
Op 8 juli van dit jaar werd Otwin 
van Dijk geïnstalleerd als burge-
meester van Oude IJsselstreek. 
Om snel in te burgeren, kreeg    
hij een boek aangeboden met 
daarin tips en ideeën van inwo-
ners. Van Dijk heeft inmiddels 
veel plekken bezocht en kennis-
gemaakt met inwoners, vereni-
gingen en instanties. 

”Dat boek was ontzettend leuk, 
ik ben heel warm welkom gehe-
ten in deze gemeente. Ik kende 
de regio natuurlijk goed, omdat 
ik zelf uit de Achterhoek kom  
en bijna acht jaar wethouder ben 
geweest in Doetinhem, maar toch 
heeft veel me hier verrast. De 
Moezeköttel, het natuurgebied 
Engbergen en bezoekerscentrum 
Min40celsius, allemaal prachtige 
initiatieven die deze gemeente 

te bieden heeft. Daarnaast viel 
me op dat hier ontzettend veel 
enthousiaste vrijwilligers werk-
zaam zijn, die trots zijn op wat ze 
doen.”

Heeft u tot nu toe kunnen 
doen wat u wilde doen als 
burgemeester?
”Ik ben niet iemand die met de 
deur zwaait en zegt: ’zo gaan we 
het doen’. De eerste tijd wilde ik 
vooral kennismaken en ’inburge-
ren’, en daar ook echt tijd voor 
nemen. Daarnaast wilde ik rust 
en positieve energie brengen. 
Er is hier natuurlijk het één en 
ander gebeurd, daar hebben we 
nu een streep onder gezet. Ik wil 
laten zien wat een ontzettend 
mooie gemeente dit is en dat we 
daar best trots op mogen zijn. 
Ten derde wilde ik me een beeld 

vormen van alle inhoudelijke 
dossiers. Als burgemeester ben 
je natuurlijk niet verantwoor-
delijk voor al die dossiers, maar 
ik wil wel ondersteunen waar 
mogelijk.”

Waarom wilde u eigenlijk 
burgemeester worden?
”Ik miste het contact met men-
sen. Ik vond het heel bijzonder 
om Tweede Kamerlid te zijn, dat 
je bent gekozen als één van de 
150 volksvertegenwoordigers. Ik 
heb er een wet doorheen geduwd 
dat in 2017 Nederland veel toe-
gankelijker moet zijn, dat is mooi 
dat je daarop invloed kan uitoe-
fenen. Maar in de Tweede Kamer 
zit je letterlijk ver van de mensen 
af. Bovendien had ik in vier jaar 
mijn bucketlist wel afgewerkt. Ik 
wilde weer graag terug naar het 

lokaal bestuur. Het mooie van 
deze functie is dat ik aan de ene 
kant kan besturen, maar tegelijk 
ook bij mensen thuis kom.”

Wat zijn uw ambities de 
komende tijd?
”Ik wil mensen graag positieve 
energie geven, dat ze weer 
trots zijn op hun gemeente. En 
ik wil dat de gemeenten in de 
Achterhoek meer gaan samen-
werken. We spreken nu nog 
niet allemaal met één mond. 
Als regio heb je dezelfde doe-
len en die bereik je beter als je 
samenwerkt, dat heb ik in Den 
Haag wel gemerkt. We heb-
ben in de Achterhoek de beste 
schouwburg, het mooiste cultu-
reel erfgoed, het grootste festi-
val van Nederland en het beste 
ROC. Als ik dat zo opnoem, is 
de Achterhoek misschien wel de 
mooiste regio van Nederland.”

Heeft u nog een mooie
kerstgedachte aan de inwo-
ners van de gemeente?
”Ik heb drie punten. Ik zou wil-
len dat alles wat toegankelijker 
wordt. Daarom zou ik graag 
meegeven: Denk je eens in dat je 
zelf in een rolstoel zit, stel jezelf 
dan de vraag: ‘Wat heb ik no-
dig?’ Vaak blijkt dan dat zoiets 
heel eenvoudig is op te lossen. 
Ten tweede: Wees positief 
nieuwsgierig. Verdiep je in de 
regio, doe het komende jaar een 
kleine ontdekkingstocht en stel 
vragen. Dat zul je zien hoeveel 
moois deze regio te bieden heeft.

En tenslotte zou ik willen zeggen 
dat je je niet moet laten besmet-
ten door polarisatie. We zien het 
in Nederland, in Amerika met 
de verkiezing van Trump, steeds 
meer mensen komen lijnrecht te-
genover elkaar te staan. Verdiep 
je in elkaar en zoek niet de te-
genstellingen op, maar geef het 
goede voorbeeld aan elkaar.”
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Het jaar loopt op z’n end. Tja, 
wat kunnen we zeggen van het 
afgelopen jaar; het was een jaar 
zoals ieder ander. Kommer en 
kwel, dat mag je rustig zeggen. 
Ik houd mijn hart vast. Wat zal 
het komende jaar ons brengen? 
Misschien wordt het dit jaar wat 
rustiger, ik hoop het in ieder 
geval wel. Van de week viel me 
een artikel op in de krant dat 
was geschreven door een stel 
pessimisten pur sang. 2017 zou 
nog grotere rampspoed bren-
gen dan het afgelopen jaar.
lekker makkelijk om te zeggen; 
dit zijn weer van die dingen 
waar je niks mee kunt. 
fort Europa zal zijn grenzen 
nog draconischer proberen te 
beschermen. De vluchtelingen 
echter blijven toch komen; eco-
nomisch of oorlogsvluchteling, 
als je op de vlucht voor geweld 
bent of voor armoe probeer je 
van alles, ik in ieder geval wel. 
Tereurbestrijding zal ander-
maal hoog op de agenda staan 
en het gewauwel van het einde 
van de crisis is nog lang niet 
verstomd; voor velen binnen 
onze samenleving is het nog 
steeds crisis. Hoe dan ook!!! 
Ik hoop dag 2017 een beter 
jaar gaat worden, al dat pessi-
misme is me een doorn in het 
oog. Vreselijk, we kunnen ons 
zelf een hoop aanpraten maar 
dat lost allemaal niets op. 
Uiteraard zijn er nog genoeg 
mensen die het allesbehalve 
makkelijk hebben, maar alles 
wijst erop dat het hier ook wat 
beter lijkt te gaan, althans als 
we de voortekenen moeten 
geloven. Kerst staat voor de 
deur; voor de gelovigen onder 
ons is het sprookje weer even 
’nedergedaald op aard’. Maar 
ook voor andersdenkenden is 
het weer even wegkruipen uit 
de realiteit. Ik vind het vaak 
moeilijk; geloof is mooi, maar 
laat eenieder eerst maar eens in 
zichzelf geloven en dat is vaak 
al lastig genoeg. 
Niettemin wensen wij een goed 
kerstfeest en een goed 2017, 
laten we er met z’n allen voor 
zorgen dat de pessimisten geen 
gelijk krijgen. 

