00
2,40

DE KOOPJESHOEK

korting
30 - 70r%
or
do uitverkoop!
Het hele jaa
iedingen
Steeds nieuwe aanb

Van de opbrengst worden andere
hulpgoederen gekocht.
Nijverheidsweg 13b - 7071 CH Ulft
Tel. 0315 - 685640

www.moederteresa.com

Gerrit & Leslie Eversen

Bro
od
ww beste jes
w.p
ann llen
ekla
ar.n

l

Aanbiedingen geldig dinsdag 2 t/m zaterdag 13 februari 2016.
Maximaal 2 kilo per soort per bon per klant

op
l
Kijk klaar.n en
jd
ne
pan ningsti
.
w
ww e ope
onz
r
o
o
v
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Plannen van de gemeente in 2016

Sociaal Domein

Wat doet de gemeente in 2016 op
het gebied van sociaal domein?
• Versterken alternatieve vormen van hulp en ondersteuning
waardoor inwoners in staat
gesteld worden (een groot deel
van) hun eigen problemen op
te lossen.
• Inzetten op preventie, op vitaliteit en gezonde leefstijl om
problemen bij inwoners helpen
te voorkomen.
• Opstellen van een nieuwe subsidieverordening voor verenigingen en stichtingen op het
gebied van sport, cultuur en
welzijn.
• Uitvoeren van proefsituaties
waarin nieuwe vormen van
hulp en ondersteuning worden
uitgeprobeerd.
• Opnieuw inrichten van bepaalde vormen van zorg- en hulpverlening zoals de huishoudelijke hulp.
• Uitvoeren van de participatiewet per 1 januari 2016 vanuit
de nieuwe organisatie Laborijn.
Deze is ontstaan door een fusie
van Werk & Inkomen van de
gemeente Doetinchem, ISWI
en Wedeo. Geven van extra
aandacht voor de opvang en
huisvesting van asielzoekers en
vluchtelingen
• Het samen met de partners
maken van een toekomstvisie
voor het DRU Industriepark
om een duurzaam beheer te
realiseren.

Centrumplan Ulft in 2016,
de afronding

In januari ging men verder met
de metamorfose van winkelcentrum De Blenk en de directe
openbare ruimte. Ook wordt verder gewerkt aan de strook vanaf
de Primera tot en met de oude
Rabobank.
Voor de zomervakantie is nagenoeg alle bouwactiviteit gereed.
Ook de openbare ruimte is dan
weer helemaal up-to-date en
geeft een goede aansluiting voor
winkelend publiek op de autoluwe Kerkstraat. Als onderdeel
van het Verkeers-structuurplan

Nieuwe school Ulft Noord

De bouw van de school nadert
zijn laatste fase en wordt in april
2016 opgeleverd. In de periode
daarna wordt de school verder
afgewerkt en ingericht. Ook
wordt dan de openbare ruimte
rondom de school aangepakt.
Het schoolplein wordt verhard
en ingericht, evenals het speelplein voor de kinderopvang
Humanitas.
Voet- en fietspaden richting de
school worden aangelegd, ook
parkeerplaatsen voor bezoekers/
ouders en personeel van de scholen en kinderopvang. Het nu nog
braakliggende grasveld op de
hoek van de Wilgenstraat - fietspad Oerseveld wordt door middel
van een ”parkachtige inrichting”
betrokken bij de inrichting van
het openbaar gebied rondom de
school zodat het mooi in elkaar
overloopt.
De reconstructie van de Middelgraaf in Ulft.
voor het centrum van Ulft begon Elk huishouden krijgt in principe
in januari de herinrichting van de vier nieuwe containers. Er komen
Deurvorststraat en aansluitend twee extra containers: voor PMD
het deel Bongersstraat.
(plastic, metaal, drankenkartons)
De plannen zijn samen met en voor oud papier. Alle huishoubuurtbewoners en bedrijven op- dens krijgen standaard een grote
gesteld en geven invulling groene container. Is dat niet volaan de nieuwe functie van de doende dan kunnen inwoners
Deurvorststraat. De hoofdtoe- zonder extra kosten een tweede
gang naar het J.F. Kennedyplein groene container krijgen. Voor
wordt de Keurkamer. Het deel elk huishouden is standaard een
Bongersstraat wordt heringe- kleine grijze container.
richt met meer nadruk op lage Indien gewenst kan men, tegen
rijsnelheid en goede oversteek- extra kosten, een grote grijze
baarheid. Ook de buurt draagt nemen. De ondergrondse coneen steentje bij door het opknap- tainers in de gemeente worden
pen van een Schabracq licht- afgesloten en er komt een gezamast, een dito bankje en paal- menlijk afvalbrengpunt voor het
tjes. Alle ontwikkelingen kunt grof huishoudelijk afval met een
u volgen via: Twitteraccount@ buurgemeente.
CentrumplanUlft.
De gemeenteraad heeft besloten
Uitvoeringsplan afval
dat scholen en verenigingen het
In 2015 heeft het college van oud papier blijven ophalen. De
B&W ingestemd met het nieuwe scholen en verenigingen zullen
uitvoeringsplan voor de huishou- een stichting oprichten die de
delijke afvalinzameling. Dit plan inzameling van oud papier in de
moet ertoe leiden dat 75% van gemeente gaat harmoniseren en
het afval gescheiden wordt inge- coördineren. De planning is dat
zameld in 2020. Het percentage begin 2017 het nieuwe systeem
ligt nu in de gemeente op 51%.
van start gaat.

