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Een maand gemeente
Oude IJsselstreek,
werkzaamheden
centrum Ulft
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geleverd. U kunt snoeihout brengen op zaterdag 26 maart tussen
09.00 en 15.00 uur.

Paaseierenrally

Het is alweer bijna Pasen en
dat betekent, zeker hier in de
Achterhoek, ook weer veel gezellige paasvuren. De twee extra
vrije dagen zijn voor veel mensen
aanleiding om gezellig te gaan
eten met familie of vrienden. Ook
worden er veel eieren beschilderd en verstopt. In Gendringen
hoort de paaseierenrally ook al
jaren tot de vaste activiteiten tijdens deze feestdagen. Hieronder
vindt u alle details over de paasactiviteiten in uw omgeving.

Paasvuur Megchelen
In Megchelen wordt het paasvuur zoals ieder jaar georganiseerd door schuttersgilde Sint
Martinus. Op eerste paasdag,
zondag 27 maart, is er een gezellig paasvuur op de akker
van de familie Middelbrink,
aan de Heisestraat-Hogestraat.
De eerste paaskaars wordt om

20.15 uur opgehaald in de St.
Martinuskerk. Kinderen van de
basisschool in Megchelen mogen
vrij naar binnen lopen, waar wat
wordt verteld over Pasen.
Vervolgens wordt er onder begeleiding van de muziekvereniging
in optocht naar de houtstapel gelopen. Een dag eerder wordt op
verzoek brandbaar hout opgehaald door de vendeliers van het
schuttersgilde, vanaf 12.30 uur.
Daarvoor kunt u bellen met Nico
Snelting (0315) 377 405. Mensen
buiten Megchelen kunnen ook
hun hout komen brengen. Dit
hout kan worden gebracht op zaterdag 26 maart, tegen een kleine
vergoeding.

Paasvuur Etten
Schutterij ’De Eendracht’ organiseert ook dit jaar weer het
paasvuur in Etten. Op zondag 27
maart (eerste paasdag) wordt het

vuur om 20.00 uur ontstoken op
het terrein aan de Zeddamseweg
en de Kampstraat. Om 19.00 uur
is er voor de kinderen (samen
met hun ouders) een optreden
van DJ Nixx en er is een mini
trekkerparcours. De entree hiervoor is gratis. Na de show is er
om 19.30 uur een lampionnentocht, vertrekkend vanaf het
feestterrein richting het bevrijdingsmonument aan de Dorpsstraat. Om 20.00 uur wordt het
paasvuur dan ontstoken.
Iedereen kan voor een euro een
lampion kopen bij de jassencontainer op het feestterrein. Vanaf
20.30 uur is er een optreden van
de band PAS OP in de grote
feesttent. De toegang is tot 21.30
uur gratis, daarna wordt er vijf
euro gerekend. Dit jaar worden
er bonnen in plaats van munten
verkocht. De munten van vorig
jaar kunnen nog wel worden in-
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Met succes verkopen?
Neem gerust contact
met ons op.
Info@alliancemakelaars.nl
0315-685546

ZOMER 2016
Nu volop boekbaar!
Middelgraaf 38 - Ulft

Tel. 0315 820 250

www.matador.nl
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De paasvuren zijn er weer

Een archieffoto uit 2015 van het paasvuur in Megchelen.
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Ook dit jaar wordt er in
Gendringen tijdens Pasen een
paaseierenrally gehouden en wel
op tweede paasdag, maandag 28
maart. De rally is een puzzeltocht in de auto, voor minimaal
twee personen, een chauffeur en
een kaartlezer. De tocht is ongeveer 40 km lang, met halverwege
een pauze. De gemiddelde snelheid ligt op 20 km per uur. De
route wordt gevolgd door herkenningspunten. Maar alle valletjes op de route proberen de
deelnemers de verkeerde kant op
te sturen. Daar krijg je strafpunten voor. Degene met de minste
strafpunten mag de wisselbeker
mee naar huis nemen. Daarnaast
zijn er nog twintig leuke prijzen.
Voor de kinderen tot 12 jaar is er
ook een prijs te verdienen met
hun eigen puzzelpagina.
De start is vanaf het Willem
Alexanderplein in Gendringen.
Inschrijving is geopend vanaf
10.30 uur bij Café/Restaurant
’Te Pas’ in Gendringen. Daar is
om 19.15 uur ook de prijsuitreiking. De start is tussen 12.00 en
14.30 uur. Scouting Gendringen
levert ook dit jaar weer de controleposten. De inschrijfkosten
zijn 10 euro per auto. De nettoopbrengst wordt gedoneerd aan
de Kivada Gendringen.
Dus mocht u nu geen idee hebben wat u moet doen om de tijd
goed door te brengen met deze
extra vrije dagen? In Ulft en omgeving worden er veel leuke activiteiten georganiseerd om er een
gezellig paasfeest van te maken.

Zijlijn
Pasen
Wat zijn de eerste maanden van
het jaar weer snel gegaan en
nu staat Pasen alweer voor de
deur. Heb lang het idee gehad
dat Pasen in de vergetelheid
zou raken. Toch is, ondanks het
feit dat de kerkgang terugloopt,
het paasfeest een feest van sfeer
geworden. Lente, eieren, een
paastak, noem maar op; we zijn
steeds vaker bezig om ons huis
om te toveren in een luxe winkel waar menig poelier jaloers
op zou zijn. Jongeren lijken zich
nog steeds te kunnen identificeren met het lijdensverhaal.
Manifestaties als de ”Passion”
zijn hier natuurlijk ook debet
aan en Nederlandse BN’ers lijken zich met bosjes aan te melden om ook maar even mee te
mogen doen.
De traditionele invulling van het
feest lijkt steeds meer terrein te
verliezen en dat is maar goed
ook. De katholieke kerk maakt
zich alleen druk om besognes die met werkelijk geloven
weinig te maken hebben. Leegloop van kerken, het verhullen
van schandalen en het verlies
van kerkelijke gehoorzaamheid
spelen een steeds grotere rol.
Wat opvallend is dat veel jeugdigen zich bezighouden met de
festiviteiten rond het feest. Kijk
naar de paasvuren, het worden
er steeds meer. verder staan er
talloze activiteiten op stapel.
Het is alleen jammer dat Pasen
zo vroeg valt dit jaar; de kans
is groot dat we nog een flinke
vlaag winter te verwerken krijgen. Ik hoop het niet, de natuur
is al helemaal in rep en roer,
vogels zijn druk bezig om paren
te vormen en de hazen ”rammelen” dat het een lieve lust is.
In het Paasfeest zit voorlopig
nog geen sleet, ook al dachten
we een paar jaar geleden nog
dat feest de langste tijd had gehad. Het lengen van de dagen,
het jonge, nieuwe leven en het
ontwaken van de natuur heeft
toch een bepaalde symboliek
nodig. Symboliek van wederopstanding en herstel en dit is voor
eenieder van ons zo tastbaar.
Wij wensen u een zalig Pasen.

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

1,73%
1,64%
1,90%
1,95%
2,40%
2,55%

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
Hogeweg Ulft
Het college heeft besloten geen
medewerking te verlenen aan
het verzoek om de bedrijfsbestemming van het perceel
Hoge Weg 1E te wijzigen in een
woonbestemming.