ZijlijnOtwin van Dijk pleit voor 
verdieping in elkaar

0315-685546 

NVM

Fijne feestdagen en veel            

   woonplezier in 2017 
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Identiteitskaart
Veel ouders hebben vlak voor 1 
januari 2012 voor hun kind(eren) 
een paspoort of identiteitskaart 
aangevraagd. Vanaf dat moment 
was het namelijk niet meer moge-
lijk om een kind bij te schrijven 
in het paspoort van een volwas-
sene. Inmiddels zijn we vijf jaar 
verder en verlopen binnenkort 
de toen aangevraagde documen-
ten. We verwachten daarom dat 
veel mensen in december en 
misschien ook nog begin januari 
2017 een nieuw reisdocument zul-
len aanvragen. Bij Burgerzaken  
moet u  (voor een reisdocument, 
rijbewijs, uittreksels etc), reke-
ning houden met een langere 
wachttijd bij het bezoek aan het 
gemeentehuis. Zij adviseren u 
om een afspraak te maken voor 
uw (aan)vraag of eventueel de 
aanvraag wat later te doen.

Streetball Ulft
Eind november 2016 ging Street-
ball Ulft van start in de gymzaal 
van de voormalige Antonius-
school in Ulft. Een groep jonge-
ren was aanwezig en enthousiast. 
Dat enthousiasme hebben de 
initiatiefnemers in Silvolde ook 
gezien en dat is uitgegroeid tot 
een hechte succesvolle groep. De 
initiatiefnemers zijn er van over-
tuigd dat Streetball ook in Ulft 
een succes gaat worden. Iedereen 
die zin heeft mag komen. Elke 
woensdagavond is de gymzaal 
aan de Kan. de Vriesstraat 42 

open voor Streetball. Van 18.30-
19.45 voor de jeugd tot 14 jaar en 
van 19.45-21.00 uur voor de jeugd 
vanaf 14 jaar. Uiteraard mag je 
ook gewoon komen kijken. Dat 
ook voor ouders en buurtbewo-
ners.  Vrijwilligers zijn natuurlijk 
ook welkom en kunnen zich ter 
plekke aanmelden.

Windpark Netterden
Het college heeft het vooront-
werpbestemmingsplan Windpark 
Den Tol Netterden 2016 in het 
kader van het verplichte voor-
overleg toegezonden aan diverse 
instanties. Naar aanleiding van 
enkele reacties wordt voorgesteld 
om wijzigingen aan te brengen in 
het voorontwerpbestemmings-
plan. Het aangepaste bestem-
mingsplan en het MER zijn nu 
ter inzage gelegd. Hiermee wordt 
aan iedereen de mogelijkheid 
geboden om zienswijzen in te 
dienen, alvorens de gemeente-
raad het bestemmingsplan en het 
MER zal vaststellen. Daaraan 
gekoppeld wordt besloten om in 
te stemmen met de aanvullende 
anterieure overeenkomst. 

Verbindingsweg
De gemeente Montferland krijgt
helderheid over de opstelling 
van de gemeente Oude IJssel-
streek ten opzichte van drie 
Montferlandse projectvoorstel-
len. De gemeente Oude IJssel-
streek heeft een positief kritische 
houding ten opzichte van de 
ontwikkeling van DocksNLD-2, 
stemt in met het gezamenlijk 
uitwerken van plannen voor een 
verbindingsweg N816 - A3/L90 en 
neemt kennis van het project voor 
realisatie van een containerkraan 
in de Rhein-Waal-Terminal.

Geheimhouding
Het college wil de gemeenteraad 
voorstellen om voor de bedrij-
venterreinen de Rieze Ulft en 
Hofskamp Oost 2e fase Varsse-
veld de herziene exploitatiebe-
grotingen vast te stellen en voor 
de verwachte verliezen de be-
staande verliesvoorziening(en) 
op de balans op te nemen. Op de 
bijlagen wordt geheimhouding 
gelegd in verband met het finan-
ciële belang van de gemeente.

Woningbouwplanning
Aan het college wordt gevraagd 
geheimhouding te leggen en door

de gemeenteraad te laten be-
krachtigen op de stukken in de 
privaatrechtelijke dossiers voort-
gekomen uit de vaststelling van
de beleidsnotitie Woningbouw-
planning Oude IJsselstreek.

Taxi-ZOOV
ZOOV is de nieuwe naam voor 
het vervoersysteem dat de hele 
Achterhoek bereikbaar maakt 
voor iedere reiziger. 

Regiotaxireizigers kunnen vanaf 
nu bij ZOOV Reisplanner (tele-
foon 0900-9874) hun ritten voor 
2017 boeken. 

Per 1 januari 2017 gaan de taxi’s 
voor ZOOV rijden. Dit is het 
initiatief van de Achterhoekse 
gemeenten. Met ZOOV pakken 
zij gezamenlijk het stokje over 
van Regiotaxi Gelderland, om 
vanaf 1 januari 2017 het regio-
taxivervoer te gaan verzorgen in 
de Achterhoek. 

Nieuwjaarsreceptie gemeente
Zij nodigen u van harte uit 
voor de nieuwjaarsreceptie op 
maandag 9 januari 2017 in het 
Buurtschapshuis, Sinderenseweg 
112 in Sinderen. Vanaf 19.30 uur 
staat de deur voor u open. 

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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380 kV hoogspanning

Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

Tennet, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, is volop bezig een nieuwe 380 kV hoogspan-
ningsverbinding aan te leggen tussen Nederland en Duitsland. De verbinding loopt van Doetinchem in 
Nederland naar Wesel in Duitsland. Dwars door de gemeente Oude IJsselstreek. Een stuk van 60 km 
lang, waarvan 22 km door Nederland.

Sinds jaar en dag zijn de leden 
van RTC De Wildt de laatste 
dagen voor Oud en Nieuw druk 
bezig met de bereiding en ver-
koop van hun oliebollen. Dat zal 
ook in de laatste week van 2016 
het geval zijn: de wielerclub staat 
dan met een kraam op drie plaat-
sen in Ulft.

De oliebollen van De Wildt zijn 
verkrijgbaar op winkelcentrum 
de Blenk bij de Primera, op de 
Kerkstraat in de passage bij de 
Hema en een nieuwe locatie, op 
het Zwarte Plein in Oer.

”Bij ons nieuwe clubgebouw, 
dat we huren van schutterij 
de Eendracht,” verklaart Wiel 
Geelen, die deel uitmaakt van 
de oliebollencommissie van de 
Ulftse wielerclub. ”Op donder-
dag 29 december beginnen we 
om 14.00 uur ’s middags met ver-
kopen, op de 30e en 31e staan we 

er de hele dag, vanaf 8.00 uur.” 
De oliebollencommissie bestaat 
uit vijf leden, maar zij hoeven 
het werk geenszins in hun eentje 
op te knappen. ”We proberen 
juist de hele vereniging te mo-
biliseren,” benadrukt Geelen. 
Met alle oliebollen en beignets 
die moeten worden gebakken en 
verkocht, is er dan ook genoeg 
te doen voor de wielerliefheb-
bers. De Wildt heeft bovendien 
een reputatie hoog te houden 
in Ulft en omstreken: hun bak-
sels worden door menigeen zeer 
gewaardeerd. 

”Er zijn behoorlijk wat mensen 
die persé de oliebollen en beig-
nets van ons willen. ’Die van 
jullie zijn het lekkerst’, zeggen 
ze,” vertelt Geelen zonder op 
te scheppen, maar met gepaste 
trots. ”We hebben een eigen 
recept. Een recept dat blijkbaar 
aanslaat bij veel mensen.”