Akkermansweide 2016
Planning Infrastructuur

De provincie is van plan om de
aansluiting N317 bij Bontebrug
te vervangen door een rotonde.
De planning hiervan is afhankelijk van de afronding van de
benodigde grondaankopen.
In Ulft wordt een deel van
de Kempermanstraat (tussen
Delweg en Debbeshoek) in combinatie met de Debbeshoek, de
F.B. Deurvorststraat (tussen
Bongersstraat en Kennedyplein)
en het aansluitende deel van de
Bongersstraat heringericht.
Voor de revitalisering van
de Vogelbuurt zal dit jaar de
Eksterstraat (fase 5) en omgeving opnieuw ingericht worden.
In Gendringen wordt de aanleg
van het nieuwe sportpark verder
uitgevoerd. Hiervoor wordt als
laatste de bouw van de nieuwe
sporthal afgerond en zal er een
compleet nieuwe infrastructuur
rondom de sporthal aangelegd
worden.
Daarnaast zal er groot onderhoud aan diverse wegen in de
gemeente worden uitgevoerd.

Na jaren van voorbereiding, staat
2016 voor Akkermansweide in
het teken van de uitvoering. In
de eerste week van 2016 is begonnen met het kappen van bomen.
De volgende werkzaamheden
zijn in maart: het vervangen en
bijleggen van riool en het herinrichten van de openbare ruimte.
Dan wordt ook het tweede
deel van de nutsvoorzieningen
aangepast.
De IJsselweg gaat dus grondig
op de schop, wat afsluitingen en
omleidingen tot gevolg zal hebben. Uiteindelijk zal de IJsselweg
voorzien zijn van nieuwe verhardingen, verlichting en grotendeels
nieuwe beplanting. De verwachting is dat deze werkzaamheden
tot oktober duren.
Hierna zal de zogenaamde ’groene scheg’ aangelegd worden. Ter
hoogte van de voormalige betoncentrale wordt een parkachtige
verbinding tussen de IJsselweg
en de Oude IJssel gemaakt. In dit
gebied wordt deels regenwateropvang gerealiseerd, maar de
nadruk zal liggen op het maken
van een extra verbinding tussen
Terborg en de Oude IJssel.

Wat vindt de politiek van de plannen voor 2016
De plannen van de gemeente
Oude IJsselstreek voor dit
jaar zijn bekend. Welke plannen hebben de lokale fracties
voor de inwoners van 2016?
Lokaal Belang

In 2016 zet Lokaal Belang zich
verder in voor:
Samen met onze inwoners blijven
werken aan een grote betrokkenheid en actieve inbreng.
Goede regionale samenwerking.
De samenwerking zoeken wanneer deze meerwaarde oplevert
op het gebied van efficiency of
effectiviteit.
De gemeentelijke economie
vormt een belangrijke pijler om
als gemeente leefbaar te blijven.
Inkomsten en uitgaven in
evenwicht.
De arbeidsparticipatie en werkgelegenheid zoveel mogelijk
stimuleren.
De inwoners voorzien van de
zorg die zij nodig hebben en
stimuleren van aandacht en zorg
voor elkaar.

Er moeten voldoende woonvoorzieningen zijn voor elke doelgroep in elke kern.
Nadruk op een veilige leefomgeving, waarbij toegankelijkheid
voor mindervaliden belangrijk is.
Het behouden van Voortgezet
Onderwijs voor onze gemeente.

CDA

In 2016 zet de fractie van CDA
Oude IJsselstreek zich verder in
voor het -In zijn kracht zettenvan: In willekeurige volgorde:
Regionale samenwerking
Een meerjarig sluitende begroting met structureel geld. Niet
meer uitgeven dan binnenkomt.
Budgettair neutraal!
Verdere uitwerking transitie en
transformatie Sociaal Domein.
Uitgangspunten zijn: dichte
nabijheid zorg, uitgaande van
zelfredzaamheid en een vangnet
voor diegene die zelfredzaamheid ontberen.
Voortgezet onderwijs behouden
voor onze gemeente.
Stimuleren werkgelegenheid.
Ondernemers faciliteren en verbinden met de factoren Onderwijs en Overheid. Optimaal vestigingsbeleid met een passend
aanbod arbeidsmarkt.