Bomenbuurt Ulft
Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan ”Bomenbuurt
Ulft” vrij te geven om ter inzage
te leggen, zodat gelegenheid kan
worden gegeven zienswijzen op
het plan in te dienen, alvorens
de raad het bestemmingsplan zal
vaststellen. Het bestemmingsplan ”Bomenbuurt Ulft” betreft
het gebied waarvoor in 2010 een
projectbesluit is verleend voor de
bouw van 61 woningen.
Het maakt de bouw mogelijk
van 18 (resterende) woningen
en geeft een passende juridisch
planologische regeling voor de
reeds gebouwde woningen in het
plangebied.

Huishoudhulp
Bepaalde groepen inwoners uit
de Oude IJsselstreek kunnen,
met korting, enkele uren huishoudelijke hulp inschakelen.
Met tijdelijk extra geld van het
Rijk geeft de gemeente bepaalde
inwoners korting op de uurprijs
van de aanvullende huishoudelijke hulp.
Inwoners kunnen zich melden bij
Azora om te horen of men in aanmerking kan komen en daar van

Azora hoort u hoe het praktisch
in zijn werk gaat. Het college
besluit om, indien TSN failleert,
de inwoners die huishoudelijke
hulp (ZIN) ontvangen via TSN
onder te brengen bij een andere
leverancier.
Daarmee kiest het college om
niet in de gaan op een eventueel
aanbod van Buurtzorg.

Sporthal IJsselweide Gendringen

Café de Sluis Ulft
In het kader van het provinciaal
Programma Steengoed Benutten
is vorig jaar bij de provincie
een aanvraag om subsidie ingediend voor herontwikkeling
van De Sluis aan de F.B. Deurvorststraat 2 te Ulft. Bij besluit
van 19 januari 2016 heeft de provincie een subsidiebedrag toegekend ad € 200.000,-.
Met dit voorstel wordt het subsidiebedrag onder nader te stellen
voorwaarden toegekend aan de
initiatiefnemer zelf.

Veldhunten
Het college bracht een werkbezoek aan Netterden zand en grind
en het Bezoekerscentrum min 40
Celsius aan de Hoofdstraat 14.
Al ongeveer 40 jaar exploiteert
Netterden zand en grind een
zandwinlocatie in de gemeente
in het gebied Azewijnse Broek.
In het bezoekerscentrum is een
volwaardige
expositieruimte,
waar vele fossielen en botresten
uit de ijstijden een plaats hebben
gekregen.

In november vorig jaar is begonnen met de eerste werkzaamheden voor de bouw van de sporthal. De
contouren van het gebouw zijn uitgezet, de locatie is bouwrijp gemaakt en de heipalen zijn aangebracht.
Op dit moment wordt er de laatste hand gelegd aan het betonwerk. Binnenkort zal met het stellen van het
staalwerk worden begonnen dan zullen de contouren en de afmetingen van het gebouw echt zichtbaar
gemaakt.
tant oppakt. Door het overzicht
met acties en de begeleidende
toelichting ter informatie toe te
sturen aan de raad komt het college aan deze vraag tegemoet.

Yunio jeugdzorg
Ovre Eiker

Accountant
Tijdens de raadsrotonde van 21
januari jl. heeft de raad gevraagd
om een nadere toelichting op de
wijze waarop het college in 2016
de aanbevelingen van de accoun-

Men bezocht o.a. het Isala college,
zorgcentrum de Schuylenburgh,
TailorSteel, het DRU- industriepark en wijngaard ’t Oerlegoed.

In februari bracht een delegatie uit het Noorse Ovre Eiker,
een van de Europese Ring
van IJzersteden, een werkbezoek aan onze gemeente Oude
IJsselstreek.

Het college stelt een bedrag van
540.028 Euro ter beschikking aan
Yunio voor de uitvoering van
de jeugdgezondheidszorg voor
0-4 jarigen in 2016.
Daarnaast stelt zij een bedrag
van € 29.881,- ter beschikking

aan Yunio voor de uitvoering
van HomeStart in 2016.

Aankoop gronden Voorst
Het college wil uitvoering geven
aan een eerder genomen aankoopbesluit door het juridisch in
eigendom verwerven van twee
gedeeltes weg te Voorst, welke
deel uitmaken van de wegen- en
padenstructuur binnen het projectgebied Engbergen.

Aanplanting rond De Blenk grotendeels gedaan
en bedrijven van beide straten
en hulp van Ulft2020 gemaakt.
De ondergrondse kabels worden
vervangen of weggehaald.
Naast het bestaande vuilwaterriool wordt een nieuw hemelwaterriool aangebracht. Verder
wordt het bestaande straatwerk
en asfalt verwijderd en opnieuw
aangebracht. De werkzaamheden
worden in twee fasen uitgevoerd.

De werkzaamheden bij het kruispunt F.B. Deurvorststraat en de waterstraat.
Enkele jaren geleden heeft de Rond De Blenk is ook al veel te kleden. Als alles af is, heeft
gemeente Oude IJsselstreek, groen aangeplant. ”Voor 95% is het geheel een groene en open
door middel van het centrumplan dat nu gedaan,” zegt projectlei- uitstraling.”
Ulft, grote veranderingen aan het der Albert Gerritsen, namens de Het bouwen bij De Blenk gaat
centrum van Ulft gepland. Veel gemeente Oude IJsselstreek ver- nog steeds door. Voor de zomerdaarvan zijn al doorgevoerd, antwoordelijk voor het centrum- vakantie is het grootste deel van
maar een aantal zaken moet nog plan Ulft en de verkeerscircula- de verbouwing klaar. Voor de
gedaan worden. Zo wordt er op tie daarvan. ”Het laatste stukje Kerst is het laatste deel ook afgedit moment hard gewerkt rond van de aanplanting is een beetje rond. ”Daar zijn wij als gemeente
De Blenk.
weersafhankelijk. We stoppen natuurlijk niet verantwoordelijk
half maart/begin april met plan- voor, maar we zijn wel samen
Inmiddels is een groot deel van ten. Mocht het dan nog niet klaar met hen bezig om het gehele cenhet Centrumplan gereed en gaat zijn, dan verschuiven de werk- trum mooi te maken.”
het de laatste fase in. Inmiddels zaamheden naar november. Er
is de Kerkstraat bijna gereed, worden veel bomen en struiken Bongersstraat
getuige de beweegbare paal die geplant, om het verkeer van de Ook worden de F.B. Deurvorstweer is geplaatst. Een deel van voetgangers te kunnen scheiden. straat en de Bongersstraat herde Middelgraaf en een extra deel Maar het is natuurlijk ook om ingericht. Het inrichtingsplan is
Kerkstraat is nu ook autovrij.
de openbare ruimte mooi aan samen met een groep bewoners

Op woensdag 10 februari zijn
de werkzaamheden begonnen.
Er werd gestart bij het kruispunt F.B. Deurvorststraat en de
Waterstraat. De weg is afgesloten voor doorgaand verkeer. Het
werkvak wordt zo kort mogelijk
gehouden, zodat de overlast tot
het minimum beperkt wordt. De
aanliggende panden blijven te
voet en met de fiets bereikbaar.
De verwachting is dat de werkzaamheden circa zeven weken
duren.
Eind maart wordt gestart met
de tweede fase. Hier worden
de werkzaamheden aan de
Bongersstraat uitgevoerd. Daar
wordt het bestaande asfalt verwijderd. Vervolgens wordt het
hemelwaterriool van fase één
aangesloten en er worden kolken
geplaatst om het hemelwater af
te voeren. Gedurende de werkzaamheden wordt de Bongersstraat afgesloten voor doorgaand
verkeer. Aanliggende panden
blijven te voet bereikbaar. Deze
werkzaamheden gaan circa zes
weken duren. Op de site:
www.oude-ijsselstreek.nl en op
twitteraccount@Centrumplan
Ulft wordt wekelijks de voortgang gemeld met foto’s.