’Lekkerste oliebollen’ De Wildt

Het einde van het jaar komt in 
zicht en dat gaat gepaard met 
de nodige tradities. Zo ook in 
Varsselder-Veldhunten, waar 
2016 wordt uitgeluid met veel 
kabaal tijdens het carbidschie-
ten in de wei van de familie 
Lukassen aan de Hesterweg. Al 
jarenlang wordt dit luidruch-
tige spektakel op 31 december 
georganiseerd door carnavals-
vereniging De Zinkput.

”Om 12.00 uur wordt het eer-
ste schot gelost. En iedereen 
is welkom. Het is gezellig en 
wordt nog ieder jaar drukker,” 
vertelt Sjaak Reulink van De 
Zinkput. Ongeveer vijftien 
melkbussen worden vanaf dat 
moment telkens gevuld met 
carbid en afgedekt met een bal, 
die vervolgens met een knal 
weg wordt geschoten. De leden 
van de Raad van 11 van de car-
navalsvereniging gaan in ieder 
geval met een prima conditie 

het nieuwe jaar in: ”De mannen 
van de Raad van 11 fungeren 
als ballenjongens. Die leggen 
dus aardig wat meters af, want 
zo’n bal wordt een heel eind 
weggeschoten. Een meter of 
tachtig à honderd ben je zo 
weg.”
Ook de rest van De Zinkput zet 
zich overigens in op de 31e en 
tijdens de voorbereiding op het 
carbidschieten. ”We bouwen 
het een en ander op: naast de 
vijftien bussen zetten we ook 
een tent op. Als er dan een paar
druppels vallen, staat iedereen 
in ieder geval droog. Bovendien 
staat er een grote houtkachel, 
om de boel een beetje warm te 
houden,” vervolgt Reulink. 
De entree is gratis aan de 
Hesterweg, waar tegen een ge-
ringe vergoeding een hapje en 
een drankje verkrijgbaar zijn. 
”Er is koffie, fris, bier en bij-
voorbeeld hamburgers, loem-
pia’s en erwtensoep.”

Op Oudjaarsdag knallen 
in Varsselder-Veldhunten



Kerstconcert Oost Neder-
lands Kamerkoor en 
Ulftse Nachtegalen
Samen met de Ulftse Nachte-
galen geeft het Oost-Nederlands 
Kamerkoor zaterdag 17 decem-
ber om 20.00 uur een concert in 
de Catharinakerk te Doetinchem. 
Dit concert wordt herhaald op 
zondag 18 december om 16.00 
uur in de H. Mauritiuskerk te 
Silvolde. 

Sfeervol kerstconcert in de 
kerk in Megchelen
Op zondag 18 december is er een 
kerstconcert in de St. Martinus-
kerk in Megchelen van Harmonie 
St. Caecilia uit Megchelen samen 
met Popkoor Abbey Wednesday.
Het concert begint om 18.30 uur; 
de kerk is vanaf 17.30 uur ge-
opend. Tijdens de inloop zullen 
jeugdleden in verschillende en-
sembles kerstliedjes spelen voor 
het aanwezige publiek. De entree 
bedraagt 3 euro.

Kerstconcert UMK
Op dinsdag 20 december zal het 
Ulfts Mannenkoor een kerstcon-
cert geven in de  H. Antonius 
van Padua kerk te Nieuw-Dijk. 
Aanvang van het concert: 19.30 
uur, de kerk gaat open om 19.00 
uur. Het koor staat onder leiding 
van dirigent Piet van der Sanden 
en wordt op piano/orgel begeleid 
door Henk Bennink. De pre-
sentatie is in handen van Debby 
Wissing. Entreekaarten kosten 
2 7,50 per stuk en zijn  ver-
krijgbaar bij restaurant Steak’m 
(Smallestraat 33, Nieuw-Dijk). 
Kaarten zijn tevens te reserveren
bij het Ulfts Mannenkoor via:
secretaris@ulftsmannenkoor.nl 
of telefonisch: 0315-686409. Voor 
aanvang van het concert op 20 
december zijn in de kerk ook 

kaarten verkrijgbaar. Voor  info:
www.ulftsmannenkoor.nl en de 
Facebook pagina.

Argentijnse kerst bij wijngoed 
’t Oerlegoed
Op donderdagavond 22 decem-
ber organiseert Garden Rumours 
een gezellige kerstavond in het 
wijnhuis van ’t Oerlegoed op de 
Wals in Gendringen. De avond 
staat vooral in het teken van 
kerstmuziek van de Argentijnse 
componist Ariel Amirez. 
Uitgevoerd wordt het feestelijke 
Navidad Nuestra. Naast deze 
uitbundige kerstmuziek worden 
ook enkele Europese kerstliede-
ren uitgevoerd. Dit alles in het 
sfeervol ingerichte wijnhuis.
Vanaf 19.30 uur zal de kassa ge-
opend zijn. Het programma start 
om 20.00 uur. Toegangsbewijzen 
kunnen aan het wijnhuis worden 
verkregen voor 2 7,50 per per-
soon. De toegangsprijs voor kin-
deren tot 16 jaar  bedraagt 23,50   
De wijngaard is gevestigd aan de 
Munsterweg 4 in Gendringen. Na 
de uitvoering kunt u samen met 
het koor nog napraten met een 
drankje in het wijnhuis.

Fanfare Gregorius Varsselder
Fanfare St. Gregorius in Vars-
selder-Veldhunten heeft  er voor 
gekozen om dit jaar geen kerst-
concert te organiseren. Enerzijds 
vanwege de korte voorberei-
dingstijd na het muziekconcours 
te Enschede. Anderzijds wil men 
een ander weg inslaan door in 
de toekomst te kiezen voor een 
Winterconcert. Met deze opzet 
kan de vereniging meer kanten 
op door een grotere keuze in mu-
zieknummers. Deze hoeven niet 
alleen met kerst te maken hebben 
maar kunnen ook iets de winter 
te maken hebben. Dit concert 
vindt elke twee jaar plaats. In het 
jaar dat er geen Winterconcert is, 
wordt het ”Spätshopconcert” in 
oktober georganiseerd. Op deze 
manier kan het fanfareorkest 
zich optimaal voorbereiden voor 
de concerten en zal er flink uit-
gepakt worden. Voor 2017 heeft 
fanfare St. Gregorius als eerste 
het voorjaarconcert op het pro-
gramma staan. Dit wordt zater-
dagavond 8 april 2017gegeven 

in ’t Dorpshuus met als thema 
”Evergreens Hits”.

Oliebollen hartenjagen
St. Joris
Het traditionele Oliebollen Har-
tenjagen bij St. Joris wordt ge-
houden op donderdag 29 decem-
ber in het clubgebouw. Sluit het 
jaar 2016 gezellig af en kom har-
tenjagen bij St. Joris! Het begint 
om 19.30 uur en uiteraard is er 
de gelegenheid om gezellig na te 
kaarten.

Winterwandeltocht
Stichting ’t Olde Karrespoor, 
fietspaden De Heurne en om-
streken houdt voor de 5e keer 
een winterwandeltocht. Op vrij-
dag 30 december 2016 is er een 
verrassende wandeltocht uitge-
zet door de mooie omgeving van 
De Heurne, waar men normaal 
gesproken niet komt! Natuurlijk 
wordt er onderweg gezorgd voor 
de nodige gezelligheid! Wande-
laars kunnen kiezen uit 2 afstan-
den: 10 en 15 kilometer. Er kan 
gestart worden tussen 11.30-
13.30 uur bij zaal Bruggink in De 
Heurne. 