Een lokale overheid met een heldere rol -en taakverdeling en dito
communicatie met onze inwoners
Dienstbaar zijn aan onze
inwoners

D66

SP

Algemene speerpunten zijn
transparant bestuur, economie
en onderwijs. Concrete onderwerpen in 2016 zijn:

SP heeft als kernwaarden menselijke waarde, gelijkwaardigheid
en solidariteit. Vanuit deze basisprincipes beoordeelt de SP- fractie ieder raadsvoorstel.
In 2015 kwamen veel zorgtaken
onder de verantwoordelijkheid
van de gemeenten. SP zal er op
toezien dat iedereen de zorg ontvangt, waar hij/zij recht op heeft.
Daarbij spelen niet de kosten de
hoofdrol, maar de kwaliteit van
die zorg.
SP maakt zich zorgen over de
toenemende armoede en zal zich
hier komend jaar extra op focussen. Het college heeft diverse
toezeggingen gedaan met een
goed armoedebestrijdingsbeleid
te komen, maar dit is er desondanks nog steeds niet van gekomen. SP eist dat er dit jaar zowel
een beleids- als uitvoeringsplan
omtrent dit beleid gaat komen.

We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen en
een goed vangnet voor de zwakkeren in de samenleving.

• Huisvesting Almende College
en de financiering ervan
• Deelnemen aan regiegroep die
functioneren gemeentebestuur
ingrijpend moet verbeteren
• Kwaliteit van gemeentelijke
beleid m.b.t. zorg, landschapsbeheer en aanbestedingen
• Invoering van buurtbudgetten
en sport, cultuur en onderwijs
vouchers
• Discussie over opvang en integratie van statushouders
• Voorzitten overleg belangen& ondernemersverenigingen
met de raad
• Vestigingsklimaat bedrijven en
stimuleren werkgelegenheid
• Leefbaarheid buitengebied
• Aantrekkelijkheid Oude IJsselstreek voor jongeren

VVD

In 2016 staat voor de VVD in
Oude IJsselstreek het herstel
van het vertrouwen en de kwaliteit van het gemeentebestuur
centraal. De burger heeft recht
op politici, die niet twisten,
maar samenwerken. De VVD
heeft daar een grote bijdrage
aan geleverd door in de coalitieonderhandelingen te staan op
vernieuwing van de werkwijze
van de gemeenteraad, die moet
luisteren naar de burgers. De
nieuwe burgemeester is daarvoor
ook belangrijk. Ook financieel
moet het weer de goede kant
op gaan. De VVD ziet er op toe
dat er zuinig en efficiënt met het
belastinggeld wordt omgegaan,
zonder direct de burgers meer te
laten betalen. Niet alles kan, en
zeker niet alles tegelijk.
De redactie heeft de PvdAfractie ook gevraagd om een
reactie, maar op dit verzoek werd
niet gereageerd.
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Olde Dorpskiek’n
De volgende Ulftse Krant verschijnt 29 februari a.s. Voor suggesties en/of opgaves van evenementen kunt u terecht bij Drukkerij
IJselstroom aan ’t Goor 55A te Ulft, ulftsekrant@ijselstroom.nl
Bellen mag ook: 0315 - 681373, (vragen naar Patricia)
31 januari: Film ’Short Term 12’ en filmlezing ’Samen sta je 		
zoveel sterker’ in Filhuis DRU Cultuurfabriek, Ulft
31 januari: 1-jarig jubileum Kinderdagverblijf De Kleine Zeester in Bontebrug
31 januari: Open Dag clubgebouw Schuttersgilde St. Joris
31 januari: Culinaire en muzikale reis door Wenen in Netterden
1 februari: Bingo KBP/SBU in ’t Hemeltje te Ulft
5 februari: Avalanche Quartet in DRU Cultuurfabriek, Ulft
19 februari: Open Terborgse Scholieren-Tafeltenniskampioenschappen in het clubgebouw van TTV te Terborg
19-21 febr.: Achterhoekse Tuinbeurs in SSP-hal te Ulft
24 februari: Rijbewijskeuring in Zaal De Mulderije, Ulft
25 februari: Bingo in het Dorpshuus van Varsselder-Veldhunten
26 februari: Halve finale bekertoernooi Darten in ’t Hemeltje te
Ulft

De dorpskiek laat deze keer
de dansmarietjes zien van de
”Sluuswappers”. De foto is omstreeks 1980 gemaakt.
Wij als fotowerkgroep van de
oudheidkundige vereniging willen graag de namen weten van
deze vrolijke meiden.