Colofon
De Ulftse Krant verschijnt in een
oplage van 14.000 exemplaren.
Deze uitgave wordt huis aan huis
bezorgd in Ulft en omgeving.
(Breedenbroek, Etten, Gendringen, Megchelen, Netterden,
Varsselder, Veldhunten, Voorst,
Silvolde, Terborg)

Redactie en organisatie:
De IJselstroom
’t Goor 55A, 7071 PC Ulft
Postbus 3, 7070 AA Ulft
Tel.: 0315 - 681373
E-mail: ulftsekrant@ijselstroom.nl

Fotografie:
o.a. Roel Kleinpenning
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Xander Wensing
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Palmpaasoptocht Ulft
Op zondag 20 maart organiseert
Schuttersgilde Sint Hubertus Ulft
de jaarlijkse Palmpaasoptocht
in Ulft. Om 10.00 uur begint de
Gezinsviering in de Petrus en
Pauluskerk, kinderen die niet bij
de viering aanwezig zijn worden
om 11.00 uur verwacht op het
J.F. Kennedyplein, waar de rondgang door het Centrum van Ulft
zal beginnen. Na afloop is er voor
kinderen met een versierde
Palmpaasstok een attentie in het
verenigingsgebouw aan de F.B.
Deurvorststraat 45 te Ulft.

’Volop Achterhoek’ in
SSP-Hal te Ulft
De eerste ”Paaseditie” van ’Volop Achterhoek’ vindt plaats op
2e Paasdag, maandag 28 maart
van 10.00 tot 17.00 uur in de DRU
SSP-Hal op het Industriepark te
Ulft. De toegang is gratis. Volop
Achterhoek is de ontmoetingsplek voor mensen die geïnteresseerd zijn in de Achterhoek en
alles wat hiermee te maken heeft:
toerisme, nieuwe producten en
diensten, streekproducten, snuffelen in tweedehands spullen, elkaar ontmoeten, cultuur, kunst,
muziek etc.
Ook aan de kinderen wordt gedacht door middel van diverse
springkussens en activiteiten.
Kortom een heerlijke dag voor
het hele gezin. Meer info:
volopachterhoek@ssp-hal.nl

Collecte voor kinderspelen
Koningsdag Ulft
In de week van 27 maart tot en
met 2 april komen de leden van
het Schuttersgilde Sint Hubertus
weer huis aan huis om te collecteren voor de kinderspelen op
Koningsdag in Ulft Centrum. De
viering van Koningsdag wordt
elk jaar georganiseerd door het
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Oranjecomité Ulft Centrum en
Zuid, in samenwerking met Sint
Hubertus. Koningsdag 27 april is
er vanaf 9.00 uur een vrijmarkt
voor kinderen van de basisscholen, om 9.15 uur vertrekt de stoet
van kinderen met versierde fietsen naar het Verzorgingscentrum
Debbeshoek om aldaar de Nederlandse Vlag te hijsen.
Na afloop zijn er kinderspelen bij
het verenigingsgebouw van Sint
Huber-tus achter het Klooster.
Om 12.00 uur is er een optreden
van Warboel. Deelname is gratis.
Kijk voor meer informatie op:
www.sinthubertusulft.nl

Nederlandstalige muziek met
een vleugje Mexico van Joris
Linssen & Caramba
Op vrijdag 1 april brengen Joris
Linssen & Caramba het theaterconcert STROOM in de theaterzaal van de DRU Cultuurfabriek.
Het publiek kan genieten van
een avond vol Nederlandstalige
muziek met een heerlijk vleugje
Mexico. STROOM is een muzikaal spektakel met de ontroerende en gevatte verhalen van
zanger Joris Linssen. Het theaterconcert begint om 20.00 uur.
Kaarten zijn voor € 21,- (inclusief
consumptie en garderobe) verkrijgbaar aan de receptie van de
DRU Cultuurfabriek (Hutteweg
24, Ulft) of via telefoonnummer
0315-714358. Tevens zijn ze te
bestellen via de website:
www.drucultuurfabriek.nl

Filmfestival JAFA
Op zaterdag 2 april 2016 vindt
het jaarlijkse regionale filmfestival JAFA (Jonge Achterhoekse
Film Artiesten) plaats in de DRU
Cultuurfabriek.
Tijdens het festi-val tonen
middelbare scholieren uit de
Achterhoek hun zelfgemaakte
korte films op groot scherm aan
het publiek en maken daarbij
kans op prachtige prijzen.
De foyer is open vanaf 19.00
uur, start programma 19.30 uur.
Kaarten zijn voor € 3,- per persoon verkrijgbaar aan de receptie van de DRU Cultuurfabriek
te Ulf en te bestellen via de site:
www.drucultuurfabriek.nl.
Meer informatie over het festival
op: www.jafafestival.nl

Verheij Metaal huldigt jubilaris

Silvoldse zomerkledingbeurs
kinderen, tieners en jongeren
De Beurswerkgroep in Silvolde
staat in de wijde regio bekend
om haar kledingbeurzen met iedere keer een enorm aanbod aan
gedragen, maar kwalitatief goede
kleding. De zomerkledingbeurs
in de grote zaal van het clubgebouw van ”Willem Tell” aan de
Kerkenstraat 17 in Silvolde op
vrijdag 8 april van 18.30 tot 20.30
uur. Voor het inbrengen van
kleding voor de verkoop kunt
u vanaf woensdag 30 maart een
reserveringsnummer aanvragen,
d.m.v. het sturen van een e-mail:
kledingbeurssilvolde@live.nl
o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer. De zomerkleding,
vanaf maat 86 en maximaal 15
stuks, kan worden afgegeven op
woensdag 6 en donderdag 7 april
tussen 19.00 en 21.00 uur.
De verkopers kunnen, indien gewenst, na de beurs hun overgebleven kleding achterlaten t.b.v.
de Moeder Teresa Stichting en
de Kledingbanken in deze regio.

Vluchtelingen problematiek
Dagelijks is de wereldwijde problematiek van vluchtelingen in
het nieuws. Maar wat doet uw eigen gemeente eigenlijk? Hoeveel
mensen met een status wonen er
in onze gemeente? Waarom heeft
onze gemeente geen noodopvang
geboden? Wat kan ik eventueel
zelf doen?
Deze vragen en andere vragen
kunt u stellen tijdens twee informatiemarkten. Graag willen wij
alle inwoners van Oude IJsselstreek informeren over wat de rol
is van de gemeente, Wooncorporatie Wonion, Vluchtelingenwerk
Nederland en alle maatschappelijk partners om de huisvesting
en integratie van statushouders
(asielzoekers met een verblijfsvergunning) goed te laten verlo
pen. Daarvoor nodigen wij u uit
voor een informatiemarkt waar
u in gesprek kunt om vragen te
stellen, zorgen te delen en eventueel hulp aan te bieden op:
Woensdag 23 maart van 19.3021.30 uur, DRU Cultuurfabriek,
Ulft en woensdag 30 maart van
9.30 tot 21.30 uur, De Radstake,
Varsseveld Beide avonden starten met een korte introductie van
de burgemeester, waarbij hij aangeeft wat er tot nu toe gebeurd
is en de deelnemers van de informatiemarkt introduceert. U bent
van harte welkom!