Opbrengst actie Energy 4 all
De embalagebonnen bij de Jum-
bo Ulft voor de stichting Energy 
4 all, voor kinderen met een 
Energy stofwisselingsziekte heeft 
het mooie bedrag van 2 1045,70 
opgebracht.

”Maestro Ulft 2017”
De Brassy Sound Band roept 
markante Ulftenaren op om 
zich kandidaat te stellen voor 
”Maestro Ulft.” Heb je altijd 
al eens voor een orkest willen 
staan? En je skills als chef-diri-
gent uit willen proberen? Meld 
je dan nu aan of voor meer infor-
matie: brassysoundband@
hotmail.com

Oerendhardlopen in de 
Achterhoek!
Vanaf 4 januari 2017 zal er een 
nieuwe reeks looptrainingen 
aangeboden worden door Jeroen 
Reintjes Sports. De oerendhard-
looptrainingen zijn er voor de      
loper die al regelmatig hun ki-
lometers maakt. De cursus telt 

acht trainingen op woensdagen, 
waarbij gewerkt wordt met ver-
schillende thema’s en digitaal 
huiswerk plus een schema voor 
thuis. Ben je geïnteresseerd om 
echt oerendhard te gaan hard-
lopen? Dat kan vanaf woensdag 
4 januari (daarna nog 7 woens-
dagen) Tijd: 19.30 - 20.45 uur. 
Locatie: Berendhaus Groep 
te Terborg. Minimum aantal 
deelnemers: 8, maximaal is 25 
lopers. Prijs: € 50,00 p.p.
Inschrijven: Tel: 0644037030
www.jeroenreintjessports.nl  

Bruil vastGoedonderhoud - 
”Da kump vast goed!”
Sinds kort is schilder Bruil een 
OnderhoudNL Garantie-bedrijf. 
Dat houdt in dat ze beschikken 
over alle vereiste kwalificaties. 
De hoogst haalbare kwaliteit 
wordt gegarandeerd voor de 
beste prijs. Meer info op:
www.bruilvastgoedonderhoud.nl

Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt 
op maandag 2 januari 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. 
           
Yes!Bikken en pitten!
IVN-scharrelkids heeft in de 
kerstvakantie iets leuks voor je 
te doen! Wat doen dieren in de 
winter? Precies! Eten of slapen. 
Wie slaapt heeft een plekje nodig 
en wie niet slaapt moet veel eten 
om warm te blijven. Soms wel 
acht keer wat ze zelf wegen!
Jij kunt ze de winter door helpen 
met plekjes om te slapen en hap-
jes om warm te blijven!
Wat dacht je van vogeltaartjes, 
vetbollen en een insectenhotel?
Natuurlijk mag je ook knippen, 
plakken en kleuren! Wij vertel-
len en laten zien wat je kunt doen 
en hoe dat gaat. We hebben al 
van alles gespaard, gekocht en 
bedacht. Aan de slag, handen uit 
de mouwen!
Voor wie?  Kinderen van 5-12 
jaar en hun begeleiders
Wanneer? Woensdag 4 januari 
van 14.00-16.00 uur.

Waar? De Küper, Luimesweg 
12a, 7084 AS Breedenbroek
Wat kost het? 2 euro per knut-
selaar (inclusief drinken) Geef je 
op vóór 3 januari. (max. 20 deel-
nemers) Mail naar composiet@
ivn-doij.nl of bel 0315-346688

KPU
Op woendag 17 januari houdt de 
KPU haar jaarvergadering met 
een bingo in de DRU Cutuur-
fabriek te Ulft. 

Damesgilde Ulft
Op woensdag 18 januari om
19.30 uur organiseert Damesgilde 
Ulft een avond met dhr. van 
Roosendaal, natuur- en land-
schapsfotograaf, die een  video-
presentatie laat zien.

Pronkzittingen Zinkput
Op vrijdag 20 januari 2017 om 
19.11 uur is de jeugdpronkzitting 
van de Zinkput in Varsselder.
Op zaterdag 21 januari vindt de 
pronkzitting van de Zinkput  om 
19.41 uur plaats. Denk hierbij 
aan de donateurskaarten dit is 
uw entreebewijs. Entreekosten 
7,50 euro, als men niet in het be-
zit is van een donateurskaart.
Donateurskaart is verplicht van-
af 16 jaar.
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Kaartverkoop Pronkzittingen Iseldonk gestart 

Rabobank reikt vrijwilligersprijs uit 
tijdens Helden om de Hoek

De kaartverkoop voor de Pronkzittingen van Stichting Iseldonk is gestart. De pronkzittingen zullen 
plaatsvinden op vrijdag 20 en zaterdag 21 januari 2017 vanaf 11 voor half 8. (19.19 uur) en zul-
len in het teken staan van de Carribean. Op de vrijdagavond zal de nieuwe Iseldonkse stadsprins 
bekend worden gemaakt. Evenals vorig jaar zal op de zaterdagavond de jeugdprins(es), die dit 
jaar afkomstig is van de nieuwe basisschool De Oersprong Ulft, worden gepresenteerd. Tijdens de 
pronkzittingsavonden zijn er diverse optredens van o.a. dansgarde Iseldonk en dweilorkest Over de 
Rooie. Met de carnavalsleus ’Wi’j duiken d’r in’ zal de Iseldonkse jeugd dit carnavalsseizoen het 
Ulftse carnaval toejuichen. De nieuwe Stadsprins zal met de leus ’Lekker lang uut’ het carnaval gaan 
beleven. Kaarten voor deze pronkzittingsavonden zijn te reserveren via kaartverkoop@iseldonk.
com (€ 10,00 p.p.) De gereserveerde kaarten kunnen maandag  16 januari a.s. tussen 19.00 uur en 
19.30 uur worden afgehaald in de foyer van de DRU Cultuurfabriek. Aansluitend start die avond de 
losse verkoop tot 20.00 uur. Er kunnen op die avond dus nog extra losse kaarten worden gekocht, 
zolang de voorraad strekt. Voor meer informatie www.iseldonk.com

Op maandag 12 december zijn ruim 400 vrijwilligers die actief zijn 
in het werkgebied van Rabobank Graafschap in het zonnetje gezet 
tijdens Helden om de Hoek. De Rabobankzaal bij het Amphion 
stond het eerste deel van de avond in het teken van de uitreiking van 
de tien prijzen van €300,-. Hierna werden onze gasten getrakteerd 
op een optreden van het Wintercircus van Arlette Hanson. De laatste 
act was de uitreiking van de drie hoofdprijzen. 
De cheque van €1.000,- voor Stichting Care Travel uit Silvolde werd 
overhandigd door wethouder Peter van der Wardt van de gemeen-
te Oude IJsselstreek. De cheque van €2.000,- was voor het Heide 
Huus uit Halle en werd overhandigd door Kees Telder, wethou-
der bij de gemeente Doetinchem. De hoofdprijs van €3.000,- was 
voor Scouting Roothaangroep en Scouting Graaf Ottogroep uit 
Doetinchem en werd uitgereikt door Wendy Verlaan, directievoor-
zitter van Rabobank Graafschap. Wij feliciteren alle verenigingen 
met hun welverdiende prijs. Verenigingen die dit jaar niet in de 
prijzen zijn gevallen attenderen wij graag op de mogelijkheid om 
een donatie uit ons coöperatiefonds aan te vragen. Via onze website 
www.rabobank.nl/graafschap kunt u aan aanvraag indienen.

