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Voorjaarsactiviteiten 2016
delen van ervaringen met elkaar.
Ook aan de kinderen wordt
volop gedacht door middel van
diverse springkussens en activiteiten. Dit jaar komen er vier
edities. De eerste ’Paaseditie’
vindt plaats maandag 28 maart
van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Voorjaarswandeltocht

Op zondag 17 april organiseert
de VVV Oude IJsselstreek voor
de tweede keer een Voorjaarswandeltocht. De Grenswandeltocht in oktober en de Winterwandeltocht in december zijn
onderhand een vaste traditie van
de VVV, een tocht in het voorjaar ontbrak nog. De eerste
Voorjaarswandeltocht in 2015
was een succes, waarna een vervolg niet kon uitblijven.

Bijna lente!
Voordat je het doorhebt is de
winter voorbij en is het weer
lente. Dé tijd van het jaar om
veel (buiten)activiteiten te ondernemen. Het weer wordt beter en
mensen pakken graag de fiets
of gaan een stuk wandelen. Het
voorjaar is ook altijd het seizoen
richting Pasen. Daar wordt gretig
op ingespeeld, met het organiseren van diverse evenementen.
De Ulftse Krant zet er alvast een
aantal op een rij.

Concert Varsseveld

Op zondag 6 maart houdt
Concordia uit Varsseveld, samen
met Catch20 een voorjaarsconcert. De zanggroep Catch20 won
afgelopen jaar het Open Podium
Amphion in Doetinchem. Het
orkest en de zanggroep vullen elkaar af en aan. Samen spelen ze
onder andere de hit ’Mag ik dan
bij jou’ van Claudia de Breij. Het
begint om 15.00 uur, in de Grote
Kerk in Varsseveld.

NVM

Hoge WOZ waarde ?
Zie onze actie in
deze krant

www.alliancemakelaars.nl
0315-685546

De entree bedraagt vijf euro.
Donateurs hebben gratis toegang. Diezelfde dag is er om
15.30 uur in het Borchuustheater
in Varsseveld een concert van
pianist en zanger Maarten Peters,
getiteld ’Bevroren Tranen’. Het
zijn gezongen verhalen, als kleine
monumentjes in een decor van
beeldcollages en filmpjes met
daarin verwerkt beelden van de
bevrijding van de Achterhoek.
Hij schrijft en zingt liederen om
te herdenken, om stil te staan,
om terug te kijken maar ook zeker om vooruit te kijken.
Kaarten kosten 15 euro en zijn
verkrijgbaar bij Boekhandel
Rutgers en bij de ingang van de
zaal. Reserveren kan via het tel.
(0315) 241377 en via:
info@boekhandelrutgers.nl

Paasbrunch

Op Eerste Paasdag serveert de
DRU Cultuurfabriek van 11.00
tot 13.00 uur een feestelijke Paas-

brunch voor de hele familie. De
Paasbrunch kost e24,50 per persoon. Dit is inclusief drankenarrangement van twee uur met
onbeperkt koffie, thee, melk, karnemelk en Achterhoekse sappen.
Kinderen tussen 4 en 12 jaar ontvangen 50% korting. Reserveren
is gewenst en kan alvast in
Grand-Café Het Schaftlokaal op
telefoonnummer (0315) 820201.
De ontvangst is om 11.00 uur.

SSP-Hal

De SSP-HAL organiseert in
2016
nieuwe
evenementen
op het DRU Industriepark in
Ulft, onder de naam ‘Volop
Achterhoek’.
Volop Achterhoek is de ontmoetingsplek voor mensen die geïnteresseerd zijn in de Achterhoek
en alles wat te maken heeft met
toerisme, nieuwe producten en
diensten, streekproducten, snuffelen in tweedehands spullen,
cultuur, kunst en muziek en het

ZOMER 2016

Nu volop boekbaar!
Middelgraaf 38 - Ulft

Tel. 0315 820 250

www.matador.nl

Het 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, van 10, 15 en
20 kilometer. De routes zijn dit
jaar weer vernieuwd. De starttijd
voor alle afstanden is van 9.00 tot
13.00 uur. Deze wandeldag staat
onder auspiciën van de KWBN.
Het inschrijfgeld bedraagt e3,50
voor niet-leden en e2,50 voor
leden van de Wandelbond. Deze
wandeldag wordt ook ingeschreven in de vele individuele wandelboekjes die worden aangeboden
en is opgenomen in de landelijke
kalender van de KWBN. De
VVV hoopt daarom ook nu op
een flink aantal deelnemers dat
naar de Oude IJsselstreek komt.
Op zondag 20 maart wordt ook
de wandeltocht Hen en Weerum
georganiseerd, in Varsselder.
Meer informatie hierover vindt u
verderop in deze krant.

Zijlijn
Water

Wat is het toch weer een genot,
het lengen van de dagen.
Winterse omstandigheden hebben zich bij ons nagenoeg niet
voor gedaan, dus nu is het dan
ook de hoogste tijd dat het voorjaar haar intrede gaat doen. Als
we kijken naar de hoeveelheid
water dat is gevallen de laatste
dagen; bah, vreselijk alles is
door en door nat. De Strang kan
de hoeveelheid water redelijk
goed aan, alhoewel het meer op
een wildwaterbaan lijkt.
De renovatiewerkzaamheden
op en rond ”de Blenk” worden
behoorlijk bemoeilijkt door al
het hemelvocht; de hele bouwplaats is veranderd in een grote
modderpoel. Persoonlijk vind
ik maart altijd inspirerend en
hoopvol klinken, de winter is
voorbij en dus kunnen we ons
volledig richten op het voorjaar.
Maart heeft ons echter al vaker
beet genomen en vaak bleek het
venijn toch echt in z’n staart te
zitten. Hier en daar zie je bollen
alweer voorzichtig de grond uit
komen en nu tenminste op het
juiste tijdstip. Dit in tegenstelling tot de absurde situatie dat
het groen uit ging lopen tussen
kerst en oud en nieuw.
Naar aanleiding van dit fenomeen kunnen we toch echt wel
zeggen dat we van geluk mogen
spreken dat het geen strenge
winter is geworden, want anders
was er veel kapot gevroren. De
watervogels hebben het voorjaar al in hun kop en zijn derhalve al naarstig op zoek naar een
nieuw verblijf om hun nieuwe
kroost een goed onderkomen
te verschaffen. De ongekende
grote kolonie aalscholvers bij de
Oude IJssel laat ook flink van
zich horen, ben heel benieuwd
waar deze concurrent van menig sportvisser gaat nestelen
dit voorjaar. Misschien was dit
slechts hun winterkwartier en
vliegen ze terug naar de grote
IJssel waar hun nestkolonies
zijn. Maar het is zelfs mogelijk
dat ze blijven en hier een permanente nestkolonie gaan zoeken en in dat geval hebben we
er weer een attractie bij. Eerst
maar eens genieten van het het
heerlijke voorjaarszonnetje.