Toneelvereniging NiNeTo
Toneelvereniging NiNeTo uit
Netterden speelt dit jaar de
komedie ’Een crimineel mooi
weekend’ van Rob Bodegraven.
op zondag 27 maart en zaterdag
2 april 2016 in Het Gildegebouw
te Netterden. De aanvang van de
voorstellingen is om 19.30 uur.
De zaal gaat open om 19.00 uur.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij cafézaal Meijer, tel.nr. 0315-386450.
Zoals elk jaar kan er weer eens
ouderwets gelachen worden.
Info: www.NINETO.nl
Verheij Metaal Ulft heeft dinsdag 1 maart j.l. een jubilaris gehuldigd.
Deze keer was Bennie Bruins uit Gendringen aan de beurt. Hij is
12 ½ jaar in dienst bij Verheij. Zo’n 13 jaar geleden had Verheij
Metaal een vacature open staan voor een lasser. Uiteindelijk kwam
Bennie zich aanmelden voor deze vacature. Sinds zijn in diensttreding is hij een van de vaste lassers in onze lasafdeling, ook wel
afdeling verbindingen genoemd. Later heeft Bennie nog een TIG
lasdiploma gehaald, middels avondcursussen.
Er worden allerhande metalen gelast, met name staal, roestvast staal
en aluminium. Hiervoor zijn diverse lasprocessen nodig zoals MIG,
MAG en TIG-lassen. Maar ook puntlassen, stiftlassen en proplassen
zijn dagelijks of wekelijks terugkerende technieken. Kortom, veel
afwisselend werk dus. Sinds februari vorig jaar heeft hij ook een
nieuwe collega, genaamd Asterix. Asterix is een lasrobot uitgerust
met een TIG lasbron. Uitermate geschikt om dun plaatwerk mee lassen. In zijn privetijd werkte Bennie bij tijd en wijle in de horeca als
kelner. Voor meer informatie: www.verheijmetaal.nl

Voorjaarsbingo Varsselder
Op donderdag 31 maart is er
een gezellige voorjaarsbingo in
het Dorpshuus van Varsselder
Veldhunten. De aanvang is om
20.00 uur, uw gastheren zijn Ap
Timmers, Henk Peppelman en
André Bussink van het Onze
Lieve Vrouwe Schuttersgilde.
Iedereen is welkom. Ruime gratis
parkeerplaats nabij het Dorpshuus, Berghseweg 7n, Varsselder.

Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor
senioren vanaf 50 jaar, houdt
op maandag 4 april weer haar

Lenteconcert fanfare St. Gregorius

Op zondag 10 april om 10.30 uur geeft fanfareorkest St. Gregorius
o.l.v. Gerjo Seesink een vrolijk lenteconcert in ’t Dorphuus in
Varsselder-Veldhunten. Ook de slagwerkgroep o.l.v. Collin Janssen
en het jeugdorkest, dat ook door Gerjo Seesink wordt geleid, zijn
van de partij. De fanfare richt zich ditmaal op een concert waarbij de lichte en vrolijke muziek centraal staat. Ontspannende muziek waaronder een nummer van Adele, filmmuziek uit Rocky
en Jurassic Park zijn te horen. Maar ook het solistische nummer
Concertino wordt gespeeld waarbij Nathal Jansen op trompet te horen is. Daarnaast komen luchtige medleys van o.a. Guus Meeuwis en
André Hazes voorbij. De slagwerkgroep is een gezamenlijk project
van Fanfare St. Gregorius en de schuttersvereniging O.L.V. Gilde
uit Varsselder Veldhunten. Tijdens het lenteconcert zorgen zij voor
drie afwisselende slagwerknummer. Het jeugdorkest neemt ook een
deel van het programma voor haar rekening. Vele jeugdige muzikanten uit dit orkest hebben inmiddels de stap naar het grote orkest
gemaakt. Door de doorstroming naar het grote fanfareorkest kan het
jeugdorkest nog jonge muzikanten gebruiken. Tijdens deze gezellige
ochtend met vrolijke muziek, aangevuld met sfeervolle projectiebeelden, zullen ook nog enkele jubilarissen gehuldigd worden. De
toegang is gratis. Locatie ’t Dorpshuus in Varsselder-Veldhunten.
maandelijkse Bingo voor leden
om 14.30 uur in ’t Hemeltje te
Ulft. Nieuwe leden zijn welkom
en kunnen zich op deze middag
aanmelden.

’Dank-u-wel’ concert
Ulfts Mannekoor
Het Ulfts Mannenkoor geeft
ook dit jaar een ”Dank-U-Wel
concert” om de leden van de
Vriendenkring en andere betrokkenen te bedanken voor
hun steun en inzet. Het Ulfts
Mannenkoor zal tijdens dit concert vooral Europees repertoire
brengen met optredens van een
aantal eigen solisten. Het koor
wordt gedirigeerd door Piet van
der Sanden. Henk Bennink verzorgt de pianobegeleiding en
de presentatie is in handen van
Marian Hageman.
Aan het concert zal worden
meegewerkt door Vrouwenkoor
Phoenix uit Brummen.
Het concert vindt plaats op zondag 10 april om 11.00 uur (zaal
open 10.30 uur) in de Theaterzaal
van de DRU Cultuurfabriek te
Ulft. Er zijn kaarten in de vrije
verkoop beschikbaar à € 15,- per
stuk (inclusief pauzeconsumptie); kaarten zijn vanaf 30 maart
verkrijgbaar bij Primera te Ulft
(Middelgraaf 28-30).
www.ulftsmannenkoor.nl
www.vrouwenkoorphoenix.nl

Cantores Versicolores geeft
2 concerten
Cantores Versicolores, het OostGelders Byzantijns mannenkoor,
geeft zaterdag 2 april en zondag
3 april een gevarieerd concert.
Het is een klein koor van 14 zangers in Silvolde. Het repertoire
bestaat vooral uit liturgische
gezangen uit de Byzantijnse traditie. Daarnaast staan volksliederen uit Oost-Europa op het
repertoire. Ter gelegenheid van
deze concerten wordt samengewerkt met Corona, een gemengd
projectkoor, dat net als Cantores
Versicolores onder leiding staat
van Dineke de Roo. Muzikale
intermezzo’s worden verzorgd
door Elske te Lindert (orgel) en

Piertje Feenstra (trompet). De
concerten vinden plaats op zaterdagavond 2 april om 20.00 uur
in de Lambertikerk in Zelhem
en op zondagmiddag 3 april om
15.00 uur in de St. Mauritiuskerk
in Silvolde. De entreeprijs is €
10,00 (inclusief koffie/thee in de
pauze). Toegangskaarten bij de
ingang van de kerk of reservering
vooraf via e-mail:
mail@theo-besselink.nl

Damesgilde Ulft
Damesgilde Ulft houdt op
woensdag 13 april haar jaarvergadering in de DRU Cultuurfabriek te Ulft. Na de pauze is de
traditionele bingo.