Kerstmarkt Gendringen
Op zaterdag 17 december 
is er een Kerstmarkt in en 
rondom het Azora woon-
zorgcentrum Maria Magda-
lena Postel aan het Kerkplein 
in Gendringen. 

Van 17.00 - 21.00 uur is er van 
alles te zien en te doen voor 
jong en oud. Om 18.00 uur is 
er een lampionnentocht voor 
kinderen, die na de tocht een 
broodje mogen bakken. 
Er is een kerstman en er staan 
kraampjes waar u een grote 
diversiteit aan producten kunt 
kopen, o.a. wafels, erwten-
soep, kleding, handwerkarti-
kelen, kerstkaarten kerststuk-
jes  etc. Ook is er een loterij. De 
opbrengst van de Kerstmarkt 
is voor een zogeheten ”Tover-
tafel” voor MMP, die ouderen 
stimuleert in fysieke en sociale 
interactie.
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Gaande van het oude naar het 
nieuwe jaar doet ons stilstaan 
bij datgene wat nu achter ons 
ligt. Met vreugde en verdriet, 
met nieuw leven en dood, is het 
jaar voorbij gegaan. We blikken 
nog even terug voordat we het 
nieuwe jaar ingaan. In dankbaar-
heid een stuk weg, dat we heb-
ben afgelegd, achter ons latend, 
een jaar wijzer geworden door 
ervaringen.

Carnaval
Prins Theo de 7e van Isseldonk 
kwam in de DRU-popzaal te-
voorschijn, een geboren Oeriaan.  
Prins Bob was er in Zinkputdarp, 
Prinses Dorien in Timpendarp, 
Prins Jos in Etten, Prins Tom in 
Gendringen, jeugdprinses Nicole 
in Kloetendarp en Metwaldus 
de 53ste (Erik ter Voert) in 
Zillewold.

Gemeenteplannen 2016
Men wilde o.a in 2016; Afron-
ding centrumplan Ulft, Kemper-
manstraat / Debbeshoek herin-
richten, Rotonde bij Bontebrug 
maken in samenwerking met 
de provincie, revitalisering 
Vogelbuurt (fase 5), nieuw 
sportpark Gendringen, afval 
scheiden in 4 containers, toe-
komstvisie DRU Industriepark 
duurzaam beheer realiseren, 
nieuwe school in Ulft Noord, 
de Akkermansweide in Terborg 
riool en herinrichten en verder 
nog wat meer infrastructuur in 
de gemeente vernieuwen.  Mevr. 
Marijke Verstappen, werd de 
nieuwe gemeente secretaris in de 
Oude IJsselstreek.

Jubilea
Een greep uit de jubilea van 
onze krant. Ketelaar sport 50 
jaar een begrip in de regio. 
Heutinck Juwelier en Optiek be-
stond 110 jaar,  40 jaar carnaval 
buurtvereniging Sleegstraat, 30 
jaar de Wensing Groep (Epol, 
APC, APV en Exploitatie) Het 
10e  muziekfestival van de Oude 
IJsselstreek. Voor de 5e keer mu-
ziekevenement voor 65 plussers 
op het zwarte plein.  En op de 
Polse kermis het 5e Teenparty. 
Rijschool Marcellino bestond 50 
jaar

Moeder Teresa Stichting
Men zorgde samen met ”Max” 
voor brandhout in het koude 

Roemenië, door activiteiten van 
Frans van Hal, Timmerfabriek 
Hendriksen en Verheij Metaal.  
Maar ook kleding en dekens 
werden gebracht. Fotograaf Dies 
Groot uit Woerden verblijdde de 
Ulftse stichting met een donatie 
van 32.000 Euro voor acht huisjes 
in Roemenië.

Olde Dorpskiek’n
Prachtige foto van de ”klep” 
Achterkerspel in Gendringen. In 
mei een foto uit 1953, bij de Ulftse 
brug waar de tramrails werden 
weggehaald en met de nieuwe 
hefbrug. Een foto uit 1945, de 
bevrijding, met de versierde mo-
len op de Pol van Piet Lukassen. 
Later was er nog een oude foto 
van Jan Scholten, melkventer,
uit de Wiekensestraat te Gend-
ringen.

Gerard Louwes
Jarenlang verzorgde hij voor de 
Ulftse Krant ondermeer de ru-
brieken ”vernemstok” en ”een 
maand gemeente Gendringen”  
Het politiek café had een bij-
zondere plek in zijn hart. Hij 
overleed op 78-jarige leeftijd in 
Doesburg op 18 maart. Hij toon-
de tot op het eind van zijn leven 
belangstelling hoe het ging in de 
gemeente Oude IJsselstreek.

WhatsApp
De gemeente Oude IJsselstreek 
ging ook whatsappen, u kon nu 
vragen stellen over de gemeente 
via whats app tijdens de kantoor 
uren. Maar heeft u geen whats 
app, bellen kan natuurlijk ook 
altijd of een bezoekje aan het 
gemeentehuis.

Galerie bij de boeken
Klaus M Hartman uit Hanover, 
schilder en beeldhouwer had 

zijn prachtige werken in het 
voorjaar, naast de bibliotheek 
in het DRU Industriepark. Op 
de Huntenkunst in de SPP-hal 
van het DRU complex stonden 
de Israëliërs centraal en gaf een 
goed inzicht over de eigentijdse 
kunst. Ook in de galerie het 
werk van de Belgische kunstena-
res Imelda Faraille, ze volgde de 
academische opleiding Plastische 
Kunsten, waarbij ze zich speciali-
seerde in publiciteit en illistratie.

Postuum Onderscheiden
Hendrilus Hermanus Natrop 
werd 8 december 1914 geboren in 
Ulft. Zoon van Johan Hermanus 
Natrop en Diena Geven. Hij 
werd in 1934 opgeroepen bij het 
22e Regiment Infanterie. Kwam 
in Batavia en via de radioschool 
van de Luchtvaartafdeling van 
het KNIL opgeleid tot monteur 
bij de ML. Trouwde Tiennie in 
1941 te Soerabaja. In 1942 gevan-
gen genomen door het Japanse 
Leger. Zat in diverse kampen en 
overleed 8 dagen na de overgave 
van Japan in Palembang Sumatra. 
Hij werd in maart 2016 postuum 
onderscheiden. Er was een 
postuum onderscheiding voor
Sergeant Majoor Hendrikus 
Theodorus Marneth, geboren op 

4 november 1902. Het schip 
met krijgsgevangenen, waar-
onder Marneth, werd in 1944 bij 
het eiland Madoera aangeval-
len en tot zinken gebracht door 
een Amerikaanse onderzeeboot.