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

1,75%
1,65%
1,90%
1,95%
2,45%
2,60%

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
hiervan is overgegaan tot de uitbetaling van het subsidiebedrag.

Varsseveld

Taken wethouders

Wethouder Kuster is benoemd
tot portefeuillehouder voor de
sportaccommodaties.
Wethouder van de Wardt is benoemd tot portefeuillehouder
voor de DRU-gebouwen.
Wethouder Hengeveld is tot
portefeuillehouder voor alle overige accommodaties benoemd.
Wethouder Sluiter is benoemd
tot portefeuillehouder financiën.
De wethouders hebben natuurlijk meerdere taken.

Varsselder

Het college heeft kennis genomen van nadere afspraken met
Rijkswaterstaat inzake aanleg,
eigendom, beheer, onderhoud en
aansprakelijkheid van objecten
in verband met de aanpassing
van de Rijksweg N18. (Twenterroute).

Basismobiliteit

B en W stemmen in met de
Achterhoekse Nota van Uitgangspunten voor de basis vorm
voor de Europese aanbesteding van de Vervoercentrale
Basismobiliteit in de Achterhoek.

Wijkagenten

Het college stemt in met de verkoop van een perceel gemeentegrond van circa 20 m2, gelegen
aan de Pastoor Reulinkstraat in
Varsselder, aan Liander Infra
Oost N.V., onder de voorwaarden en bepalingen van de koopovereenkomst. Door verkoop
van het perceel aan Liander zal
er een transformatorhuisje worden geplaatst en zal het nieuwe
tracé worden aangelegd.

De gemeente heeft 5 wijkagenten die te bereiken zijn o.a. via
0900 8844. Voor Ulft is dat Paul
Stoter, voor Terborg, Silvolde
en Bontebrug is dat Gerard te
Avest, voor Varsseveld, Westendorp, Sinderen en Heelweg is
dat Gerben Boesveld, voor Ulft
Noord, Etten en Varsselder is
dat Manon Lichtenberg en voor
Gendringen, Voorst, Breedenbroek, Megchelen en Netterden
is dat Nicole Hermsen.

Terborg

Nieuwe Burgemeester

Op bedrijventerrein Akkermansweide is sinds 1 januari 2013 een
stimuleringsregeling voor beeldkwaliteit van panden en percelen
van kracht. De subsidie aanvraag
van het bedrijf Gerritsen van
Groningen BV, ten bedrage van
10997,16 Euro, is beoordeeld en
toegekend. De werkzaamheden
zijn uitgevoerd en op de juiste
wijze verantwoord. Na aanleiding

Kunstwerk Ulft verplaatst

De gemeenteraad heeft in de
raadsvergadering een profielschets vastgesteld voor de nieuwe burgemeester van de Oude
IJsselstreek. Dit is tevens besproken met de commissaris van
de Koning, de heer Cornielje.
De minister van Binnenlandse
Zaken stelt op basis van de profielschets de vacature open en
plaatst deze in de Staatscourant.

Het kunstwerk van Amnesty International paste niet meer goed op de locatie hoek Kerkstraat/Middelgraaf.
Onder meer veiligheidsaspecten voor de voetgangers speelden hierbij een rol. In overleg met kunstenaar
Ben Overkamp is een voorstel gedaan voor plaatsing op een nieuwe locatie. Dat is ook besproken met de
kunstcommissie. Zowel de kunstenaar als de kunstcommissie zijn tevreden met de nieuwe locatie achter
de Blenk.

Windmolens Netterden

De bouw van de windmolens tussen Netterden en Azewijn zijn in
volle gang, vorig jaar september
is men gestart, nu is men begonnen met aanleggen van kabels en
leidingen.
Aan de paalfundering van het
windmolenpark wordt momenteel gewerkt. De verwachting is
dat in juli alle zes molens er staan
en na de zomer hun eerste energie gaan leveren.

Care travel

Stichting CARE Travel krijgt
een bijdrage van e1500,- voor
het verstrekken van gratis reizen
aan mensen die het zelf niet op
kunnen brengen. Tevens wordt
e100,- verstrekt voor het aanbrengen van het gemeentelogo
op de bussen van Care travel.

de bouw van de nieuwe sporthal
de IJsselweide in Gendringen. Er
komt een sporthal met moderne
voorzieningen. Als alles mee zit
is de oplevering gepland in augustus van dit jaar.

Sporthal de IJsselweide

Half januari gaf wethouder
Kuster het officiële startsein voor

Achttiende editie van Hen en Weerum

De wandeltocht Hen en Weerum
van wandelvereniging ’t Lup
wordt dit jaar voor de zeventiende keer georganiseerd, op
zondag 20 maart. Ook deze editie
heeft de organisatie enorm haar
best gedaan om mooie en verrassende routes uit te zetten.
De start is bij ’t Dorpshuus in
Varsselder-Veldhunten. Deelnemers kunnen kiezen voor een
tocht van 6, 12 of 24 kilometer.
De meest fanatieke wandelaars
die de langste afstand lopen,
kunnen starten tussen 9.00 uur
en 10.30 uur. De andere twee
groepen starten tussen 9.00 uur
en 12.30 uur. De wandelaars van

de 6 kilometerroute worden met
huifkarren weggebracht (een
tocht van ongeveer 15 minuten)
en lopen dan het tweede deel van
de 12 kilometerroute. Inschrijven
kost 4 euro per persoon.
De doelstelling van de wandelvereniging is om mensen gelegenheid te bieden om te kunnen
wandelen in de (eigen) omgeving
met de nodige faciliteiten, zoals
rustplaatsen, sanitaire voorzieningen, wat vermaak en bovenal:
goed uitgezette en mooie routes.
De belangstelling voor deze wandeltocht is jaarlijks groot. Zo’n
500 tot 900 mensen doen mee, afhankelijk van het weer. Doordat