Caravan occasionverkoopbeurs in de SSP Hal
Zaterdag 16 en zondag 17 april
2016 organiseert de SSP-HAL
op het DRU-Industriepark in
Ulft een verkoopbeurs voor gebruikte caravans, vouwwagens
en campers van particulieren.
De verkoop zal op beide dagen
plaats vinden van 11.00-17.00
uur. De toegang is voor het publiek gratis. Eigenaren die willen
verkopen kunnen zich aanmelden via het emailadres: caravanbeurs@ssp-hal.nl
De deelnamekosten zijn voor
vouwwagens €35,-, caravans en
campers tot 6 meter lengte €50,en campers langer dan 6 meter
€70,-. Na aanmelding ontvangt
men een aanmeldformulier van
de SSP-HAL met verdere gegevens. De deelnamekosten dienen
bij retournering van het aanmeldformulier te worden voldaan
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Kindcentrum Ulft-Noord sleutelklaar
woordelijkheid bij de bouwer
neer te leggen, lopen Essentius
en de school geen risico.”
Een bijkomend voordeel is bovendien dat er in Ulft-Noord een
bijzonder duurzaam gebouw is
neergezet, plus een prachtige
gymzaal. ”Zenzo Maatschappelijk
Vastgoed, dat de opdracht uiteindelijk in de wacht sleepte,
heeft er vanwege de door ons
gekozen aanpak baat bij om de
energierekening zo laag mogelijk te houden. Zij zagen dus het
nut in van duurzaam bouwen en
zijn zelfs nog verder gegaan dan
wij voor ogen hadden. Met dank
aan zonnepanelen wordt het gebouw geheel zelfvoorzienend op
energiegebied.”

de energierekening. Dat zal hier
niet gebeuren, omdat we duidelijke afspraken hebben gemaakt
die ook zijn vastgelegd”, geeft de
projectleider aan.

Het ’buitengebeuren’ wordt al
net zo duurzaam; hiervoor is NL
Greenlabel van Nico Wissing ingeschakeld. Hetzelfde geldt voor
de inrichting van de school zelf.
Freriks: ”Niet alles wat nodig is
aan bijvoorbeeld meubels hoeft
gloednieuw te zijn. Het uitgangspunt is: zo veel mogelijk bestaand
materiaal en hergebruik.”

Energiezuinig

Hoe gaat de school heten?

De gekozen aanpak had een helder doel: ”We willen niet in de
situatie komen dat we een leraar
moeten ontslaan om gas, water
en licht te kunnen betalen,” legt
Freriks uit. ”Goed, onderscheidend onderwijs is onze belangrijkste taak. Dus hebben we tegen
de kandidaatbouwers gezegd: we
hebben een school nodig voor
ongeveer 300 kinderen en de
exploitatie moet voor 25 jaar
gegarandeerd zijn. Inclusief het
onderhoud. Door die verant-

De naam van zowel school als
gebouw, dat vier ingangen krijgt
(voor onder-, midden- en bovenbouw en Humanitas) en ook vier
ruimtes met elk een leerplein en
een instructieruimte, wordt wél
gloednieuw en wordt binnenkort bepaald. Aan de hand van
bijgaand stripje worden enkele
opties verzonnen, waaruit vervolgens de nieuwe naam wordt
gekozen. ”En dat doen niet de
ouders, of de directeur, maar de
kinderen,” benadrukt Freriks.

Projectleider John Freriks bij een lokaal van het ruime, lichte nieuwe schoolpand.
De daadwerkelijke ingebruikname van het gebouw laat nog tot
het begin van het nieuwe schooljaar op zich wachten, maar het
Kindcentrum Ulft-Noord is af.
Komende week, op donderdag
24 maart, is de officiële oplevering. Projectleider John Freriks
kan tevreden terugkijken op een
geslaagde gang van zaken.
De leerlingen die het huidige
schooljaar afmaken op de basisscholen St. Antonius en De
Dobbelsteen melden zich na de
zomervakantie in het nieuwe
pand. ”Dat was noodzakelijk;
beide scholen hadden een gebouw uit de jaren zeventig, dat
niet meer paste bij modern onderwijs,” vertelt Freriks.

Essentius, de organisatie waaronder Antonius, Dobbelsteen
en nog acht basisscholen vallen,
wilde dat kinderen in de ‘voorschoolse’ leeftijd (0-4) eveneens
in het Kindcentrum Ulft-Noord
terecht zouden kunnen, zodat
ook Humanitas als partner een
plaats in het nieuwe pand krijgt.
Freriks, namens Essentius verantwoordelijk voor de voorbereiding en de bouw van het kindcentrum, spreekt van een vlot
verlopen project. ”En het bijzondere is, dat bij de aanbesteding
rekening is gehouden met de
exploitatie: we weten straks waar
we aan toe zijn als het gaat om
de kosten. Elders zijn veel scholen die problemen hebben met

De thuiswedstrijden
van de komende
weken
20 maart 2016
SDOUC VR1 - Fortuna’54 VR2
GWVV 1-Loo 1
aanvang 14.30 uur
Gendringen - Varsseveld
aanvang 14.00 uur
3 april 2016
SDOUC 1 - Babberich/L 1
aanvang 14.30 uur
03 april 2016
Ulftse Boys 1 - GWVV 1
aanvang 14.00 uur
9 april 2016
UGHV Dames 1 - Erix 1
aanvang 19.15 uur
UGHV Heren 1 - Kwiek 1
aanvang 20.30 uur
10 april 2016
GWVV 1-Den Dam 1
aanvang 14.30 uur
Gendringen - Viod
Aanvang 14.00 uur

Sportverenigingen geeft
uw thuiswedstrijden door,
dan weten uw supporters
wanneer ze u kunnen
komen aanmoedigen!
Dus sportverenigingen wilt u
ook graag uw wedstrijden vermeld zien, stuur ons een e-mail
(ulftsekrant@ijselstroom.nl)
met daarin de thuiswedstrijden van de komende maanden
zodat we deze in het schema
kunnen meenemen.

Voorjaar
wandeltocht
VVV
Op zondag 17 april organiseert
de VVV Oude IJsselstreek
voor de tweede keer een
Voorjaarswandeltocht.
Vertrek- en eindpunt voor de
drie routes is bij Hotel Brasserie Restaurant De Roode
Leeuw in Terborg.
Om zoveel mogelijk wandelaars een plezier te doen worden er ook bij deze tocht drie
routes uitgezet, nl. van 10, 15
en 20 kilometer.
De starttijd voor alle afstanden is tussen 9.00 en 13.00 uur.
Deze wandeldag staat onder
auspiciën van de KWBN.
Inschrijfgeld bedraagt €3,50
voor niet-leden en €2,50 voor
leden van de Wandelbond.
De VVV hoopt ook nu weer
op een flink aantal deelnemers
dat naar de Oude IJsselstreek
komt.

Welke naam
ga jij
bedenken?