Zomerkrant
In de VVV zomerkrant stonden 
weer de mooie fiets-, wandel- en 
overige evenementen van mei 
t/m december vermeld. Ruim 
20 fietstochten stonden gepland 
en meer dan 10 wandeltoch-
ten waaronder de 49e Ulftse 
Avondvierdaagse. Bij de evene-
menten had u een goede keuze 
uit bv. Zomermarkten, modder-
lopen, bier- en oktoberfeesten, 
rondvaarten, culinaire arrange-
menten, muziekavonden enz. En 
natuurlijk was er de fietstocht 
van de Ulftse Krant waar veel 
mensen aan mee doen.

Hoppen en Shoppen
Half september was er traditie-
getrouw het Ulfts centrumfeest, 
waarbij de plaatselijke onderne-
mers op tal van plekken in het 
gehele centrum leuke activiteiten 
mogelijk maakten. 
Van de ene plek naar de andere. 
Tevens om duidelijk te maken 
wat er in Ulft verbeterd is en 
waar gratis geparkeerd kan wor-
den. Ulft is weer mooi voor de 
consument. De organisatie had 
ook levende standbeelden naar 
Ulft gehaald.

Oersprong
De Dobbelsteenschool en de 
St. Antonius school werden ge-
sloten, hiervoor in de plaats de 
school met de naam Oersprong 
in Ulft-noord. Alle ruimtes zijn 
bezet door de leerlingen, direc-
teur Hans Epping was trots, 
bij de opening eind augustus. 
Ouders zijn tevreden, kinderen 
op hun gemak en de leerkrachten 
erg blij.

Atletiekbaan
Atletiekvereniging Atletico’73 
uit Ulft kreeg een nieuwe baan. 
Doordat de gehele accommoda-
tie wordt aangepakt en er een 
nieuw materiaalhok wordt ge-
bouwd, wordt de officiële ope-
ning voorjaar 2017 verwacht.

Monumentendag
De opening was bij de Schutterij 
van het Onze Lieve Vrouwe 

Gilde in Varsselder Veldhunten 
door de burgermeester. Via een 
fietsroute kon u diverse kerken 
bezichtigen en andere gebouwen. 
De Monumentenprijs was voor 
huis ”het Anker” in Ulft, voor 
de restauratie van het pand bij 
de vroegere houtzagerij van de 
familie Eppink.

Olympia’s Tour
120 kilometer door de Achterhoek 
fietsen. De start van etappe 3b 
was bij de DRU Cultuurfabriek 
en kwam terug aan de Ulftseweg 
in Gendringen. De route ging via 
Doetinchem, Borculo, Lichten-
voorde, Winterswijk naar Anholt 
en Gendringen.

Sinterklaas
Ondernemers van de Hanze heb-
ben ook dit jaar Sinterklaas naar 
Ulft weten te lokken, hij werd 
welkom geheten op het Zwarte 
Plein in Oer. De ondernemers 
hebben ook weer de december- 
actie in het leven geroepen door 
een stempelactie. 
Er zijn een viertal trekkingen 
waarvan de laatste op 28 decem-
ber a.s. dan wordt ook de hoofd-
prijs getrokken.  De Sint heeft 
de mooiste kind kleurplaten, 
van de intocht, uitgezocht en de 
winnaars persoonlijk een cadeau 
uitgereikt.

Kerstactiviteiten
In de vorige Ulftse Krant kon u 
diverse kerstactiviteiten lezen, 
het Ulfts Mannenkoor, het Ettens 
mannenkoor, Ulfts Gemengd 
koor, Ulfste Nachtegalen treden 
op in diverse plaatsen. Maar er is 
ook een Santa Run, Kerstmarkt 
in de SSP-Hal, Kerstmarkt in 
Gendringen en overal staan de 
Huttepiepen te blazen

Op naar 2017
In het nieuwe jaar 2017 gaan we 
op zoek naar geluk en een hoop-
vol samenleven. We brengen u 
graag nieuws over mensen die 
bouwen aan een wereld waarin, 
voor een ieder, een menswaardig 
leven mogelijk is. 

De Ulftse Krant wenst dan ook, 
al haar lezers een jaar toe waarin 
uw positieve verwachtingen ge-
stalte krijgen en uw goede voor-
nemens gerealiseerd worden en 
uw gezondheid zo goed mogelijk 
zal zijn.

Terugblik op tweeduizendzestien

Van 15 tot en met 18 juni werd in Gendringen voor de 32e keer door de VVV Oude IJsselstreek de Gendringse 
Fietsdagen georganiseerd. 

Leden van de organisatie van het Centrumfeest: v.l.n.r.: Gerwin Cornielje, Ben ten Broek, Carola Heuthorst 
en Jeroen Giezenaar.
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De laatste tijd worden er door allerlei 
instanties, RABO, ouderenbonden en 
bibliotheek, lessen aangeboden voor 
computer, laptop en tablet speciaal voor 
senioren. Die vinden plaats in grotere of 
kleinere groepen en er hangt natuurlijk 
een prijskaartje aan.
 
In 2004 was de toenmalige voorzitter van 
het Rode Kruis, afd. Gendringen, Lex 
IJsseldijk al bezorgd over het isolement, 
waarin ouderen terecht zouden komen als 
zij niet kennismaakten met het gebruik 
van de computer. Ze kregen soms een lap-
top van een van hun kinderen, maar die 
hadden niet de tijd of het geduld om de 
werking ervan uit te leggen. 
Met dit voor ogen heeft Lex IJsseldijk een 
groep vrijwilligers gevormd, die les gingen 
geven aan senioren: RoodComp.
Ze leerden eenvoudige tekstverwerking, 
de tekst indien gewenst, uitprinten, in-
ternet gebruiken en mails ontvangen en 
versturen. In principe waren tien lessen 
voldoende, maar je kon er ook, in overleg 
met de vrijwilliger meer krijgen. 
Later kwamen daar de tablets bij. Hierbij 
heeft RoodComp gekozen voor één op 

één. Dat blijkt het beste te werken, omdat 
de wensen van de gebruikers heel verschil-
lend kunnen zijn en individuele aandacht 
voor de doelgroep belangrijk is. 

Ook leren internetbankieren behoort tot 
de mogelijkheden. Na 5 lessen kunnen 
ze zich, met het boek erbij, prima red-
den. Mochten de 5 lessen niet voldoende       
zijn dan bestaat ook hier de mogelijkheid 
om meer lessen te nemen. De lessen wor-
den gegeven in verzorgingstehuis ’Azora’ 
MMP in Gendringen. Als dat problema-
tisch is volgt overleg over een andere 
oplossing.
RoodComp geeft les in Windows 7 en 10, 
Android-tablets en iPad. Naast het boek 
dat aangeschaft moet worden voor ca.     
€ 25,-, betalen de cursisten € 3,00 per les. 
Nieuw is, dat er nu ook de mogelijkheid is 
om informatie te krijgen, als  men nog niet 
over een computer, tablet of smartphone 
beschikt. Er wordt dan samen met een lid 
van RoodComp bekeken welke aanschaf 
het beste past bij de wensen van de cliënt.
Geïnteresseerden kunnen zich melden 
bij de coördinator van RoodComp: Cees 
Fransoo, tel.: 0315-685825.

Rode Kruis kiest voor één op één

Woensdagmiddag 28 december
vindt er in Ulft een uniek evene-
ment plaats. Midwinterhoorn-
groep De Huttepiepen van de 
OVGG treft op dit moment de 
laatste voorbereidingen voor het 
Gelderse Midwinterhoorntreffen. 