de wandeltocht is opgenomen in
het landelijk wandelprogramma
komen de wandelaars uit alle
windstreken. Ruim 40 vrijwilligers zijn deze dag in touw om
alles in goede banen te leiden bij
het parkeren, de inschrijving, op
de route en bij de rustplaatsen.
De wandelroutes van Hen &
Weerum hebben elk jaar weer
een duidelijk doel voor ogen:
Vanuit het vertrekpunt in
Varsselder een zo ver mogelijk
gelegen punt bereiken, binnen de
gekozen afstand.
Het prachtige afwisselende landschap maakt het mogelijk om te
lopen van kerktoren tot kerk-

toren, door de dorpen, tussen de
weilanden en in de bossen. Op
de routekaart die elke wandelaar
meekrijgt worden de in het landschap waarneembare hoogtepunten vermeld, zodat richting en
doel duidelijk blijven. Daarnaast
wordt informatie verstrekt over
de wetenswaardigheden op de
route. Wanneer de route langs
bezienswaardigheden leidt zoals
een kerk, molen of monument,
dan wordt deze zo mogelijk
opengesteld voor het publiek.
Elk jaar worden er weer nieuwe
routes uitgestippeld. De exacte
routes worden op de wandeldag
vrijgegeven.
Verdeeld over de routes zijn een
drietal locaties waar rustplaatsen
worden ingericht. Op dat vlak
heeft de Hen & Weerum zeker
een naam hoog te houden. Op
de rustplaatsen wordt de wandelaars onderdak, zitgelegenheid
en toiletten aangeboden en kan
tegen een geringe vergoeding
onder meer koffie, thee en soep
worden genuttigd. Een groep
muzikanten zorgt voor een gezellige sfeer.
De wandelaars ontvangen bij de
finish een herinnering die speciaal gemaakt is voor deze wandeltocht. Deze herinnering bestaat
uit een kleine button waarop een
afbeelding van een hoogtepunt
van de route staat afgebeeld. Elk
jaar wordt een nieuwe button
uitgegeven.
Meer informatie over de wandeltocht en wandelvereniging ’t Lup
is te vinden op:
www.henenweerum.wordpress.
com.

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

Advertentie-exploitatie
Xander Wensing

Klachten over de bezorging:
bel A.V.O.: 0314 - 394613

Ulftse Krant online:
www.ulftsekrant.nl

Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje
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mooi vindt, mailen naar:
info@hendriksfotografie.nl
(maximaal 5 per persoon, liefst
minstens 1 Mb en graag uiterlijk
zaterdag 27 februari opsturen).
Hans zal zo veel mogelijk gemailde foto’s tonen en bespreken. De
workshop wordt gehouden van
20.00 - 22.00 uur. Kosten leden
Bibliotheek € 10,-, niet leden
€ 12,50. Inschrijven is verplicht:
www.achterhoeksepoort.nl.

Engbergenloop op zondag
28 februari

Atletico ’73 organiseert zondag
28 februari voor de 35e keer
de jaarlijkse Engbergenloop.
Vanuit de accommodatie aan de
Waalstraat 5 worden voor jong en
oud, voor recreatieve en prestatieve hardlopers afstanden uitgezet van 1,2 km tot 10 km. Kosten
voor de 3, 5 en 10 km zijn 5 euro.
Inschrijven kan ’s-morgens vanaf
9.00 uur in het clubgebouw van
Atletico ’73. De prijsuitreikingen
zullen, afhankelijk van het weer,
in de kantine van Atletico ’73
dan wel buiten plaatsvinden. De
parkeerplaats aan de Waalstraat
kan voor een deel niet worden
gebruikt; parkeren is echte ook
mogelijk bij het Gemeentehuis,
nabij de atletiekbaan. De routes
zijn te vinden op de website van
Atletico ’73: www.atletico73.net

Nieuwe voorzitter
Ulfts Mannenkoor

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 2 februari jl. is
Ton Menke gekozen tot nieuwe
voorzitter van het Ulfts Mannenkoor. Hij volgt daarmee Wil
Rothuizen op, die de functie van
voorzitter 8 jaar heeft vervuld.

Workshop landschapsfotografie
Fotograaf Hans Hendriks verzorgt een workshop landschapsfotografie in de Bibliotheek
Varsseveld op dinsdagavond 1
maart. De specialiteit van Hans
Hendriks (Winterswijk) is landschapsfotografie. U kunt uw
eigen landschapsfoto’s, die u

Erfgoed van vorige generaties

Psychologe Jolanda Koster geeft
op woensdag 2 maart een lezing
in de bibliotheek Ulft met als
thema: onderzoek je erfgoed van
vorige generaties.
Naarmate je ouder wordt ga je
ongemerkt en ongewild meer op
je ouders lijken. Hoe gebeurtenissen uit het leven van je (voor)
ouders onbewust doorwerken in
jou kun je onderzoeken met behulp van het ’Opstellen van je
verlangen’. De lezing wordt gehouden op woensdag 2 maart van
20.00 tot 22.00 uur. Inschrijven:
www.achterhoeksepoort.nl of/en
aan de balie in de bibliotheek.
Kosten leden €5,- niet leden
€7,50. Info over Jolanda Koster:
www.jolandakoster.nl

Voorstelling ’t Buurtschap

Momenteel is toneelgezelschap
’t Buurtschap druk met de voorbereidingen van haar nieuwste
productie: ”Morgen schijnt de
zon”, geschreven door A. van
der Lugt. De voorstellingen vinden plaats op 4, 5 en 11 maart in
het Buurtschapshuis Sinderen,
aanvang 20.00 uur. De voorstelling van 4 maart is inmiddels uitverkocht en ook 5 maart loopt
behoorlijk vol. Kaarten reserveren kan via www.tbuurtschap.nl
of telefonisch via 0315-617282.
Kijk op Facebook voor de like
en winactie!