De leerlingen van de St. Antoniusschool en de
Dobbelsteen kunnen een naam voor de nieuwe
school bedenken en deze inleveren op hun school.
Uit de inzendingen wordt de naam van de
nieuwe school gekozen.
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Uw oplossing
85

158
144 199

183 52

74

37

128 123 28

18
189 59

HORIZONTAAL:
1 taxatie, 6 regio, 11 soort koekje, 16
licentie, 21 schuilnaam, 23 Europese
hoofdstad, 24 toespraak, 25 langlaufspoor, 26 part, 29 gooi, 31 muziekinstrument, 32 benedenverdieping,
34 dopingproduct, 35 onderzoek, 37
meetkundige figuur, 39 borstharnas,
40 leer- en opvoedingsmoeilijk (afk.),
41 ontstekingskoord, 43 verzoekschrift,
45 het abc, 47 moraal, 48 ijdeltuit, 50
soort, 51 koeienziekte, 53 niet alleen, 54
middeleeuws strijkinstrument, 56 rijstbrandewijn, 58 straat (Fr.), 59 kloof, 61
voorzetsel, 62 vliegend dier, 63 spil, 65
bridgeterm, 67 lieveling, 69 gewichtig,
71 bloem, 73 kippenhok, 75 bemanning,
76 overkapping, 77 epoche, 78 woede,
79 persoonlijk voornaamwoord, 80

187 171
19

27
89

7

208 24

202

80

77

119 112 31

101 151 153 136 105 4

druivensuiker, 82 vetgezwel, 83 pragmaticus, 84 onbehouwen, 85 glansloos,
86 geliefde, 87 van leem, 90 Europeaan,
93 zo staat er woordelijk, 95 prent, 98
toneelspeelster, 101 heidecultuur, 102
lofdicht, 103 ontkenning, 104 bank
in Nederland, 105 een en ander, 107
jasje, 109 rund, 110 vallei, 112 Comité
Européen de Normalisation (afk.), 116
reserve (afk.), 119 lijn, 122 kunstnierbehandeling, 125 bospad, 126 bladzijde (afk.), 127 elektro-encefalogram
(afk.), 128 kloosterzuster, 129 hoofddeksel, 131 roomskatholieke titel, 132
laatsleden (afk.), 133 jungle, 134 rivier
bij Baarn, 136 Very Important Person
(afk.), 137 forum, 139 eetgelegenheid,
141 reukwater, 142 hoofdgroet, 144 ontstaan, 146 wat geweest is, 147 geestelijk

90

167 39

133 45

44

122 102 9

160

VERTICAAL:
1 richtlijn, 2 naam van een zangeres, 3 eiland (Fr.), 4 waardeloos lot, 5 paardengang, 7
bijwoord, 8 uitroep van ontzag,
9 ontroering, 10 tuinkamer,
12 novelle, 13 opstandig, 14
bedachte taal, 15 voorzetsel,
16 soort garen, 17 sluiting, 18
plaats in Gelderland, 19 achtergrond, 20 molentrechter, 22
smalle straat, 25 plaats in het
Gooi, 27 heldenroman, 28 pus,
72
30 gezinslid, 31 helium (afk.),
32 ouder kind, 33 raceslee, 36
hoekpuntslijn, 38 aanstellerij,
39 vertrek, 42 ribbenkast, 44
eigentijds, 46 noodlottig, 47
voorspoed, 49 goede beheersing van de bal, 51 bevelhebber der landstrijdkrachten
94
(afk.), 52 enzovoorts (afk.), 54
beoogd, 55 gesneden zwijn, 57
christelijk feest, 59 schuimwijn,
60 appelachtige boom, 62 strijkinstrument, 64 muziekteken,
66 godendrank, 68 Organisatie
van Amerikaanse Staten (afk.),
70 vogel, 71 aardkluit, 72 zonder twijfel, 74 getalsmatig, 79
Japans teken, 81 filmbezetting, 85 eenheid van geluid,
118
88 Russisch ruimtestation, 89
tumult, 91 sterk hellend, 92
beursterm, 94 gebaar, 96 sukkel, 97 plaats in Gelderland, 99
leidinggevende op het hoogste
niveau, 100 christelijk (afk.),
106 tabaksconsument, 108
bijbelse stad, 111 kwaal van
de luchtwegen, 112 kasteel,
113 snavel, 114 verkoop, 115
145
Engelse zangeres, 116 spinsel, 117 overzicht, 118 openbare verkoping, 120 grof, 121
schaakterm, 123 mager, 124
stuiver, 130 vreemde munt, 133
stormwind, 135 ontwikkelde
apensoort, 136 afzet, 137 vrede
(Lat.), 138 slingerplant, 139
machine, 140 zuil, 141 hout186
zuur, 143 luchtvaartmaatschappij, 144 Wet Openbaarheid
van het Bestuur (afk.), 145
tennisterm, 147 babbel, 148
aardnoot, 149 existentie, 150
schil, 151 vreemde munt, 152
persoonlijk voornaamwoord,
153 dichtkunst, 156 golfslag,
157 slotdeel van een concert,
158 lof, 159 Chef-Defensiestaf
(afk.), 160 darmspoeling, 162
woongemeenschap, 164 aard195
bol, 165 asceet, 167 aanduiding, 169 brok, 171 schurft,
142
172 fut, 173 brij, 174 offertafel,
176 aanbouw, 177 bezinksel,
179 doorzichtig weefsel, 181
digitale identiteit (afk.), 182 geraamte,
183 uit Leiden, 184 oliehoudend gewas,
186 poes, 188 gebruik, 190 trekdier, 191
megabyte (afk.), 193 oude munteenheid, 196 dierentuin, 197 teil, 199 eerste
vrouw, 201 Ghanese taal, 203 frequentie
modulatie (afk.), 205 en andere (afk.).
20

33

53

69

76

19

25

60

82

18

32

52

68

17

39

59
67

81

14

38

51

66

13

45

58

65

12

31

44

57

74

30

50

56

11

37

43
49

64

10

29
36

42
48

9

24

28

34

63

8

23

27

55

7

21

lied, 148 pluimveeziekte, 151 familielid,
154 nader overeen te komen (afk.), 155
opdracht, 156 wilde vrucht, 157 belachelijk mens, 159 flensje, 161 nijdig, 163
emeritus (afk.), 164 koren, 165 vreemde
taal, 166 deel van de rug, 168 inkoop
(afk.), 170 steenmassa, 172 dutje, 173
katbeer, 175 soort, 176 voorstelling,
178 unie, 180 veerboot, 181 meerpaal,
183 verfplant, 185 condens, 187 in buitengewone dienst (afk.), 188 taal op de
Salomon-eilanden, 189 opbergblik, 192
weloverwogen, 194 opgewekt, 195 toerist, 197 vaatwerk, 198 fiets (Eng.), 200
foto-afdruk, 202 begrip, 203 reputatie,
204 niet horende, 206 graan, 207 activa,
208 omlijning, 209 auto-onderdeel, 210
koosnaam.

Stuur uw oplossing vóór
3 april 2016 op een
briefkaart naar:
De Ulftse Krant,
’t Goor 55A
7071 PC Ulft
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Van Haaster-Kuiper zet in op duurzaamheid
Zonneboilers: voordelig voor
klant én milieu
Steeds meer daken in Nederland,
ook in Ulft en omstreken, zijn de
laatste jaren voorzien van zonnepanelen. De verwachting is dat
dit in de toekomst alleen maar
meer zal worden en de ontwikkelingen staan ondertussen niet
stil. Van Haaster-Kuiper heeft de
nieuwste generatie op het gebied
van zonne-energie in het assortiment: zonneboilers van de Duitse
fabrikant Burg, die voordelig zijn
voor zowel klant als milieu.

Jan Wensink van APC (links) en Pim Kuiper voor de houtsnipper-kachel.
Installatiebedrijf Van HaasterKuiper hecht veel waarde aan
duurzaamheid. Dat blijft niet
bij mooie woorden alleen, blijkt
uit de twee bijzondere projecten
waarover eigenaar Pim Kuiper
vertelt: in Ulft profiteren twee
panden (170 meter uit elkaar gelegen) van dezelfde, door afvalhout opgewekte energie. Daarnaast kunnen klanten bij Van
Haaster-Kuiper aan de Debbeshoek 2a terecht voor gesubsidieerde zonneboilers.