Oude foto’s en reactie’s zijn
van harte welkom bij de fotowerkgroep van de oudheidkundige vereniging. Neem contact op met Jan Tinnevelt,
Valkenhof 4 te Ulft, tel. 686966
of Stef Hermsen IJsselweg 29
te Gendringen, tel. 686250.
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Scoren met Gezondheid?
12 weken iedere woensdagavond een bijeenkomst
met informatie over gezondheid en bewegen
12 weken sporten onder professionele begeleiding
2 keer een gezondheidscheck door Kruiswerk Achterhoek
met persoonlijk advies
4 avonden met een diëtist van Azora
(met o.a. een supermarktrondleiding en het
gezamenlijk koken van een gezonde maaltijd)
Lesmateriaal en koffie of thee bij iedere bijeenkomst.
Het gevarieerde sportaanbod (denk aan verschillende balsporten,
fitness, yoga, badminton etc.) is zoveel mogelijk in samenwerking
en overleg met de deelnemers en ieder doet mee op zijn/haar
eigen niveau en naar eigen kunnen. Deelname is gratis!

De komende cursus start

woensdag 16 maart a.s. om 20.00 uur
U kunt zich per mail aanmelden: gspmelissen@planet.nl

Waarom meedoen??
Je wilt allemaal graag meer bewegen en gezond
bezig zijn. En dat kan zo op een gezellig manier!!

60+ en toch graag nog een balletje trappen?
Dan is Walking Footbal voor u de uitkomst, de kans voor
60-plussers om weer actief te voetballen zonder rennen. Men
speelt tegen en met leeftijdsgenoten op een half voetbalveld
waar doorlopend gewisseld kan worden en buitenspel niet
meer bestaat. Deelname is gratis!
Een ideale oplossing voor spelers die daarnaast ook nog het
sociale contact van het voetbal willen beleven.
Kom vrijblijvend kennismaken: iedere woensdagmiddag bij
SDOUC Ulft van 14.00 tot 15.00 uur. Voor aanmelden of meer
informatie mail of bel kareldriever@gmail.com tel.06 43161371

Op het moment dat u als lezer deze bijdrage aan de Ulftse
Krant leest kunnen wij u vertellen dat het in Roemenië vriest
dat het kraakt: ’s-nachts tot wel
minus 20°. Het is daarom extra
fijn dat wij ook samen met Max
Maakt Mogelijk hebben kunnen
zorgen voor brandhout.
Op dit moment kan er weer
brandhout gekocht worden.
Doordat er een groot tekort aan
brandhout is, kan er niet altijd en
overal hout gekocht worden. Je
moet echt kunstjes uithalen om
voor aankoop in aanmerking te
komen. Gelukkig is ons dit gelukt en bij de volgende uitgave
van de Ulftse Krant zullen we
hierop terugkomen.
In het televisieprogramma van
Max Maakt Mogelijk werd Neder-

land op de hoogte gebracht van
haar activiteiten in Oradea. Het
toeval wil, dat deze stad tevens in
ons werkgebied ligt.
De meneer die hier gefilmd werd
heet Viorel en is bij de Fundatia
Maica Teresa genoegzaam bekend. Even ter informatie: deze
meneer Viorel zet zich in voor
de kansarmen in en om de stad
Oradea (250.000 inwoners).
Het is interessant om op TV te
zien dat de kleding en de dekens
van de Moeder Teresa Stichting
Ulft afkomstig zijn. De prestaties
van de heer Viorel liegen er niet
om. Hij zet zich in voor de kanslozen in de Roemeense samenleving. Mede door de hulp van
Max Maakt Mogelijk verzorgt
hij het wel en wee van meer dan
150 oudere probleemgevallen en
daklozen.

Hij biedt opvang aan deze ouderen, geeft hen te eten en slaapgelegenheid. Hij krijgt hierbij geen
steun van de staat of zo en is
uitsluitend aangewezen op hulp
van Max Maakt Mogelijk en de
Moeder Teresa Stichting.
Voor ons als particuliere hulporganisatie is het gewoon fantastisch om in de media te zien, wat
er met onze hulp gebeurt.
In Ulft zijn we begonnen aan de
laatste week van de uitverkoop
in de winkel. Alle nog niet afgeprijsde artikelen in de winkel
gaan voor de helft van de prijs de
deur uit.
Deze uitverkoop duurt nog tot en
met zaterdag 6 februari a.s.. Dus:
pak uw kans, bezoek de winkel
en behaal groot voordeel!