De krant lezen

De krant geeft nieuws voor iedereen. Mensen lezen de krant
en discussiëren er over. Bij het

Meedansavonden dansgarde
Iseldonk

vele gebeuren in de wereld, is
dat nu zeer belangrijk. Dit kan
bij mevrouw Rots-Beusink in het
Engels. Want Engels is een wereldtaal en onze Europese taal.
Op het niveau van de cursist
wordt het nieuws in een groep
met cursisten van ongeveer hetzelfde niveau uitgebreid besproken in het Engels. Mevrouw Rots
onderbouwd dat qua grammatica, die ze zelf vereenvoudigd,
maar wel volledig in elkaar heeft
gezet. Graag wil ze belangstellenden daarmee helpen.
Informatie: tel. 0543-451476.
treesrotsbeusink@gmail.com

Themavond het Puberbrein
3 maart 2016

Op donderdagavond 3 maart is
er 20.00 uur een thema-avond op
het Isala te Silvolde.
Op deze avond, een initiatief van
de drie ouderverenigingen van
de Bluemers, Wesenthorst en het
Isala, zal dr. Aletta Smits, schrijfster van het boek ”puberbrein”
de aanwezigen meenemen in de
wereld van de puber. Ouders van
deze scholen worden uitgenodigd
alsmede ouders/leerkrachten van
de leerlingen in groep 8 van de
regionale basisscholen.

Optreden Ben Lukassen in
DRU Cultuurfbriek

Ben Lukassen is een uit Ulft afkomstige singer/songwriter die
zingt in het Achterhoeks-Liemers
dialect. In de Achterhoek in 1995
bekend geworden met zijn eerste, in eigen beheer, uitgebrachte
CD single ’Kleine Keerltjes’.
De voorstelling vindt plaats op
zondag 6 maart om 15.00 uur
in het theater van de DRU
Cultuurfabriek. Kaarten zijn voor
€15,- verkrijgbaar aan de receptie
van de DRU Cultuurfabriek, tel.
0315-714358. Tevens te bestellen
via: www.drucultuurfabriek.nl

Annelies Croes -ter Horst in
Galerie Gelia

In Galerie Gelia, Munstermanstraat 1 in Silvolde zijn vanaf
6 maart elke zondag de acryl
schilderijen van de uit Rheden
afkomstige kunstenares Annelies
Croes - ter Horst te bekijken. De
officiële opening is 6 maart van
11.00 tot 17.00 uur, toegang en
koffie is gratis. De expositie is
alle zondagen geopend van 11.00
tot 17.00 uur, behalve 27 maart
dat is Eerste Paasdag daarom
open op 28 maart. Alle overige
dagen op afspraak. Voor meer
info: telefoon 0315-340385.
www.galerie-gelia.nl

Bingo KBO/SBU

De dansgarde van Stichting Iseldonk is een dansvereniging die bestaat uit ongeveer 60 gezellige meiden in de leeftijd van 4 t/m ca. 16
jaar. Op dit moment hebben we 5 groepen die ieder jaar weer een
karakter, garde of showdans aanleren. De trainingen zijn op donderdag en vrijdagavond en worden gehouden bij Hendriksen Prefab in
Ulft. Naast het dansen organiseren wij ieder jaar verschillende activiteiten. Met sinterklaas dansen de pieten mee, we lopen met een grote
groep mee in de carnavalsoptocht en tijdens het jaarlijkse slaapweekendje is iedereen van de partij.
Verbonden aan Stichting Iseldonk treden wij ook meerdere malen
per jaar op tijdens hun activiteiten, bijvoorbeeld het prinsentreffen,
11e van de 11e, pronkzitting en carnaval. Ook treden we een paar
keer per jaar op tijdens regionale dansfestivals. Dit alles met hulp
van een grote groep vrijwilligers binnen de vereniging.
Wij zijn altijd op zoek naar nieuw danstalent. Daarom houden we
op donderdag 3 maart en donderdag 10 maart mee-dansavonden.
Ben je vier jaar of ouder, hou je van dansen en optreden, kom dan
eens kijken en mee dansen. We zien de meiden, maar ook jongens
zijn welkom, graag bij Hendriksen Prefab, Stenenmaat 2 in Ulft. De
groepen zijn als volgt ingedeeld: Om 18.15 uur tot 19.15 uur: leeftijd
4 t/m 7 jaar, Om 18.15 uur tot 19.15 uur: leeftijd 8 t/m 10 jaar, Om
19.15 uur tot 20.15 uur: leeftijd 11 t/m 13 jaar, Om 20.15 uur tot
21.15 uur: leeftijd 14 jaar en ouder. Voor meer informatie mail naar
dansgardeiseldonk@gmail.com.

LifestyleXperience zendt
uit vanuit Ulft

KBO/SBU, de organisatie voor
senioren vanaf 50 jaar, houdt
op maandag 7 maart 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.

Cursus Art Nouveau en
Art Deco

Kunsthistoricus Maria Driessen
verzorgt een korte cursus over
Art Nouveau en Art Deco in de
Bibliotheek Terborg. Cursusdata:
maandag 7, 14 en 21 maart van
10.00 - 12.00 uur. Deelname uitsluitend na inschrijving via:
www.achterhoeksepoort.nl
of in de bibliotheek. Kosten voor
leden € 50,- niet leden € 60,-.

Damesgilde Ulft

Damesgilde Ulft houdt op
woensdag 9 maart haar jaarlijkse
feestavond in de DRU Cultuurfabriek te Ulft. De avond begint
om 19.30 uur met een optreden
van Turbo Toos en Super Stien,
twee kotsgekke dames.

Het trendy programma LifestyleXperience van RTL4 en RTL5
verzorgt op 13 maart een uitzending vanuit Ulft. Gastheer is Alex
Mentink van Heutinck Juwelier & Optiek en Budgetbril Ulft. De
opnames zijn op maandag 15 februari geweest.
De winkel van het familiebedrijf Heutinck, dat dit jaar precies 110
jaar bestaat, is een begrip in Ulft en omgeving als het gaat om brillen
en sieraden. Sinds 2014 is daar Budgetbril bijgekomen. Een winkel
die goedkopere brillen verkoopt, maar waarbij de oogmeting door
de gediplomeerde opticiens van Heutinck wordt uitgevoerd.

Scouting Gendringen zoekt
stratenmaker(s)

Op zaterdag 12 maart is het weer
nationale ’NL doet actiedag’.
Dit is een initiatief vanuit het
Oranjefonds. Op de site van het
Oranjefonds, kunnen verenigingen en Stichtingen een klus aanbieden. Via deze site kan een
vrijwilliger zich aanmelden om te
helpen die klus uit te voeren.
Scouting Gendringen heeft het
opknappen van het buitenterrein
opgegeven als klus. We hopen
die dag op een aantal stratenmakers, welke ons kunnen helpen
met het leggen van een stuk bestrating. Alle materialen zijn al
aanwezig. Wie wil ons helpen?