7000 m2 palletfabriek
verwarmd met houtsnippers
Sinds een maand wordt er in het
pand van het Algemeen Pallet
Centrum (APC) op bedrijventerrein De Rieze amper nog
gebruikgemaakt van gas om de
temperatuur op het gewenste
niveau te krijgen en voor warm
water; de benodigde energie is
afkomstig van Epol, even verderop. De beide palletfabrieken
hebben dezelfde eigenaar en
een paar jaar geleden plaatste
Van Haaster-Kuiper een houtgestookte cv-installatie bij Epol,
waar oude pallets door de shredder gaan en de houtsnippers in
de kachel verdwijnen.

”Ze hadden daar zo veel afvalhout, dat het zonde was om daar
niets mee te doen,” legt Kuiper
uit. De duurzame installatie die
Van Haaster-Kuiper plaatste,
zorgde ervoor dat gebruikte
pallets een nieuw leven kregen
als brandstof waarmee zowel de
hal als het water verwarmd kon
worden. Omdat tegelijkertijd het
dak en de wanden werden geisoleerd, was de installatie minimaal in het gebruik. ”Het ging zó
goed, dat er capaciteit overbleef.
Slechts een kwart van de energie
die de houtgestookte cv-installatie opleverde, werd gebruikt.”
Ideaal zou daarom zijn om de
resterende energie aan te wenden
voor zusterbedrijf APC. Enige
struikelblok: de afstand tussen
de beide panden is 170 meter.
Gelukkig had Van HaasterKuiper ook nu uitkomst en kwam
het installatiebedrijf op de proppen met een ondergrondse oplossing. ”We hebben transportleidingen aangebracht,” vertelt
Kuiper. ”De energie die in pand
A wordt opgewekt, komt via die
warmteleidingen terecht in pand
B. De gasaansluiting blijft voor
de zekerheid zitten, maar is eigenlijk niet meer nodig.”

In totaal wordt zo een oppervlakte van ongeveer 7000 m2 van
de gewenste temperatuur en van
warm water voorzien, sinds medio februari. ”De mensen die
ermee werken, zijn gelukkig uitermate tevreden,” laat Kuiper
weten. De milieuvriendelijke cvinstallatie is ook een optie voor
andere houtverwerkende bedrijven. ”Je eigen afval gebruiken
voor de verwarming van je eigen
gebouw, beter kan in principe
niet. Want de energierekening
gaat omlaag, die komt uiteindelijk op nul uit. De installatie verdient zichzelf dus terug.”

Dat milieuvoordeel spreekt
voor zich; wie gebruikmaakt van
zonne-energie, hoeft nauwelijks
(of zelfs helemaal niet) terug te
vallen op fossiele brandstoffen.
Het voordeel voor de consument zit, naast de besparing op
de gasrekening, in de financiële
bijdrage vanuit de overheid. ”In
welke gevallen subsidie wordt
gegeven voor investeringen in
zonne-energie, staat heel precies
beschreven. Die eisen worden
met het jaar strenger, maar met
dit product zijn klanten ervan
verzekerd dat hun boiler gesubsidieerd wordt,” geeft Kuiper aan.
De monteurs van Van HaasterKuiper plaatsen zowel de zonneboiler als de panelen, die er
anders uitzien dan de platte variant die tot op heden vooral is
gebruikt. ”Bij dit product is de
opbrengst heel hoog, want de
warmte van de zon kan overal
bij. De buizen functioneren als
een soort thermoskan en geven

de energie af aan de collector;
vervolgens wordt het water in de
boiler verwarmd,” maakt Kuiper
duidelijk. ”De panelen kunnen
worden geplaatst op een plat dak,
maar ook op dakpannen. Het is
dus voor iedereen mogelijk.”
De afgelopen wintermaanden
hebben aangetoond dat de zonneboiler in alle seizoenen dienst
blijft doen. ”Hoewel we geen
echte vrieskou hebben gehad,
is een boilertemperatuur van 40
graden ook in december en januari gegarandeerd. Dat is voldoende om de winter door te komen,”
weet Kuiper. Het is bovendien
geen probleem om de installatie
aan te passen aan klantspecifieke
wensen. ”Het is bijvoorbeeld een
optie om zoneverwarming toe te
passen: dat de woonkamer vanaf
zeven uur verwarmd wordt en
dat de temperatuur in de keuken
dan omlaag kan.”
Omdat Van Haaster-Kuiper
rechtstreeks zaken doet met
Burg, marktleider in Duitsland,
en vanwege de subsidie kunnen
er in de aanschafkosten al gauw
honderden euro’s bespaard worden. De hoge opbrengst van de
buizen levert vervolgens nog
meer voordeel op. Een op maat
gemaakt advies gaat hieraan
vooraf. Kuiper: ”We kijken natuurlijk altijd naar het verbruik,
maar ook naar het budget van
klanten. En we luisteren naar
wat zoal de wensen zijn. Als je in
gesprek gaat met de klant, kom
je altijd een hoop te weten.”

Van Haaster-Kuiper gebruikt het
geslaagde project in Ulft graag
als visitekaartje van wat er mogelijk is op duurzaam gebied. ”Ik
draag vaak aan: kijk eens naar de
meerwaarde van het isoleren van
dak en wanden. Dat wordt bij
Epol perfect aangetoond, terwijl
er ook nog eens eigen materiaal wordt gerecycled. Omdat de
warmteleidingen ook erg goed
geïsoleerd zijn, is het energieverlies minimaal. Het idee, het
ontwerp en de uitvoering is vlekkeloos verlopen, daar zijn we blij
mee.”

Van Haaster-Kuiper
Installatiebedrijf
Debbeshoek 2a • 7071 XK ULFT • tel. 0315 - 68 14 05 • www.vanhaaster-kuiper.nl
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Olde Dorpskiek’n
De volgende Ulftse Krant verschijnt 11 april 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)
20 maart:

Mejuffrouw Giesbers was de
Alletta Jacobs van de DRU al in
de jaren 50 van de vorige eeuw
had ze het 40 jarig jubileum. Ze
was jarenlang de enigste vrouw
op het kantoor van de DRU.
Op de foto wordt ter ere van het
jubileum het DRU lied, die voor
deze gelegenheid is geschreven,
gezongen.

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.

De Hen en Weerum Wandeltocht, start vanaf
Dorpshuus, Varsselder
20 maart:
Palmpaasoptocht Ulft, St. Hubertus
23 maart:
Rijbewijskeuring, zaal de Mulderije, Ulft
23 maart:
Informatiemarkt Vluchtelingenproblematiek,
DRU Cultuurfabriek, Ulft
27 maart:
Paasbrunch, Schaftlokaal DRU Cultuurfabriek, Ulft
27 maart:
Paasvuren in Etten en Megchelen
28 maart:
’Volop Achterhoek’ in de DRU SSP-Hal, Ulft
28 maart:
Tuincentrum Putman geopend
28 maart:
Paaseierenrally Gendringen
28 maart:
’Volop Achterhoek’ DRU SSP-hal, Ulft
31 maart:
Voorjaarsbingo, Dorpshuus Varsselder-Veldhunten
Joris Linssen & Caramba, DRU Cultuurfabriek, Ulft
1 april:
2 april:
Filmfestival JAFA, DRU Cultuurfabriek, Ulft
2 april:
Voorstelling Toneelvereniging NiNeTo,
Gildegebouw Netterden
3 april:
Concert Cantores Versicolores, St. Mauritiuskerk,
Silvolde
4 april:
Bingo KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
8 april:
Zomerkledingbeurs kinderen, tieners en jongeren,
Clubgebouw Willem Tell, Silvolde
tot 10 april: Ali Zülfikar in Galerie bij de Boeken, Ulft
10 april:
’Dank-u-wel’ concert Ulfts Mannenkoor,
DRU Cultuurfabriek, Ulft
10 april:
Lenteconcert fanfare St. Gregorius, Dorpshuus,
Varsselder
13 april:
Damesgilde Ulft Jaarverdaering,
DRU Cultuurfabriek, Ulft
16, 17 april: Caravan occasionverkoopbeurs, DRU SSP-Hal Ulft
17 april:
Voorjaarswandeltocht, De Roode Leeuw, Terborg

Vernieuwde winkel Aalders Schoenmode 4.0 Moeder Teresa Stichting
precies de kracht van het familiebedrijf. ”We gaan letterlijk
nog voor de klant op de knieen,” zegt Aalders lachend. ”Die
band die we met onze klanten
opbouwen door goed mee te
denken en de tijd te nemen
voor het passen van verschillende modellen schoenen is van
onschatbare waarde. Dat creëer
je alleen in een fysieke winkel.
Natuurlijk zijn we ook op het internet goed vertegenwoordigd.
Juist de combinatie van beide
pijlers maakt ons sterk.”

Aalders Schoenmode 4.0
Sinds 9 maart j.l. is Ulft weer een
prachtige winkel rijker. Al sinds
1895 zit, al die jaren op dezelfde
plek, Aalders Schoenmode. De
historie komt subtiel terug in
het nieuwe winkelinterieur, dat
een elegante licht-industriële
look heeft gekregen en in alles
kwaliteit uitstraalt. De sfeer in
de winkel is volledig van deze
tijd, wat je ook terugziet in het
nieuwe logo en de nieuwe website. De collecties dames-, heren
en wandelschoenen komen zowel in de winkel als online uitstekend tot hun recht.
In een tijd waarin er bijna wekelijks bekende winkelformules omvallen, heeft Aalders
Schoenmode de groei te pakken. En wie wil groeien, moet
blijven vernieuwen. Dat is wat
de nieuwe winkel uitstraalt. Het
geheel is ruimtelijker opgezet,
ook omdat men is gestopt met
kinderschoenen.
Esther Aalders is de vierde
generatie van de familie die
aan het roer staat. Zij legt uit:
”We focussen ons nog meer
op dames- en herenschoenen:

stijlvolle schoenen die zeer
comfortabel zijn. Wij laten zien
dat dat prima samengaat. Veel
van onze schoenen hebben een
uitneembaar voetbed. Heel geschikt voor met mensen met
een eigen podologische inlegzool. Naast de bekende merken
in de damescollectie als Gabor,
Durea, Wolky en Xsensible,
presenteren we ook de wat jongere merken, zoals Piedi Nudi,
Mjus en Red-Rag. Dat zijn echt
zeer comfortabele modische
sneakers. Nieuw zijn ook de
trendy sandalen van het Deense
Ca’Shott en Panama Jack: stoer,
maar toch vrouwelijk met een
perfecte pasvorm. De herenhoek is flink uitgebreid, met een
Floris van Bommel wand. Hier
vind je mooie geklede schoenen en modieuze sneakers van
prachtige materialen. Ook komt
de wandelsportcollectie beter
tot zijn recht, met de bekende
merken Lowa en Meindl die we
voeren.”

Drie generaties uit de familie
gingen Esther Aalders al voor.
Als vierde Aalders-eigenaar
in de rij noemt ze de nieuwe
winkel, met een knipoog naar
het internettijdperk, ’Aalders
Schoenmode 4.0.’ Zo gek is dat
niet, want hoewel de historie op
diverse plekken in de winkel en
op de website terugkomt, is de
winkel zeer sfeervol en modern.
”Afgelopen jaar hebben we ons
120-jarige jubileum gevierd.
2015 was een heel succesvol jaar.
Deze lijn willen we graag doortrekken naar de toekomst door
nu een volgende stap te zetten
met deze verbouwing. We hebben onze huisstijl aangepast en
een nieuwe website gebouwd.
De volledige collectie is hier te
vinden. Eerst even online oriënteren en kijken wat we hebben,
om daarna naar de winkel te
komen is daardoor heel goed
mogelijk. Zelfs online bestellen
kan. We kunnen vol vertrouwen
stellen dat Aalders 4.0 klaar is
voor de toekomst.”

Hoe mooi een winkel en de
schoenen ook zijn, het belangrijkste is een goede service en
een waardevol advies. Dit is nu

Nieuwsgierig geworden?
Kom naar de Ir. Sassenstraat 1
in Ulft of kijk op:
www.aaldersschoenmode.nl

Paaseieren zijn in Oradea
geen vanzelfsprekendheid
De paastijd is in Nederland traditioneel een tijd van eieren zoeken
en het bezoek aan een paasshow.
Op het Roemeense platteland
staat nog geen 1550 kilometer
verder tegelijkertijd de tijd stil.
Niet omdat horloges niet werken, voor de allerarmsten maakt
het niet uit of het maandag is of
woensdag, of Pasen nadert of
niet. Armoe kent geen tijd.
De Moeder Teresa Stichting uit
Ulft zet zich al decennia in voor
een grote groep onderdrukten
in Roemenie. Dat gebeurt onder meer met kledingverkoop in
Nederland en in Roemenië. In de
kledingwinkel van de Fundacia
Maica Teresa in het centrum
van de Roemeense industriestad
Oradea wordt getracht zoveel
mogelijk kleding te verkopen,
opbrengsten die weer ten goede
komen aan de hulpverlening die
de stichting levert aan de Roma
buiten de stad.
”Het is druk nu,” vertelt medewerker Imi vanuit Roemenië.
”Er komen veel klanten voor
de kleding, daar zijn we blij
mee.’’ De aanleiding voor klanten is verschillend, zo blijkt: ”Ze
komen omdat het onder meer

goed geprijsd is, maar ook omdat
de kleding in onze winkel kwalitatief ook beter is dan in andere
kledingwinkels.”
Zoals elke winkel heeft ook de
Maica te maken met piekmomenten en momenten dat het
rustiger is. ”In de maanden januari en juli is het duidelijk rustiger,
maar daarbuiten krijgen we echt
veel klanten”, klinkt het terecht
met gepaste trots. Met een klein
team van vier leden werken de
medewerkers van de Maica zich
een slag in de rondte, om maar
zoveel mogelijk voor de Roma te
kunnen betekenen. ”Paaseieren
verstoppen is hier populair, alleen eieren zijn zo duur. We proberen daar desondanks wat op te
vinden, om de mensen een beetje
het gevoel van Pasen mee te kunnen geven.”
Dat de hulp gewaardeerd wordt
en in dankbaarheid aanvaard, is
af te lezen van de gezichten van
de Roma. Voor iedereen die
wel eens in Uileacu de Munte of
Cetariu is geweest, het zijn beelden die op het netvlies staan en
ze vervagen nooit.
Pasen is niet aan plaats of tijd
gebonden. Het is een gevoel dat
gedeeld wordt; hier, elders……
en op het platteland in Roemenië.