Een groot aantal leden van de 
midwinterhoornverenigingen uit 
Gelderland komen in ’De Tam-
boer’, clubgebouw van Schutterij 
De Eendracht op het Zwarte 
Plein, bijeen om elkaar te ont-
moeten en ervaringen uit te wis-
selen. Daarnaast zal er op het 
buitenterrein aan de Oude IJssel 
een blaascompetitie op de mid-
winterhoorn plaatsvinden. 
Er wordt een competitie voor de 
jeugd , senioren- en groepsbla-
zers opgezet. Naast de volwas-
senen zullen ook enkele jeugdige 
blazers hun kunsten vertonen op 
de hoorn. 

Een deskundige jury zal de bla-
zers (uit zicht) middels een ’blind 
audition’ individueel beoordelen 
en vervolgens de certificaten 
uitreiken aan de beste blazer(s) 
van de dag. Tijdens een eerder 
treffen in januari dit jaar werd 
Wim Derksen de dagwinnaar en 
werden de blazers uit Lochem 
groepswinnaar. 
Vrijwilligers van De Huttepiepen 
en De Eendracht, die deze dag in 
touw zijn, zullen voor de inrich-
ting van het terrein en daarnaast 
ook voor de catering zorgen, 
zodat deelnemers en publiek de 
middag in een aangename omge-
ving kunnen doorbrengen. 
Ontvangst van de deelnemers is 
om 14.30 uur, de blaascompetitie  
start rond 15.30 uur. 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom op het terrein van De 
Eendracht aan de Dr. Ariëns-
straat te Ulft. Toegang is gratis.

Gelders Midwinter-
hoorntreffen in Ulft

In 2017 viert kunstmanifestatie 
Huntenkunst een jubileum. Het 
is namelijk de 25e editie van het 
evenement waar veel kunste-
naars uit diverse landen naartoe 
komen om te exposeren. Dit jaar 
is het op 19, 20 en 21 mei. De eer-
ste editie, in 1993, werd gehou-
den in Veldhunten. Inmiddels is 
het evenement gegroeid en vindt 
het plaats in de SSP-Hal van de 
DRU Cultuurfabriek. 

Bij Huntenkunst zijn werken 
te zien van diverse kunstenaars 
uit meer dan dertig landen. Dit 
jaar komen er maar liefst drie 
uit Zuid-Korea, waaronder 
Hainggin Kim. Voor het eerst 
doet er ook een kunstenaar uit 
Argentinië mee in Ulft. Vanwege 
het enorme aanbod moet de 

ruimte in de SSP-Hal optimaal 
benut worden. Hierdoor werkt 
Huntenkunst sinds kort ook met 
een wachtlijst. 
Ieder jaar staat er bij Hunten-
kunst een land centraal. Dit jaar 
is dat Luxemburg. Dat betekent 
automatisch dat de expositie 
dit jaar de naam draagt ’De 
Luxemburgers komen!’ De keu-
ze van de kunstenaars door de 
ballotagecommissie bevindt zich 
inmiddels in de afrondende fase. 

In verband met het jubileum-
jaar is de organisatie op zoek 
naar sponsoren. De organisatie 
heeft daarom in november een 
aanvraag gedaan voor een ge-
meentelijke subsidie. Ze is nog 
in afwachting van een antwoord 
op dat verzoek. 

Uit de gemeente Oude IJssel-
streek doet ook weer een aantal 
mensen mee. Het gaat om Frans 
Venhorst uit Veldhunten, Ingrid 
Nijenhuis en Yvonne van der 
Graaf uit Ulft, Maarten Becks 
uit Terborg en Thea Zweerink 
uit Varsseveld. Meer informatie 
over Huntenkunst is te vinden
op www.huntenkunst.org. 

Galerie bij de Boeken
Alle exposanten van Galerie bij 
de Boeken in 2017 zijn bekend. 
De Nederlander Joop Overkleeft 
trapt af. Zijn schilderijen en 
grafische werken zijn van 9 tot 
19 februari te zien in Ulft. Van 
27 februari tot 8 april is er een 
expositie van Victor Opov uit 
Kazachstan. Hij maakt schilderij-
en en diverse objecten. Daarna is 
het de beurt aan de Duitse schil-
deres Christina Baumann, van 10 
april tot 14 mei. 
Vanaf 15 mei is er weer een 
expositie naar aanleiding van 
Huntenkunst, dat veel samen-
werkt met Galerie bij de Boeken. 
Werken van diverse kunstenaars 
zijn te zien tot 25 juni. 
In de zomer gaat het verder met 
schilderijen van Peter Leidig 
uit Duitsland. Zijn werken zijn 
te bewonderen van 3 juli tot 3 
september. 
Hij wordt opgevolgd door zijn 
landgenoot Andrea Klosowski. 
Haar expositie ’Haus auf weitem 
Feld’, is van 11 september tot 29 
oktober te zien in Ulft. 
De galerie sluit af met de Neder-
lander Rido Jansen. Hij gebruikt 
gemengde technieken en zijn 
werken zijn te zien van 6 novem-
ber tot het eind van 2017. 
Meer informatie op:
www.galeriebijdeboeken.nl

Jubileumjaar voor Huntenkunst

Gezondheid staat voorop bij De Bron. 
En bij Lifestyle to b. staat de huid cen-
traal. Het bedrijf van Brigitte Gregoor, 
gevestigd aan de Silvoldseweg 3 in 
Terborg, bestaat 20 jaar. ”Het gaat bij 
ons om zowel de binnenkant als de bui-
tenkant,” vertelt Brigitte.

Ze begon 20 jaar geleden met Lifestyle 
to b. (www.lifestyletob.nl) en is sinds 12,5 
jaar bovendien werkzaam als schoon-
heidsspecialiste. De afgelopen vier jaar 
wordt ze daarin bijgestaan door de mede-
werkers  Jasmijn en Eline. Vooral in de 
schoonheidssalon; zij hebben de speciali-
saties huidverbeteringsmassage en acne.
Cliënten die last hebben van huidproble-
men, zijn bij Lifestyle to b. aan het goede 
adres. Om haar cliënten zo goed moge-
lijk te adviseren met de beste producten, 
heeft Brigitte de opleiding tot orthomo-
leculair therapeut gevolgd. 
Brigitte heeft nog meer specialisten op 
het gebied van reguliere en niet-reguliere

zorg om zich heen verzameld: in the-
rapeutencentrum De Bron zijn naast 
Lifestyle to b. ook ML-Care (praktijk 
voor Bowentherapie), Mariebo (zwan-
gerschapsmassage), Kanaga (hypno-
therapie) en Podotherapie Achterhoek 
gevestigd. 
Met meerdere disciplines onder één dak 
worden cliënten bij De Bron - natuurlijk 
voor jouw gezondheid - zo breed moge-
lijk geholpen, op zowel het lichamelijke 
als het geestelijke vlak, voor innerlijke 
gezondheid en uiterlijke schoonheid. 
Op zaterdag 24 december wordt ’De 
Bron borrel’ georganiseerd, al moet dat 
’borrel’ niet al te letterlijk genomen wor-
den. ”Want het is van tien uur ’s ochtends 
tot één uur ’s middags,” licht Brigitte 
lachend toe. ”We doen aan tenen lezen, 
nagels lakken, noem maar op. Het is de 
bedoeling dat mensen mooi en relaxed 
de Kerst in gaan. Dat ze klaar zijn voor 
Kerstavond en zo aan kunnen schuiven 
voor het kerstdiner.”