Jubilarissen bij Con Brio

Tijdens de jaarlijkse contactmiddag van vrouwenkoor Con Brio
op zondag 21 februari werden
twee jubilarissen gehuldigd.
Gastvrouw Miriam Köster is al
weer 40 jaar lid en werd in haar
eigen zalencentrum in Etten in
de bloemetjes gezet, samen met
Mayke Wieskamp die 12 ½ jaar
geleden lid werd. Beide dames
kregen een fotocollage en werden
toegezongen door het koor. Op
hun beurt hadden de jubilarissen een verrassing: in plaats van
een dankwoordje zongen ze samen een duet waarin de dirigent,
Nick Moritz, een hoofdrol was
toebedeeld.

Jan Akkerman in DRU
Cultuurfabriek

Vrijdag 11 maart brengt meestergitarist Jan Akkerman samen
met zijn band een ode aan het
vinyl en zijn favoriete album ’Jan
Akkerman’ in de DRU Cultuurfabriek. Tijdens het concert Back
to Vinyl speelt 15-jarig gitaartalent Wies Knipping uit Doetinchem een nummer met Jan mee.
Kaarten à €22,50 verkrijgbaar
aan de receptie van de DRU
Cultuurfabriek en via tel. 0315714358. Tevens te bestellen via:
www.drucultuurfabriek.nl.

Freriks Wonen en Slapen
testlokatie Matrassenwijzer

Freriks Wonen en Slapen in
Ulft in combinatie met de webshop www.matrasshop.com zijn
onlangs gecertificeerd als testlocatie van matrassenwijzer.nl. Dit
is uniek in de regio en hierdoor is
de klant verzekerd van een merk
onafhankelijk slaapadvies.

Rijbewijskeuring

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van
hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor 23 maart
terecht op het spreekuur in Zaal
De Mulderije, Allee 1, Ulft. Voor
senioren kost de keuring € 35,en voor chauffeurs tot 75 jaar
met rijbewijs C/D/E is het € 55,-.
Voor info en een afspraak belt u
tijdens kantooruren naar het
landelijke afsprakenbureau van
RegelzorgRijbewijskeuringen:
088-2323300. Zelf een datum
plannen: via www.regelzorg.nl

Toeristische inspiratiebrochure toont het mooie
van Oude IJsselstreek

De toeristische inspiratiebrochure ’Goed gaon! Eindeloos genieten in Oude IJsselstreek’ is vanaf
nu verkrijgbaar.
Een complete gids vol met tips
en inspiratie voor een bezoek
aan onze groene grensgemeente.
De inspiratiebrochure is bedoeld
voor bezoekers aan de gemeente
in de breedste zin van het woord.
Dat zijn de toeristen die in de omgeving op vakantie zijn of willen
komen, maar vooral ook de eigen
inwoners van Oude IJsselstreek
en van de omliggende gemeenten.
De brochure is gratis verkrijgbaar bij de VVV Oude IJsselstreek en bij toeristische ondernemers in de gemeente.

Lustrumjaar muziekevenement voor 65 plussers

Voor de vijfde keer wordt in
de gemeente Oude IJsselstreek
het muziekevenement voor 65
plussers gehouden. Wat vijf jaar
geleden begon in de DRU is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks muziekevent. Door de grote
successen van de voorgaande jaren heeft de organisatie besloten
het evenement ook dit jaar weer
te organiseren. Zondag 3 juli
om 11.00 uur gaat de feesttent
open en begint het festijn op het
Zwarte Plein in Oer, Ulft.

Dutch Blues in de DRU

Op 5 maart staan drie van de
beste bluesbands van Nederland,
Flavium, The Veldman Brothers
en Lefthand Freddy op de planken van de DRU Cultuurfabriek.
De voorstelling begint om 20.00
uur. Kaarten à € 12,- zijn verkrijgbaar bij de receptie of via
www.drucultuurfabriek.nl
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Ulft krijgt niet genoeg van ’oude winkels’

Presentatie ’Van Piet
Lukassen tot Smithuus’
drie avonden ‘Winkels
in Oer’ ook driemaal de
nieuwe serie ‘Van Piet
Lukassen tot Smithuus’
vertoond.
Honderden
belangstellenden hebben
deze avonden bezocht.
Met vele positieve reacties tot gevolg.
Niet iedereen heeft de
mogelijkheid gehad dit
bijzondere evenement,
dat steeds op dinsdag
plaatsvond, bij te wonen. Daarom is er nu op
woensdag 16 maart 2016
een extra presentatie van
‘Van Piet Lukassen tot
Smithuus’, de winkels in
het centrum van Ulft.
DE ALLERLAATSTE!

De fotowerkgroep van de Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen heeft het project ‘Winkels in
Ulft’ afgerond. Ondernemers komen en
ondernemers gaan. Het is in Ulft niet anders. Er is een behoorlijk winkelbestand.
Winkels zijn overgegaan in andere handen of zelfs gesloten. Panden kregen een
andere bestemming. Sommige werden
gesloopt en moesten plaatsmaken voor
nieuwbouw. Kortom, heel veel veranderingen. Maar hoe zag dat er vroeger uit?
Vorig jaar heeft de fotowerkgroep na

De luchtige presentatie met
humorvolle
anekdotes is in
handen
van
Vincent
Erinkveld, Ad van Aalst
en Stef Aalders en Jan
Tinnevelt. In verband
met een beperkt aantal
plaatsen wordt gekozen
voor het ‘gratis toegangskaartjes-systeem’. Deze kaartjes zijn
af te halen vanaf woensdag 9 maart bij
Aalders Schoenmode, Ir. Sassenstraat en
’t Hemeltje, F.B. Deurvorststraat in Ulft.
Reserveren is helaas niet mogelijk!
De zaal is open vanaf 19.00 uur en de
aanvang om 19.30 uur. Na afloop kunnen
er dvd’s worden besteld van deze maar
ook van vorige presentaties.
Toegang is gratis, uiteraard is een vrije
gift zeer welkom.
Zie ook: www.ovgg.nl

Rabo Echtscheidingsteam

Als u gaat scheiden verandert er veel in uw financiële situatie. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met uw woning? Blijft een van beiden in de woning wonen? Wat gebeurt er met
de hypotheek? Wat zijn de gevolgen voor uw pensioen en uw vermogen? Moeilijke
beslissingen om te nemen waarbij een deskundig adviseur behulpzaam kan zijn. Wij,
het deskundig echtscheidingsteam van Rabobank Graafschap, kunnen u hierbij helpen.
Bel ons voor een afspraak, zodat u weer grip krijgt op uw nieuwe financiële situatie. Het
echtscheidingsteam: Debby, Sieto, Monique en Tanja.

Toneelvereniging Etten speelt blijspel

Toneelvereniging Etten speelt vroeg in het voorjaar ”U vraagt..!” op zaterdag 5 en zondag 6 maart in Zaal Köster te Etten. De voorstelling begint om 19.30 uur, de zaal is zaal
open vanaf 18.45 uur. Kaarten kunt u reserveren via de site www.toneelverenigingetten.
nl en ook in de voorverkoop verkrijgbaar bij zaal Köster en drogisterij Westerhof in
Etten.

IEDERE ZATERDAG EN ZONDAG
ALLE MENU’S WARM AF TE HALEN
VAN 16.00 - 19.00 UUR

GEHAKTBAL
MET PATAT
€ 3,00

SCHNITZEL
MET PATAT
€ 5,50

HALVE HAAN
MET PATAT
€ 3,50

Het hele jaar voordelig

Riblappen (draadjes vlees)
Schouderkarbonade
Verse Worst
Kipfilet
Elke dag geopend
tot 19.00 uur
ook op zondag!
17 meter toonbank
vol lekker eten!

kilo € 9,95
kilo € 4,95
kilo € 4,95
kilo € 4,95

SPARERIBS
MET PATAT
€ 6,50

Wij zijn de goedkoopste
van de Regio

Gehakt (diverse soorten) v.a.
Speklappen
5 gegrilde poten
4 kipburgers

kilo € 3,95
kilo € 5,95
€ 6,00
€ 2,40

Pinksteren
nog BBQen?
www.panneklaar.nl
Reseveer nu!

Winkelcentrum de Blenk. Middelgraaf 38e 7071 WT Ulft
Telefoon: 0315-630055, mobiel 06-22924498 email info@panneklaar.nl www.panneklaar.nl

foto’s kunnen afwijken.
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Bedrijfsleven steunt technobasis
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De plannen van
de PvdA-fractie
In de vorige editie van de Ulftse
Krant stond een artikel met de
plannen van de gemeente in
het nieuwe jaar, met daarbij
de reacties van de raadfracties
uit Oude IJsselstreek. Door
omstandigheden was er bij
dat artikel geen reactie van de
PvdA opgenomen. Daarom
geeft de redactie van de Ulftse
Krant deze fractie alsnog de
kans om hun plannen voor
2016 toe te lichten.

V.l.n.r. Michel Ebbelink (Bouwcenter HCI B.V.), Jurgen Huls (stuurgroeplid basisscholen), Peter Roes
(coördinator Technobasis) en Walter Heuberg (Bouwcenter HCI B.V.) Foto gemaakt door Frans Witjes.
Als je het technieklokaal Technobasis voor basisscholen op de
locatie Wesenthorst van het
Almende College bezoekt, word
je direct enthousiast van wat daar
gebeurt. Onopvallend kun je er
rondlopen. Alle leerlingen van
groep 8, vandaag is dat de Dr.
P.C.M. Boschschool uit Silvolde,
zijn druk in de weer met figuurzagen, buigen, boren, solderen en
andere technische handelingen.
De vrijwilligers die de leerlingen
met veel passie begeleiden, hebben je eveneens niet in de gaten.
Geweldig hoe er hier gewerkt
wordt. De ene leerling is bezig
met een zonneklok, de ander met
een periscoop en weer een ander
maakt een zenuwspiraal.

Onderzoekend leren

Ieder jaar komen zo’n 1400 leerlingen uit groep 7 en 8 en een enkele keer al uit groep 6 zes dagdelen naar het technieklokaal op de

Bijenhouden
iets voor u?
Na in maart 2015 te zijn gestart
met de basiscursus bijenhouden, werd begin oktober door
de cursisten met goed gevolg
het examen afgelegd. Voor
het vierde jaar organiseerde
de bijenvereniging DinxperloGendringen een basiscursus
bijenhouden.
In het verenigingsgebouw van
de hengelsportvereniging ”De
Voorn” begonnen de cursisten in maart met de theorielessen, om daarna in april voor
het eerst het imkerpak aan te
trekken. De cursisten maakten
‘vegers’ om te voorkomen dat
de bijen gingen zwermen, dat
werd meteen hun eerste eigen
volk in mei. De bijenvolken
werden regelmatig gecontroleerd, hierbij werd gekeken of
er voldoende ruimte was voor
de snel groeiende volken. Na
hard werken en een degelijke
voorbereiding werd begin oktober het examen afgenomen.
Hiervoor zijn alle cursisten
zijn geslaagd.
Dinxperlo en omstreken is zes
bevlogen imkers rijker.
Zo kunt ook u kennis maken met deze zeer boeiende
hobby.
Geen plaats bij uw huis, geen
probleem, de bijenvereniging beschikt in 2016 over
een bijenstal in Dinxperlo en
Engbergen. Als u ook zo’n
boeiende natuurbeleving wilt
ervaren bent u welkom op de
cursus in 2016. Geef u op via
de site: Imkersnederland.nl
en geef u op voor de basiscursus in Dinxperlo. Of bel met
Arie Doornink 0315-652156

Wesenthorst om kennis te maken
met verschillende onderdelen
van techniek. Peter Roes, coördinator van dit onderwijsconcept
en drijvende kracht helpt mee
waar nodig, maar houdt vooral
overzicht en heeft mijn bezoek
wel opgemerkt. Even later legt
hij uit hoe Technobasis is ontstaan. ”De wetenschap en techniek bepaalt voor een belangrijk
deel onze leef- en woonwereld.
Het is interessant om die technische wereld al op jonge leeftijd te
verkennen en te ontdekken. Er
is grote behoefte aan deskundige
mensen die de toekomst vormgeven en dragen. Basisscholen
(maar ook het voortgezet onderwijs) vervullen hierin een cruciale rol. Daarom is het bezoeken
van en werken in het technieklokaal voor leerlingen uit het
basisonderwijs zo belangrijk. Het
nodigt uit tot vragen als: waarom
bestaat iets en hoe werkt het?”
De antwoorden volgen vanzelf.

Onderzoekend
devies.

leren

is

het

Nieuwe boormachines

Peter vervolgt: ”Dat spreekt het
bedrijfsleven enorm aan. De
jeugd van nu worden de werknemers van de toekomst. Wij
kunnen dit onderwijsconcept
niet draaiende houden zonder
vrijwilligers, maar zeker ook niet
zonder het bedrijfsleven. Door
de financiële bijdragen van de
bedrijven en door de materialen die zij belangeloos beschikbaar stellen, kan het wel. Zo
bood Bouwcenter HCI B.V. uit
Ulft deze morgen zes accuboormachines aan voor de kinderen.
En dat werd met gejuich ontvangen. Even later hoor je de
machines al hun werk doen.
Aan het eind van de ochtend verlaten de kinderen met een grote
glimlach op hun gezicht het technieklokaal. Allen in het bezit van
hun zelfgemaakte werkstuk.

De gemeente moet investeren
in de kwaliteit van wonen en
leven. Dit college van Lokaal
Belang, CDA en VVD doet
dat onvoldoende. De PvdA wil:
1. Bouwen waar het kan om de
wachtlijsten weg te werken.
2. Investeren in onderwijs, het
geld naar de kinderen en
niet in gebouwen.
3. Beter samenwerken met
buurgemeenten en provincie
om voorzieningen voor de
burgers in stand te houden.
4. Afspraken maken met ondernemers over werkgelegenheid voor de inwoners
van onze gemeente.
5. Geen afbraak van culturele
instellingen als de bibliotheek en de muziekschool.
6. In de zorg en dienstverlening dient de mens centraal
te staan en zorg verleend
te worden waar die nodig
is. Een betrouwbare gemeente moet het verloren
vertrouwen bij de bevolking
terugwinnen.

Tuincentrum Putman Ulft klaar
voor het voorjaar

De thuiswedstrijden
van de komende
weken
6 maart 2016

SDOUC 1 - Winterswijk 1
aanvang 14.30 uur
SDOUC VR1 - SV Venray VR1
GWVV 1-SSA Aerdt-Carvium
aanvang 14.30 uur

7 maart 2016

UGHV Dames 1 - Grol HV 1
aanvang 19.15 uur
UGHV Heren 1 -HVC 1
aanvang 20.30 uur

13 maart 2016

SDOUC 1 - Vorden 1
aanvang 14.30 uur
Ulftse Boys 1 - Etten 1
aanvang 14.00 uur

18 maart 2016

UGHV Dames 1 - FBC 1
aanvang 19.15 uur
UGHV Heren 1 -Fulmen/Fid.
HVBS 1
aanvang 20.30 uur

20 maart 2016

SDOUC VR1 - Fortuna’54 VR2
GWVV 1-Loo 1
aanvang 14.30 uur
Gendringen - Varsseveld
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.

Prijswinnaars
puzzels
Sinterklaaspuzzel
V.l.n.r.: Annie, Theo, Ronald en Jacqueline Putman.
Het is alweer zeventig jaar
geleden dat opa Bertus Putman
met zijn eigen zaak begon. ”Op
deze locatie, aan de Praestingsweg in Ulft,” geven Ronald
en Jacqueline Putman aan. Nadat
Bertus’ zoon Theo en zijn echtgenote Annie het bedrijf hadden overgenomen en uitgebreid,
gingen Ronald en Jacqueline
vijftien jaar geleden samen verder met Tuincentrum Putman,
dat zich heeft voorbereid op een
mooie lente.
De afgelopen maanden werden
aangegrepen om de zaak iets
anders in te delen. ”Achter in de
winkel hebben we een stuk erbij
getrokken, zodat het overzichtelijker en ruimer is geworden.
Onder andere de vijverartikelen

zijn hier samengebracht, maar
ook de potgronden staan nu
beter opgesteld. Dit is handiger
voor de klant en voor ons,” vertelt Ronald.
”En bij de kamerplanten staat
nu een extra tafel, daar is het assortiment weer wat groter geworden,” vervolgt Jacqueline.
”Om de kamerplanten heen
staat diverse soorten potterie.”
Het aanbod wordt zeer regelmatig aangevuld: iedere week
zijn Ronald en Jacqueline op de
veiling te vinden en worden er
nieuwe planten ingekocht.
”Naar gelang het seizoen wordt
het assortiment aangevuld en
aangepast,” zegt Ronald. ”Binnenkort komt er ook weer buitenpotterie in alle soorten en maten.

De mensen beginnen langzaam
maar zeker weer naar de lente
toe te werken, ze willen zowel
binnen als buiten alles op orde
hebben, en dus zijn ook wij klaar
voor het voorjaar.” Jacqueline:
”Iedereen kijkt uit naar de lente,
daarom zorgen wij ervoor dat we
volop buitenplanten hebben.”
”Het beetje winter dat we hebben gehad, ook al is het maar
even, geeft je wat meer dat
gevoel van voorjaar,” maakt
Ronald duidelijk.

Tweede Paasdag geopend

De winkel is in ieder geval ook
geopend op Tweede Paasdag,
28 maart. ”Pasen is meestal zo’n
beetje het begin van het buitenseizoen,” weet Jacqueline.

De prijswinnaars van de puzzel
in de Sinterklaaskrant zijn:
C. Heister, Dinkelstraat 24 te
Ulft en A. Rexwinkel, Oldenhave 13 te Etten.
Zij winnen een cadeaubon
t.w.v. e12,50 te besteden bij
Robben Verf en Wand, Frank
Daamenstraat 35 te Ulft.

Kerstpuzzel:

De prijswinaaars van de kerstpuzzel zijn:
A. Jutten, Wielewaal 18 te
Ulft en H. Arentsen, Jachtlaan
57 te Silvolde.
Zij winnen een cadeaubon
t.w.v. e12,50 te besteden bij
Bakker Knippenborg op winkelcentrum de Blenk te Ulft.
De prijswinnaars krijgen hun
prijzen thuis toegestuurd.
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Olde Dorpskiek’n
De volgende Ulftse Krant verschijnt 21 maart 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)
tot 10 april:
1 maart:

Wij staan deze keer met de
dorpskiek in Gendringen midden in de ”Klep”. Zo in de volksmond genoemde Achterkerspel.

de vorige eeuw is men begonnen
met de afbraak van de panden.

Wij kijken richting het oosten
en het enige herkenningspunt is
de bakkerij van Olthof, dat nog
net een streepje zichtbaar is. In
het begin van de jaren zestig van

Ali Zülfikar naar Galerie
bij de Boeken

Galerie bij de Boeken is één
van de vaste gebruikers van de
DRU Cultuurfabriek. Acht keer
per jaar organiseert zij kunsttentoonstellingen. Aankomende periode kunt u genieten van
diverse schilderijen en tekeningen van de Turkse kunstenaar
Ali Zülfikar. Deze expositie is
van 22 februari tot 10 april te
zien bij Galerie bij de Boeken.
Ali Zülfikar is geboren in 1970
in Turkije. Het uiteindelijke
doel van de portretkunstenaar
is om de ziel en het leven van
een persoon te begrijpen, het
zichtbaar te maken. Zülfikar
slaagt daar in op een heel speciale manier. Vooral bij de portretten van oude mensen, die
zijn uitgewerkt in aardetinten.
Hij ontwikkelt een intensiteit
en zeggingskracht die de kijker

beïnvloeden op een zeer emotionele manier. Deze mensen
ademen, ondanks, of misschien
wel dankzij, hun oude dag rust,
sereniteit, wijsheid en waardigheid. Hun uitstraling - deels
wakker en zeer levendig, soms
diep meditatieve - en hun houdingen, leiden tot een nieuwe,
positieve interpretatie van het
thema ’leeftijd’. Zülfikar lijkt
de schoonheid van de schepping
te herkennen. Hij richt zich op
mensen en creëert een nieuw
beeld van hen. Hij ontwikkelt
veel diepte en ruimte op ieder
gezicht. Laag voor laag werkt
hij de persoonlijkheid van de
mensen uit. Sommige portretten
zijn geslachtloos, het is moeilijk
om te zeggen of het een vrouw
of een man is. Meer informatie:
www.galeriebijdeboeken.nl en
op www.galeriezeugma.com

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.

Ali Zülfikar in Galerie bij de Boeken, Ulft
Workshop Landschapsfotografie, Bibliotheek 		
Varsseveld
2 maart:
Lezing ’Erfgoed van vorige generaties’ in de 		
Bibliotheek Ulft
3 maart:
Thema-avond het Puberbrein, Isala te Silvolde
4, 5, 11 maart: Voorstelling ’t Buurtschap, Buurtschapshuis,		
Sinderen
vanaf 6 maart: Annelies Croes-ter Horst in Galerie Gelia, 		
Silvolde
6 maart:
Voorjaarsconcert Concordia en Catch20, 		
Grote Kerk in Varsseveld
6 maart:
Ben Lukassen in DRU Cultuurfabriek, Ulft
7, 14, 21 maart: Cursus Art Nouveau en Art Deco, Bibliotheek
Terborg
9 maart:
Presentatie ’Van Piet Lukassen tot Smithuus’ in
’t Hemeltje te Ulft
9 maart:
Damesgilde feestavond, DRU Cultuurfabriek, 		
Ulft
11 maart:
Jan Akkerman in DRU Cultuurfabriek, Ulft
12 maart:
Scouting Gendringen, ’NL doet Actiedag’
13 maart:
H.S.V. Het Baarsje, Jaarvergadering, Cafetaria
te Pas, Gendringen
23 maart:
Rijbewijskeuring, zaal de Mulderije, Ulft
27 maart:
Paasbrunch, Schaftlokaal DRU Cultuurfabriek,
Ulft
28 maart:
’Volop Achterhoek’ in de DRU SSP-hal, Ulft
28 maart:
Tuincentrum Putman geopend
17 april:
Voorjaarswandeltocht, De Roode Leeuw, Terborg
20 maart:
De Hen en Weerum Wandeltocht, start vanaf 		
Dorpshuus, Varsselder

Moeder Teresa Stichting
In december j.l. is door de
Stichting Het Glazen Huis te
Varsseveld weer het gelijknamige evenement georganiseerd,
wederom met de bedoeling om
geld voor het goede doel in te
zamelen.
Dit keer waren er drie doelen:
Stichting Care Travel te Gendringen, Zorgcentrum De Bettekamp te Varsseveld en de
Moeder Teresa Stichting Ulft.
De opbrengst mag er zijn: ruim
€12.000,-!
Dit betekent, dat wij van dit
evenement ruim €4.000,- ontvangen, waarvoor we uiteraard zeer
dankbaar zijn.
Dinsdag 16 februari j.l. werd de
opbrengst symbolisch aan de drie
goede doelen overhandigd. Het
geld zal door ons worden gestopt
in de bouw van een huisje, naar
verwachting in Sannicolau de
Munte in Roemenië.

De vorige keer schreven we over
het feit, dat hout aankopen in
Roemenië, als het al beschikbaar
is, zeer kostbaar is.
We zijn daarom zeer verguld
met de activiteiten van Frans van
Hal, Timmerfabriek Hendriksen
en Verheij Metaal. Zij hebben
er voor gezorgd, dat thans 22m3
op maat gezaagd brandhout
klaar staat voor transport naar
Roemenië.
De transportkosten daar naar toe
zijn aanzienlijk lager dan de aankoopkosten van hout in Oost
Europa. Met het bespaarde geld
kunnen we andere dingen doen.
In het kader van de samenwerking met de Stichting Max
Maakt Mogelijk vertrekt binnenkort een groot transport richting
Roemenië en Moldavië. Geladen
worden een aantal ziekenhuisbedden, veel gebruikte kleding,
dekens en ook slaapzakken.

De goederen worden gebruikt
in een aantal projecten van Max
Maakt Mogelijk, waaronder
vooral ook de verzorging van
arme en gebrekkige ouderen.
Maar ook de kinderen en andere
arme mensen worden uiteraard
niet vergeten.
Momenteel zijn we met die
stichting in overleg over de mogelijkheden en haalbaarheid van
voorzieningen voor daklozen in
Oradea, met name gedurende de
winter.
De betrokkenen leven daar in
werkelijk mensonterende omstandigheden. Naar verwachting
zal het veel tijd en moeite kosten
om een en ander van de grond te
krijgen, maar we doen ons best.
Als u thans goederen afgeeft
bij onze stichting, is de kans
groot dat u wordt geholpen door
een Roemeense medewerker.
Het gaat om Imi
Balogh, één van de
vier medewerkers in
Oradea.
Hij komt op gezette tijden naar
Nederland om bij
ons veel werk te
verzetten,
vooral
in het magazijn,
maar ook wel in de
winkel. Als u hem
tegenkomt zult u
merken, dat hij al
een aardig woordje
Nederlands
kan.
Wij zijn blij met zijn
hulp!!
De drie goede doelen nemen met veel
plezier de cheque in
ontvangst.