Innerlijke gezondheid en uiterlijke 
schoonheid bij De Bron

Werk van Thea Zweerink, archieffoto Huntenkunst 2016.
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Deze keer een foto van de 
emailleer-fabriek van de DRU 
te Ulft omstreeks 1900. Wat 
meteen opvalt is dat er hoofd-
zakelijk kinderen werkten. Wat 
in Ulft in die tijd verklaarbaar 
is, want de levensverwachting 
was rond 1900 voor Ulft onge-
veer 25 jaar. De locatie van de 
emailleer-fabriek is bekend. De 
huidige bibliotheek.

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 23 januari 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)

18 december: Kerstconcert UMK en UGK, Antonuskerk, Ulft
18 december: Kerstconcert Ulftse Nachtegalen, Luscinia en Oost  
 Ned. Kamerkoor, H. Mauritiuskerk, Silvolde
18 december: Kerstconcert harmonie St. Caecilia en popkoor   
 Abbey Wednesday, Martinuskerk Megchelen
19 december:  Ceaciliafeest, H. Martinuskerk Gendringen
20 december: Kerstconcert UMK, Paduakerk, Nieuw-Dijk
22 december: Argentijnse Kerst Wijngoed ’t Oerle, Gendringen
24 december: ”De Bron Borrel”, Silvoldseweg 3, Terborg
28 december: Midwinterhoorntreffen, Clubgebouw van 
 ’De Eendracht’, Zwarte Plein, Ulft
29-30-31 dec.: Oliebollenverkoop RTC ”De Wildt”
29 december: Oliebollen hartenjagen, clubgebouw St. Joris Ulft
30 december: Top-2000 concert Harmonie Ulft, DRU   
 Cultuurfabriek, Ulft
30 december: Winterwandeltocht, de Heurne
31 december: Carbidschieten, Varsselder-Veldhunten
2 januari: Bingo KBO/SBU, ’t Hemeltje Ulft
17 januari: KPU Jaarvergadering, DRU Cultuurfabriek
20, 21 jan.: Pronkzittingen de Zinkput, Varsselder-Veldhunten

Acties van de Moeder Teresa Stichting
Het Recht uit het hart-Keetje van de 
Moeder Teresa Stichting vanaf het Simons-
plein in  Doetinchem is recent een groot 
succes geworden. Dankzij vele sponsoren 
en een groot aantal giften werd begin de-
cember een recordopbrengst van 56.743 
euro bereikt. Bij de giften zit ook een bij-
drage van Stichting Max Maakt Mogelijk. 

Verder werden ook door particulieren 
enkele grote bedragen gedoneerd, waren 
er veel bedrijven die zich als sponsor aan 
de actie verbonden voelden én er werd op 
en rond het Simonsplein gecollecteerd. 
Deze collecte leverde ook nog eens meer 
dan 5.000 op. ”We zijn enorm blij met dit 
resultaat,” stelde bestuurslid Leo Kok van 
de stichting, ”Het heeft onze verwachtin-
gen overtroffen.”

Het was voor de achtste keer dat het 
Doetinchemse Simonsplein decor van de 
actie was. De aftrap werd verricht door 
waarnemend burgemeester Annemieke 
Traag van de gemeente Doetinchem. 
Tijdens de drie dagen durende actie waren 
er verschillende optredens op het plein. 

Loco-burgemeester Jos Sluiter van de ge-
meente Oude IJsselstreek maakte zondags 
de eindopbrengst bekend.
Zo kwam er met een recordbedrag een 
einde aan drie dagen Recht uit het hart-
keetje, waarvan de opbrengst volledig ten 
goede komt aan hulp aan de allerarmsten 
in Oost Europa. Dankzij deze opbrengst 
kan de Moeder Teresa Stichting doorgaan 
met het bouwen van sociale woningen, het 
uitdelen van kledingpakketten en het ver-
strekken van voedsel en medicijnen. 

Een andere actie die enorm goed verlopen 
is, is de speelgoedactie ’Goedzak’ van de 
Albert Heijn in Ulft. Daar konden bezoe-
kers van de supermarkt speelgoed done-
ren voor een kind. De plaatselijke Albert 
Heijn had de Moeder Teresa Stichting 
Ulft uitgekozen als lokaal goed doel, iets 
waar de stichting erg blij mee was.  Heel 
veel bruikbaar, en zelfs nieuw gekocht 
speelgoed is ingezameld. Daarbij zaten 
ook enkele winkelwagentjes vol met knuf-
fels. Na het te hebben gesorteerd, zorgt de 
Moeder Teresa Stichting ervoor dat het 
speelgoed op de juiste plek terechtkomt: 
bij de allerarmste kinderen in Roemenië.

Moeder Teresa Stichting

Harmonie Ulft bestaat 115 jaar en dit 
heeft zij niet ongemerkt voorbij laten 
gaan. Tijdens dit bijzondere jaar voor    
de oudste muziekvereniging van Ulft 
heeft de Harmonie onder leiding van 
haar dirigent Henk-Jan Heijnen al twee    
grote concerten gegeven zoals in het 
voorjaar het All You Need is Love 
concert samen met zangeres Marlies 
Claasen en het Brel & Brass concert 
met de Belgische zangeres Micheline 
Van Hautem en trombonist Jos Jansen
tijdens het  Oude IJsselstreek Muziek-
festival.

Dit gratis toegankelijke festival waaraan 
vele koren en muziekverenigingen uit 
de gemeente Oude IJsselstreek hebben 
deelgenomen werd dit jaar voor de 10e 
keer georganiseerd door harmonie Ulft. 
In april van dit jaar werd het jaarlijks 
terugkerend ABC concert gehouden, 
waaraan leerlingen van Muziek Maak 

Jezelf!, het A,B,C en Crescendo-orkest 
van harmonie Ulft mee deden. Het jaar 
Wordt afgesloten met een TOP-2000 
concert op vrijdag 30 december om 
20.00 uur in de Popzaal van de DRU 
Cultuurfabriek in Ulft. De speciale gas-
ten: Scarlet Peters, Emma Lukassen, 
Dave van de Schuur, Julia Fukkink en 
Luc ten Brinck zullen door het A-orkest 
van Harmonie Ulft en combo worden 
begeleid en nummers ten gehore bren-
gen uit de TOP-2000 die ieder jaar te 
horen zijn op Radio 2. 

Men kan onder andere genieten van 
nummers van Anouk, Queen, Guus 
Meeuwis, de Dijk, Adele, Claudia de 
Breij en vele anderen. Kaarten á € 10,- 
voor het TOP-2000 concert (uitsluitend 
staanplaatsen) kan men reserveren via 
kaarten@harmonieulft.nl of zijn vooraf 
te verkrijgen via de leden van harmonie 
Ulft.

Top 2000 concert 
Harmonie Ulft

 Harmonie Ulft tijdens het All You Need is Love concert in januari 2016, De foto is 
gemaakt door Henk van Raaij.

De medewerkers van de Ulftse Krant 
wensen u Fijne Kerstdagen en een
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Gewijzigde openingstijden IJselstroom:
27 t/m 30 december 2016 

zijn wij geopend van 
10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur


