
Allereerst wenst de redactie van 
de Ulftse Krant u een heel ge-
lukkig 2017! De feestdagen en 
de jaarwisseling liggen alweer 
achter ons en dat betekent dat 
iedereen verder gaat met zijn of 
haar dagelijkse bezigheden. Zo 
ook onze redactie. Een overzicht 
van de artikelen die u dit jaar 
van ons kunt verwachten.

Ook dit jaar vallen er veer-
tien edities van de krant bij u 
op de mat, waarvan deze al-
weer de 400ste Ulftse Krant is. 
In deze editie staat het thema 
’Activiteiten’ centraal. Zo leest u 
welke evenementen de komende 
tijd op de agenda staan. Verder 
vindt u een overzicht van de plan-
nen van de gemeente voor 2017, 
evenals de visies van de politieke 
partijen van Oude IJsselstreek 
voor dit jaar.
De tweede editie verschijnt in 
week 8, op 20 februari. Dit is 
traditioneel de carnavalskrant. 

Hierin komen naast het gebrui-
kelijke nieuws de programma’s 
van de verschillende carnavals-
verenigingen aan bod en het pro-
gramma van de overkoepelende 
organisatie Iseldonk. 

Precies vier weken later ziet u 
nummer drie op de mat, een the-
manummer over het voorjaar. 
Ook hierin staan veel activitei-
ten en evenementen vermeld. In 
editie vier gaat het zowel over 
koningsdag als over Pasen. Op 
de verjaardag van de koning is 
altijd veel te doen, waarbij Ulft 
niet achterblijft. Wij geven een 
overzicht van alle activiteiten 
die dan plaatsvinden. Ook met 
Pasen wordt vaak veel georga-
niseerd, zoals bijvoorbeeld de 
paaseierenrally. Meer hierover 
leest u in onze krant. 

Op 1 mei verschijnt de vijfde 
editie. Een lekkere volle krant, 
die bol staat met informatie 

rondom Moederdag, Hemelvaart 
én Pinksteren. Daarnaast plan-
nen we in deze krant een extra 
VVV-katern, met veel informa-
tie over leuke (fiets- en wandel)
activiteiten. 

Editie nummer zes gaat over de 
Ulftse Avondvierdaagse, een 
drukbezocht evenement. Deze 
verschijnt in week 21, op 22 mei. 
Vaderdag is het thema van de 
Ulftse Krant zeven, die ver-
schijnt op 12 juni. 
De laatste voor de zomerstop 
gaat natuurlijk over de Ulftse 
Kermis en alles wat daar omheen 
georganiseerd wordt en waarin 
voor de 27e keer alweer de jaar-
lijkse Ulftse Krant Fietsroute te 
vinden is. Deze verschijnt 3 juli. 

Na de zomer
Op 4 september gaan we ver-
der met een krant over het 
Centrumfeest in Ulft. Ook hier-
bij vindt u een extra katern, over 

Open Monumenten Dag in Oude 
IJsselstreek. Editie nummer tien 
verschijnt drie weken later, op 
25 september. Hierin staat de 
Zwemvierdaagse centraal, in 
Ulft altijd georganiseerd door 
zwem- en waterpolovereniging 
De Gendten. 

Editie elf verschijnt op 16 okto-
ber en staat in het teken van het 
najaar. Dat betekent dat daarin 
weer veel aandacht zal zijn voor 
diverse (fiets- en wandel)activi-
teiten. Op zes november staat 
nummer twaalf in het teken 
van Sinterklaas en de evene-
menten die daarom heen wordt 
georganiseerd. 

Drie weken later, op 27 novem-
ber, staat de Ulftse Krant in het 
teken van Kerst. Deze tijd van 
het jaar worden altijd veel acties 
voor het goede doel gehouden 
en daar schenkt de Ulftse Krant 
uiteraard ook aandacht aan. Van 
kerstmarkten tot glazen huizen, 
alles komt voorbij. De laatste 
krant verschijnt op 18 december 
en staat (vanzelfsprekend) in het 
teken van Kerst en de jaarwisse-
ling. We hopen dat u het komen-
de jaar onze krant ook weer met 
veel plezier leest!

Over de Ulftse Krant
De Ulftse Krant is een uitgave 
van Drukkerij De IJselstroom 
in Ulft. Het wordt huis-aan-huis 
verspreid in Ulft, Breedenbroek, 
Etten, Netterden, Gendringen, 
Megchelen, Silvolde, Terborg, 
Varsselder, Veldhunten en 
Voorst. De Ulftse Krant heeft een 
oplage van 14.000 exemplaren.
Naast De Ulftse Krant kan De 
IJselstroom ook specials ver-
zorgen. Deze verschijnen in af-
wijkende oplage, uitvoering en 
tegen geldende tarieven. 
Voor advertenties en persberich-
ten kunt u mailen naar:
ulftsekrant@ijselstroom.nl
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Op 9 maart 1988 verscheen de 
eerste Ulftse Krant bij gelegen-
heid van het 25-jarig bestaan 
van de Ulftse ondernemers-
vereniging ’De Hanze’. Een 
huis-aan-huis blad voor Ulft 
en de omliggende plaatsen, die  
klaarblijkelijk voldoet aan de 
behoefte van u als lezer, aange-
zien dit de 400ste uitgave is die 
bij u op de mat ligt en waar wij 
als redactie en uitgever best wel 
trots op zijn.
Een krant met vooral lokaal 
nieuws, nieuws van en over uw 
eigen omgeving. Ondernemers, 
organisaties, vereniging en in-
dividuen, we proberen ze alle-
maal aan het woord te laten 
en daarin lijken we te slagen.  
Want uiteindelijk kennen we 
hem   allemaal, dat gele krantje, 
De Ulftse Krant.
Vanaf het begin op het compac-
te tabloidformaat met een hel-
dere indeling, duidelijk schei-
ding tussen advertenties en 
redactioneel. Met nog steeds de 
koppeling met evenementen, 14 
gelegenheden waarop de krant 
uitkomt. Met jaarlijks terug-
kerende thema’s als carnaval, 
pasen, moederdag, vaderdag, 
centrumfeest, monumentendag,  
zwemvierdaagse, sinterklaas, en 
kerst. Maar laten we vooral de 
kermiseditie niet vergeten met 
al het nieuws van de muziek-
korpsen, de kermis en de inmid-
dels traditionele fietsroute met 
fotozoekwedstrijd, waar u als 
lezer en fietser het hele jaar al 
naar uitkijkt.
De 400ste, wij maken ook deze 
30e jaargang met veel plezier 
en brengen zo alle nieuwtjes en 
wetenswaardigheden bij u op 
de deurmat. Op naar de 500!!

Een krant 
van en voor 
Ulft en e.o.

De Ulftse Krant in 2017

0315-685546 

NVM

Hoge WOZ waarde ?            

   Vraag ons om advies. 
              

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

ZOMER 2017
Nu volop boekbaar!

8/9 Hypotheek   
 Adviseur en   
 Open Makelaars

13  Olde Dorps-  
 kiek’n, MTS,   
 Agenda, Galerie  

  bij de Boeken  

In september is het weer tijd voor het Centrumfeest in Ulft. (Archieffoto Centrumfeest 2016)

www.openmakelaars.nl
BEL ONS NIET ALS U EEN TRADITIONELE MAKELAAR ZOEKT!

OPENT DEUREN

F.B. DEURVORSTSTRAAT 16 
7071 BJ ULFT

EVEN VOORSTELLEN: 
HIER IS HET BEGONNEN 
IN ARNHEM IN 2010

ONZE FILOSOFIE EN WERKWIJZE GAAN WE 

IN 2017 OOK IN ULFT OP DE KAART ZETTEN.

KOMT U OP 28 JANUARI OOK OP ONZE OPEN DAG?

ULFT@OPENMAKELAARS.NL
TELEFOON: 0315 - 34 50 52
TELEFOON: 06 -10 81 82 30
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Afval
Per 1 januari 2017 is de afval-
inzameling gewijzigd. Om het 
scheiden van afval te stimuleren, 
hebben de meeste huishoudens 
vier nieuwe containers gekregen: 
één voor GFT, één voor PMD, 
één voor oud papier en één voor 
restafval. Hiermee is het eenvou-
diger het afval soort bij soort te 
scheiden. Het ophalen van het 
huishoudelijk afval is ook veran-
derd per 1 januari. Het restafval, 
het oud papier en PMD halen ze 
eens in de 4 weken op. De groene 
container voor het GFT legen ze 
eens in de 2 weken. In de afval-
kalender, die in december huis-
aan-huis is bezorgd, vindt u wan-
neer welke container in uw straat 
wordt geleegd.
LET OP: Vanaf nu worden oude 
grijze of groene containers die 
aan de weg worden gezet niet 
meer geleegd. 

Geweld en mishandeling
Veilig Thuis Noord Oost 
Gelderland is het advies- en 
meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Sinds 1 
januari 2015 zijn de advies-, 
meld- en steunpunten Huiselijk 
Geweld en Kindermishandeling 
van de 22 gemeenten in de regio 
Noord Oost Gelderland samen-
gevoegd. Op 15 december 2016 is 
de Stichting Veilig Thuis Noord 
Oost Gelderland opgericht. Een 
nieuwe organisatie, waar alles bij 
elkaar is ondergebracht en niet 

meer bij verschillende organisa-
ties. De directeur-bestuurder van 
de Stichting is mevrouw Azime 
Gulhan. De stichting levert  een 
bijdrage aan het creëren van veilig-
heid in de thuissituatie en het 
stoppen van geweld. Veilig Thuis 
is 24 uur per dag en 7 dagen in de 
week bereikbaar op 0800 2000.

Hondenpoepzakjes
April vorig jaar is in de gemeente 
een proef gestart met dispensers 
met daarin speciale zakjes waar-
mee hondenpoep kan worden 
meegenomen. Deze proef met 
het doel de overlast door hon-
denpoep terug te dringen, vond 
plaats in drie wijken in Terborg, 
Ulft en Varsseveld. Inmiddels 
heeft een evaluatie plaatsgevon-
den. Vanwege het overwegende 
succes van deze proef heeft het 
college besloten om de dispen-
sers in alle kernen van Oude 
IJsselstreek te plaatsen.

Sociaal wonen
Voor 2017 hebben Wonion, 
Wij Wonen en de gemeente de 
afspraken van 2015 en 2016 ge-
actualiseerd. De drie partijen 
hebben afspraken gemaakt over 
verschillende onderwerpen zoals 
woningen, woonlasten, duur-
zaamheid en leefbaarheid. Om 
de huisvesting voor mensen die 
aangewezen zijn op een huur-
woning te realiseren dienen er 
kwantitatief en kwalitatief vol-
doende woningen te zijn. Door 
de woningen te verduurzamen, 
kunnen woningen betaalbaar 
worden gehouden. 
Duurzaamheid is dan ook een 
thema in de prestatieafspraken. 
Zorg en wonen is een belang-
rijk thema omdat de vraag naar 

geschikte huisvesting voor se-
nioren en specifieke woonvor-
men met zorg en/of begeleiding 
voor bijzondere doelgroepen 
in de toekomst toeneemt o.a. 
door de vergrijzing. Ook zijn 
gezamenlijk afspraken gemaakt 
over het leefbaar houden van de 
woonomgeving.

Subsidie Peuteropvang
De gemeente kent voor 2017 
aan Kinderopvang Humanitas, 
Juut&Co en Zonnekinderen een

voorlopige subsidie toe van in 
totaal € 153.837,34 voor het aan-
bod van peuteropvang in de ge-
meente Oude IJsselstreek

Grond verkoop
Het college verkoopt een gedeel-
te van een perceel grond, met 
een oppervlakte van circa 17 m², 
gelegen nabij de Stationsweg te 
Terborg aan Liander, onder de 
voorwaarden en bepalingen van 
bijbehorende overeenkomst. Ver-
koop van een perceel grond aan 

Liander is ten behoeve van de 
realisatie van een trafo-station, 
gelegen nabij de Stationsweg te 
Terborg.

Netterden
Het College wil de indiener 
mededelen, dat er geen basis is 
voor een voorstel aan de raad 
voor een bestemmingsplan-
wijziging om de bouw van een 
woning in de tuin bij het per-
ceel Emmerikseweg 10/10a in 
Netterden mogelijk te maken.

Een maand gemeente Oude IJsselstreek

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, Gend-
ringen, Megchelen, Netterden, 
Varsselder, Veldhunten, Voorst, 
Silvolde, Terborg) 
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Rotonde ’t Goor in 2019

Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

De geplande rotonde op de splitsing in Bontebrug tussen Silvolde en Ulft komt niet meer voor in de 
plannen van de provincie Gelderland. Wel hebben ze voor 2019 een rotonde gepland op de N817  tussen 
de Varsselderseweg en ’t Goor. Tevens wil men de Hoofdstraat afsluiten tussen de Oude IJsselweg en de 
Varsselderseweg voor alle verkeer met uitzondering van (brom)fietsers.

De Nederlandse samenleving is 
aan het veranderen. Er is vergrij-
zing, ontgroening en bevolkings-
krimp en het inwonersaantal in 
steden neemt toe. Het gevolg 
hiervan is dat dorpen leeglopen. 

Varsselder-Veldhunten heeft ook
te maken met dit probleem. De
Vereniging Dorpsbelangen Vars-
selder Veldhunten is om die
reden een samenwerkings-
overeenkomst aangegaan met 
”KRAKE.” Dit Euregioproject 
houdt zich bezig met de leefbaar-
heid van dorpen. 
In januari 2016 is er gestart met 
een afstudeeronderzoek om van-
uit het kindperspectief van een 4 
tot 12-jarige na te gaan hoe het 
is om op te groeien in het dorp 
Varsselder-Veldhunten. 
De onderzoeksvraag die hierbij 
hoorde luidde: ”Hoe ervaren de 

4 tot 12-jarigen van basisschool 
Pius X, wonend in Varsselder-
Veldhunten, de leefomgeving in 
het dorp? Uit de resultaten bleek 
dat de meeste kinderen tevreden 
zijn over het dorp Varsselder-
Veldhunten. De meeste kinde-
ren hebben nog wel als wens 
om betere speelgelegenheden te 
krijgen, dit vooral in de vorm van 
een nieuwe speeltuin.
De VDVV begrijpen we deze 
wens, want de speeltuin aan de 
Leemlandsweg, de centrale plek 
waar bijvoorbeeld Sinterklaas 
wordt verwelkomt en Koningsdag 
wordt geopend met een vendel-
hulde, is deze zomer afgekeurd 
en verwijderd. Hierover is con-
tact geweest met de gemeente. 
Vanuit het ”Speelruimtebeleids-
plan” worden er helaas geen 
nieuwe voorzieningen door de 
gemeente gecreëerd.

Zowel voor de jeugd als voor 
de aanwonende senioren is dit 
een enorm gemis. Wat is er 
mooier dan, geredeneerd van-
uit de vergrijzing die ook onze 
dorpsgemeenschap treft, om het 
bewegen voor jong en oud te sti-
muleren. Dit draagt zowel bij aan 
de vitaliteit van jeugd en ouderen 
als het voorkomen van een soci-
aal isolement. Dit vergroot de 
sociale samenhang van ons dorp. 
Jong en oud samen in beweging!
Met de realisatie van deze speel- 
en beweegplek willen we berei-
ken dat de sociale samenhang in 
ons dorp verder vergroot wordt.
Dit bereiken we door ontmoe-
tingsmomenten te creëren voor 
Jong en Oud waarbij:
•  Met elkaar plezier ervaren
 wordt in speel /beweegactivi-
 teiten.
• Jong en Oud oog voor elkaar 

hebben en elkaar helpen waar 
nodig.

• Zelfregie en zelfredzaamheid 
voor ouderen zoveel mogelijk 
in stand gehouden en gestimu-
leerd wordt.

• Sociaal isolement van ouderen 
wordt voorkomen door een 
ontmoetingsplek te creëren in 
hun directe omgeving.

• Kinderen een speelplek heb-
ben in hun eigen veilige en 
vertrouwde omgeving en con-
tacten met anderen opbouwen.

• Ouders van jonge kinderen 
elkaar fysiek ontmoeten, 
onder steunen en contacten 
opbouwen.

Startbijeenkomst
In januari is er een startbijeen-
komst gepland met inwoners die 
hebben aangegeven mee te wil-
len denken. 
21 januari is de startbijeenkomst 
Kern met Pit deelname. Daarna 
worden in januari/februari de 
ideeën uitgewerkt en start de     
fysieke realisatie van het plan. 
De officiële opening van deze 
beweeg -en speelplek wordt eind 
maart / begin april 2017 verwacht.
Bovenstaande tekst komt uit 
het activiteitenplan V-V dat de 
VDVV hanteert om behoeften 
en voorzieningen in ons dorp op 
elkaar af te stemmen om hiermee 
de leefbaarheid te vergroten.  
Om de behoeften en voorzie-
ningen op elkaar af te stemmen 
en daarmeen de leefbaarheid in 
het dorp te vergroten heeft de 
VDVV gekozen voor een speel- 
en beweegplek i.p.v. ’slechts’ en 
speeltuin. Door het werven van 
fondesen en een aantal aanvra-
gen is er inmiddels genoeg bud-
get  om daadwerkelijk concrete 
plannen te gaan maken!

Wij zijn nog op zoek naar jonge-
ren in de leeftijd van 11-18 jaar 
die willen meedenken over de 
inrichting van deze speel -en be-
weegplek. Meld je aan zodat het 
ook echt een ontmoetingsplek 
wordt voor jullie!

Nieuwe speel-en beweegplek voor de 
Leemlandseweg Varsselder-Veldhunten



Sparen bij Albert Heijn Ulft 
voor film in DRU Cultuur-
fabriek
De Albert Heijn Ulft en de DRU 
Cultuurfabriek zijn 2017 gestart 
met een gezamenlijke actie:
de bezoekers van de AH Ulft 
kunnen de komende twee maan-
den sparen voor gratis entree-
kaarten voor het filmhuis in de 
DRU Cultuurfabriek. Klanten 
van Albert Heijn Ulft ontvangen 
voor iedere 10 euro aan bood-
schappen een stempel. Een volle 
spaarkaart (10 stempels) is goed 
voor het tweede kaartje gratis 
voor een reguliere avondfilm 
in de DRU Cultuurfabriek. Er 
kan gespaard worden tot en met 
28 februari 2017. Het complete 
filmprogramma is te bekijken op 
www.drucultuurfabriek.nl. 
Volle spaarkaarten kunnen 
t/m 31 mei ingewisseld worden 
bij de receptie van de DRU 
Cultuurfabriek. De actie geldt 
zolang de voorraad strekt.

Bluemers en Wesenthorst 
houden open huis
’Samen ervoor gaan’, ’ontdekken,
proberen en scoren’ en ’de tijd 
van je leven’, dat is waar het 
op het Almende College om 
gaat. Leerlingen van met name 
de basisscholen en hun ouders        
kunnen op zaterdag 21 januari 
tijdens de open dagen de locaties 
Bluemers en de Wesenthorst van 
het Almende College van binnen 
bekijken. Ook voor instromers in 
hogere leerjaren staan de deuren 
open. De Bluemers in Silvolde 
opent haar deuren van 10.00 tot 
13.30 uur en de Wesenthorst in 
Ulft doet dat van 11.30 tot 15.00 
uur. Bezoekers van de Bluemers 
kunnen op de Markt in Silvolde 
parkeren, of in de omgeving van 
de school (achter basisschool De 
Plakkenberg, ingang Boterweg). 
Bij de Wesenthorst kunt u par-
keren op de parkeerplaatsen 
rondom De Blenk. Voor minder-
validen worden parkeerplaatsen 
bij de scholen gereserveerd.

Professionals speeddaten op 
de Wesenthorst
Ruim 30 professionals zijn door 
het Almende College locatie 
Wesenthorst uitgenodigd om 
op dinsdag 24 en woensdag 25 
januari te speeddaten met leer-

lingen. Speeddaten houdt in dat 
kleine groepjes leerlingen allerlei 
vragen kunnen stellen over een 
bepaald beroep aan een uitge-
nodigde beroepsbeoefenaar. Uit 
elke branche,  economie - groen 
- techniek – zorg en welzijn, zijn 
professionals vertegenwoordigd.
Dinsdag 24 januari is het de 
beurt aan de derdejaars mavo en 
op woensdag 25 januari daten de
leerlingen uit leerjaar drie van de 
beroepsgerichte leerwegen met 
de professionals.

Home-start biedt uitdaging 
aan vrijwilligers 
Kun jij goed luisteren, je verplaat-
sen in een ander en heb je zelf 
ervaring als ouder of opvoeder? 
Dan kan Home-Start jouw uitda-
ging voor 2017 zijn! Home-Start 
kan voor de gemeenten Aalten, 
Winterswijk, Oude IJsselstreek, 
Berkelland en Oost Gelre nieu-
we vrijwilligers gebruiken.
Home-Start is een project waar-
bij vrijwilligers (opvoed)onder-
steuning, praktische hulp en 
vriendschap bieden aan ouders 
met kinderen in de leeftijd van    
0-14 jaar. Het doel is om te voor-
komen dat dagelijkse problemen 
uitgroeien tot erger.

Voor informatie of aanmelding,
maar ook als gezinnen onder-
steuning willen, kun je contact 
opnemen met de coördinatoren 
van Home-Start Achterhoek: 
Madelon; m.misasa@sensire.nl, 
tel: 06-10123745 of Rianne, r.ste-
merdink@sensire.nl of tel. 06- 
2095 8457 (Home-Start is een 
onderdeel van Yunio jeugdge-
zondheidszorg) tel. 0900-9864,  
www.yunio.nl

Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 6 februari weer haar 
maandelijkse bingo voor leden om
14.30 uur in ’t Hemeltje te Ulft. 
Nieuwe leden zijn welkom en 
kunnen zich op deze middag aan-
melden.

KPU
Op dinsdag 14 februari komt    
mevrouw Hetty Jaaltink met 
twee witte herdershonden die
o.a. mensen met een beperking 
begeleiden. De avond wordt 
gehouden in de DRU Cultuur-
fabriek te Ulft. 

Stoppen met roken!! 
Gemakkelijker gezegd dan 
gedaan! 
Stoppen met roken! Gemakkelijk 
gezegd als goed voornemen, 
maar lastig om daadwerkelijk 
te doen! Een goede begeleiding 
door deskundigen is voor het  
slagen hiervan groot belang.  

Stichting Vitaal op Weg orga-
niseerde in het najaar van 2016 
de eerste cursus Stoppen-met-
Roken. De cursus werd gestart 
met 8 deelnemers waarvan aan 
het eind van de cursus 5 deelne-
mers daadwerkelijk waren ge-
stopt met roken! Mooi resultaat.
De deelnemers worden in deze 
cursus deskundig begeleid door 
een gespecialiseerde longver-
pleegkundige en een diëtist. Ook 
wordt er een gezondheidscheck 
uitgevoerd aan het begin van 
de cursus. De deskundige bege-
leiding wordt verzorgd door het 
Slingeland Ziekenhuis, Azora, 
Kruiswerk Achterhoek en Sport- 
en gezondheidscentrum Physique
De cursus bestaat uit 6 bijeen-
komsten à 2 uur en kost € 80,-.
Stichting Vitaal op Weg via:   
stoppenmetroken@vitaalopweg.nl

Damesgilde Ulft
Op woensdag 15 februari om 
19.30 uur organiseert Damesgilde 
Ulft een Doe-avond in de 
conferentiezaal van de DRU 
Cultuurfabriek te Ulft. Er wordt 
een bijzondern, mooi creatief 
kussen gemaakt.

Marlies Claasen en Santiago 
Cimadevilla
Zangeres Marlies Claasen slaat 
tijdens het theaterconcert Silent 
Words de handen ineen met 
Argentijnse bandoneonspeler 
Santiago Cimadevilla. Deze bij-

zondere samenwerking resulteert 
in een ontspannen muzikale trip 
langs verschillende stijlen en 
culturen. Zang: Marlies Claasen 
Gitaar: Tom Klein Drums/per-
cussie: Arie den Boer M.m.v. 
Santiago Cimadevilla. De voor-
stelling is op vrijdag 27 januari 
om 20.00 uur in de Rabobankzaal 
van de DRU Cultuurfabriek. 
Kaarten à €19,- zijn verkrijgbaar 
aan de receptie van de DRU 
Cultuurfabriek, tel. 0315-714358 
en via www.drucultuurfabriek.nl

”Des Nouvelles De La Planête 
Mars” in Filmhuis DRU 
Cultuurfabriek 
Het Filmhuis van de DRU 
Cultuurfabriek in Ulft presen-
teert op woensdag 25 januari de 
Frans/Belgische komische film 
”Des Nouvelles De La Planête 
Mars” uit 2016, geregisseerd 
door Dominik Moll. De film be-
gint om 20.00 uur tot 21.41 uur in 
de DRU Cultuurfabriek, Ulft. 
Een kaartje kost € 6,- en is ver-
krijgbaar aan de balie òf via 
www.drucultuurfabriek.nl. 
Twee weken later, op woens-
dag 8 februari, is de film ”Les 
Innocentes” te zien.

Van Aalst gaat de lucht in
Voor de heer en mevrouw van 
Aalst uit Ulft begint 2017 goed. 
Zij ontvingen van Alex Mentink 
van Heutinck Juwelier & Optiek 
uit Ulft een waardebon voor een 

rondvlucht of eventueel zelfs een 
vliegles vanaf vliegveld Teuge. 
Deze prijs hebben ze gewon-
nen met de Cessna-actie. Alle 
klanten die tussen september 
en december een complete bril 
kochten bij Heutinck, deden hier 
automatisch aan mee. 
Het gelukkige lot viel op familie 
van Aalst. Zij zullen in het voor-
jaar de Achterhoek of een andere 
vrij te kiezen bestemming vanuit 
de lucht kunnen bewonderen.
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Jubilarissen Ulfts Gemengd Koor

Minimidwinterhoorntjes voor Kika

Tijdens de gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst in Het Hemeltje 
begin januari heeft het Ulfts Gemengd Koor vier van haar
jubilerende koorleden gehuldigd: Leny van de Kamp, sopraan,  
12½ jaar lid, Fenna Spier, sopraan, eveneens 12½ lid, Alois 
Becking, tenor, 25 jaar lid en Netty Kok, sopraan, 50 jaar lid. 

 Willibrord Egberts van de Midwinterhoorngroep de Huttepiepen (3de van rechts) heeft minimidwinter-
hoorntjes gemaakt voor het goede doel  ’Kika’ De eerste cheque van €100,- wordt hier overhandigd. (foto 
Joop van den Bosch)

Wedstrijden van de 
komende weken

22 januari 2017
Woezik - Silvolde

29 januari 2017
Etten - GWVV
GSV ’38 - Gendringen
SDOUC - Vorden 
Silvolde - RKHVV
Ulftse Boys - Angerlo Vooruit 

5 februari 2017
Rijnland SC - Ajax B 
Doetinchem - Etten
Gendringen - VVO 
GWVV - VIOD Doetinchem 
Rheden SC - SDOUC
SDO - Silvolde
RKPSC - Ulftse Boys  

12 februari 2017
Ajax B - VVL
VIOD Doetinchem - Etten
Gendringen - Bon Boys
Peeske ’t - GWVV
Den Dam - NVC Netterden 
Leones - SDOUC
Silvolde - ADO ’20
SVGG - Terborg
HC ’03 - Ulftse Boys  
 
19 februari 2017
Halle - Ajax B 
Etten - Peeske ’t
Grol - Gendringen
GWVV - VVG ’25
NVC Netterden - SVGG
SDOUC - Concordia W
Alverna - Silvolde
Terborg - Stokkum
Ulftse Boys - Kilder 

Sportverenigingen, geef
uw wedstrijden door, dan 

weten uw supporteers
wanneer ze u kunenn
komen aanmoedigen!

ulftsekrant@ijselstroom.nl

Dat is eigenlijk heel jammer en
niet nodig want bij Natuurlijk 
BUITEN kunt u op zaterdag 
28 januari de workshop ’Tuin-
vogels herkennen’ volgen. Meer 
dan 40 vogels worden zowel in 
beeld als geluid behandeld. 

Door de vogels te leren herken-
nen zult u ze eerder opmerken 
en kunt u nog meer van ze genie-
ten! Ook krijgt u tips om meer 
vogels in uw tuin te krijgen. Wat 
eten ze, waar nestelen of vinden 
ze een beschut plekje als gevaar 
dreigt? U zult een schat aan vo-
gelkennis opdoen. Genoeg om 
thuis ook mee te kunnen doen 
aan de tuinvogeltelling 2017.

NatuurlijkBUITEN is gevestigd aan de Toldijk 11 in Sinderen. 
Telefoon (0315) 236 794. Aanmelden voor het tellen of de workshop
 kan via: www.natuurlijkbuiten.nl/ of info@natuurlijkbuiten.nl

Kent u vogels in uw tuin niet?
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De gemeente werkt ieder jaar 
hard om van Oude IJsselstreek 
iets moois te maken. Op veel 
verschillende terreinen houdt ze 
zich bezig. De Ulftse Krant zet 
de belangrijkste plannen voor 
2017 op een rij.

Wonen
De regionale woonvisie 2010-
2020 bracht een opgave voor de 
gemeente mee om de plancapa-
citeit voor woningbouw terug 
te brengen. Regionaal is afge-
sproken om deze opgave aan 
te pakken met het zogenaamde 
stoplichtmodel. 
Hiermee wordt de prioriteit voor 
woningbouwprojecten vastge-
steld op basis van kwaliteit, in 
plaats van juridische of plano-
logische hardheid. Zo kan de 
gemeente flexibel inspelen op 
kansen die zich voordoen in de 
woningmarkt.

In 2016 heeft de gemeenteraad 
van Oude IJsselstreek besloten 
om 100 extra statushouders te 
gaan huisvesten. De uitvoering 
en doorwerking daarvan vindt 
grotendeels dit jaar plaats, in 
samenwerking met Wonion. 
Onder andere de St. Jorisschool 
in Terborg wordt hiervoor ver-
bouwd tot appartementen.
Dit voorjaar komt er een visie 
op het DRU Industriepark. Dit 
maken de partners op het DRU 
Industriepark samen met de 
gemeente. 
Met de visie wordt duidelijk 
hoe de DRU voor de toekomst 
gezond kan blijven. Het realise-
ren van parkeerplaatsen bij het 
DRU Industriepark is onderdeel 
van deze visie. 
Dit zal een positief effect hebben 
op festivals, beurzen en evene-
menten en overlast in de omrin-
gende buurten tegengaan. 

Het bestemmingsplan voor het 
buitengebied is vorig jaar afge-
rond en ter visie gelegd. 
In 2017 wordt deze ter vaststelling 
aan de gemeenteraad aangebo-
den. Daarnaast is er een continue 
stroom van particuliere initiatie-
ven die worden vertaald in het 
bestemmingsplan buitengebied. 

De wegen Sinderenseweg in 
Sinderen, Broerdijk in Megchelen 
en Kerstraat in Ulft worden dit 
jaar heringericht. De Ontwikke-
ling van de Vogelbuurt in Ulft 
wordt al enige jaren met Wonion 
opgepakt. Wonion renoveert en 
vervangt woningen, de gemeente 
draagt zorg voor de kwaliteit van 
de openbare ruimte en verbetert 
waar nodig de riolering.

Sociaal Domein
De Oude IJsselstreek wil een 
gemeente zijn waar de onder-
linge betrokkenheid stevig is 
en iedereen mee kan doen. 
Daarvoor is een verandering 
naar meer samenredzaamheid 
in de samenleving nodig, opdat 
mensen die ’buiten spel’ staan, 
weer in de samenleving worden 
opgenomen. 
Steeds duidelijker wordt dat de 
traditionele benadering met veel 
professionele hulp en ondersteu-
ning leidt tot meer afhankelijk-
heid. De gemeente wil vanuit 
een initiërende en faciliterende 
rol de samenleving bewegen zelf 
oplossingen te creëren voor erva-
ren problemen. De gemeente 
gaat verder met reeds ingezette 

proefsituaties die succesvol blij-
ken. Voorbeelden hiervan zijn 
digitale mantelzorgondersteu-
ning, BUUV en de verplaatsbare 
mantelzorgwoning. 

Er komt ook nieuw armoede-
beleid, dat beter aansluit bij 
wat mensen nodig hebben. De 
gemeente werkt hierbij samen 
met verschillende organisaties, 
zoals de schulddienstverlening, 
de formulierenhulp, schuld-
hulpmaatjes, de voedselbank, 
het kwijtscheldingsbeleid en de 
meedoenregeling.

Economie
De economie is een belangrijke 
pijler voor de leefbaarheid van 
Oude IJsselstreek. Het zo aan-
trekkelijk mogelijk houden van 
de kernen, zorgen voor een goe-
de, toekomstbestendige huisves-
ting van het Almende college en 
blijven investeren in recreatie en 
toerisme, zijn enkel speerpunten 
in het gemeentelijk beleid. 
Daarnaast investeert de gemeen-
te samen met de regio, maar 
ook lokaal, in plannen om in 
2030 energieneutraal te zijn. 
Initiatieven vanuit de woon-
kernen, zoals bijvoorbeeld het    
dorpsenergieplan in Netterden 
en Megchelen, zijn hierbij belang-
rijk en worden ondersteund. 

Dienstverlening
De gemeente breidt haar digitale 
dienstverlening verder uit. Zo 
kunnen inwoners meer producten 
digitaal aanvragen, bijvoorbeeld 
vergunningen, subsidieaanvra-
gen en meldingen voorgenomen 
huwelijk. 

Sinds 1 januari is het ophalen 
van huishoudelijk afval gewij-
zigd. Elk huishouden kreeg een 
set van vier nieuwe containers, 
zodat het afval soort bij soort kan 
worden ingezameld. Drie grote 
containers: één voor PMD, één 
voor GFT en één voor papier.  
Daarnaast een kleine grijze con-
tainer voor restafval.
Op dit moment wordt in de 
gemeente 50% van het huis-
houdelijke afval gescheiden De 
gemeente streeft ernaar dat in 
2020 75% afval gescheiden wordt 
ingezameld.

Wat zijn de plannen van de gemeente in 2017

We hebben de zes fracties van de
gemeente Oude IJsselstreek 
gevraagd wat de belangrijkste 
onderwerpen voor hun partij zijn
het komende jaar. Hun standpun-
ten staan hieronder op een rij.

Lokaal Belang
In 2017 zet Lokaal Belang zich 
verder in voor
Communicatie: Nadruk dient 
gelegd te worden op samenwer-
king: Manier van communiceren 
die aansluit bij de wensen van onze 
inwoners, doelgroepafhankelijk.
Goede regionale samenwerking: 
Over onze grenzen heen kijken:
een passende en effectieve 
samenwerking met onze buurt-
gemeenten.
De gemeentelijke economie 
vormt een belangrijke pijler voor 
de leefbaarheid.
Sluitende meerjarenbegroting; 
Arbeidsparticipatie en werkge-
legenheid zoveel mogelijk stimu-
leren; Gemeentelijke financiën 
op orde; Realisatie van lokale 
detailhandelsvisie en visie op 
winkelstructuur 
Beleidsterrein Sociaal Domein: 
zorgen voor betaalbare zorg voor 
zij die dit nodig hebben. 
Wonen: In samenspraak met 
inwoners werken aan een omge-
vingsvisie. Woningen voor elke
doelgroep in elke kern door 
samenwerking van gemeente, 
woningcorporatie en ontwikke-
laars. 
Verkeer en veiligheid: Zorgen 
voor een veilige bereikbaar-
heid van knooppunten in onze 

gemeente. Nadruk op een veilige 
leefomgeving, waarbij toegan-
kelijkheid voor mindervaliden 
belangrijk is.
Onderwijs: Het behouden van 
Voortgezet Onderwijs voor onze 
gemeente. 

CDA
In 2017 kiest CDA Oude 
IJsselstreek wederom voor 
BALANS. Balans de basis voor 
vooruitgang. Balans in financieel 
opzicht! Een huishoudboekje 
waarin niet meer uitgegeven 
wordt dan dat er binnenkomt. 
Zonder verdere lastenverzwaring 
voor onze inwoners. Concrete 
onderwerpen in 2017 zijn:
Onderwijs: Huisvesting Almende 
College en de financiering ervan. 
Verdere verbetering aanbod  
VMBO aansluitend op de vraag 
vanuit het bedrijfsleven.
Armoedebeleid: Praktisch beleid 
waarin de mens centraal staat. 
Opdat wij echt iets kunnen verbe-
teren voor de mensen die dat het 
hardst nodig hebben. Meetellen 
is meedoen. Meedoen is meetel-
len. Werkgelegenheid en eco-
nomie: Ondernemers optimaal 
faciliteren en verbinden met de 
factoren onderwijs en overheid. 
Een optimaal vestigingsklimaat 
met een passend aanbod vanuit 
de arbeidsmarkt.

SP
SP wil haar focus vooral leggen 
op nieuw beleid op het gebied 
van thuiszorg en de bestrij-
ding van de steeds toenemende 

armoede. 
Uitgangspunt is dat iedereen die 
zorg nodig heeft, deze ook krijgt. 
Onze gemeente houdt Wmo-geld 
over. Devies van SP: niet verder 
bezuinigen maar investeren in 
kwaliteitsverbetering.
SP zet zich ook in voor het 
Midden- en Kleinbedrijf. Kleine 
ondernemers hebben het vaak 
moeilijk en komen meestal niet 
in aanmerking voor allerlei toe-
slagen. SP wil deze mensen ook 
meenemen in het armoedebeleid. 
Verder wil SP particulieren die 
een stukje bouwgrond bezitten 
dat in de nieuwe woningbouw-
plannen ’op rood’ is gezet, meer 
tijd geven om hun bouwplannen 
te kunnen verwezenlijken.
Windmolenpark in de buurt van 
Etten: SP is voorstander van 
duurzame energie, maar laat 
omwonenden mee profiteren 
van de opgewekte energie. SP 
zet zich in voor efficiënte uitbrei-
ding van de locatie Isala van het 
Almende College.

PvdA
Lokaal Belang, CDA en 
VVD hebben geen visie op de 
gemeente. De begroting toont 
geen ambitie om noodzakelijk 
beleid te ontwikkelen. Daardoor 
blijft economische ontwikke-
ling achter. Bezuinigen is het 
enige waar men mee bezig is. 
De PvdA heeft betere voorstel-
len. Huishoudelijke hulp in een 
Algemene Voorziening die open 
is voor de grootste groep gebrui-
kers. Verruim de kwijtschel-

dingsmogelijkheden. Armoede 
aanpakken door ’Klijnsma-geld’ 
in te zetten voor kinderarmoede. 
Stimuleer woningbouw, vervang 
verouderde en leegstaande 
woningen. 
Garandeer de toegankelijkheid 
voor de jeugd naar sport, kunst 
en cultuur. Geef rendementen 
van duurzame energie terug aan 
de burger. Maak een milieustraat 
op de gemeentewerf. Minder stij-
ging Rioolheffing. 

D66
D66 OIJ staat voor een duurzame 
gemeente waar het goed wonen, 
leven en werken is. We gaan uit 
van de vijf D66 richtingwijzers, 
zoals het vertrouwen in de eigen 
kracht van mensen en het streven 
naar een duurzame en harmoni-
euze samenleving. Belangrijke 
lokale speerpunten zijn transpa-
rant, sterk bestuur, economie en 
onderwijs. Concrete aandachts-
punten in 2017 zijn:
Onderwijshuisvesting, o.a. het 
Almende College.
Buurtbudgetten, leefbaarheid in 
kleine kernen en samenwerking 
in de regio.
Het vestigingsklimaat voor bedrij-
ven en groei werkgelegenheid.
De invloed van maatschappelijke 
ontwikkelingen zoals krimp en 
verdere automatisering op ons 
leven.
Het verduurzamen van bestaan-
de woningen (o.a. levensloopbe-
stendig, energieneutraal).
Beleid m.b.t. de zorg, landschaps-
beheer en duurzaamheid.

De aantrekkelijkheid van OIJ 
voor jongeren.
Leefbaarheid buitengebied, af-
nemen aantal boerenbedrijven 
en de leegstand van schuren.

VVD
De VVD staat ook in 2017 voor 
een gezond financieel beleid en 
loodst OIJ uit de gevarenzone 
van een onhoudbare schulden-
last. Daarnaast blijven we hard 
werken aan het herstel van goede 
verhoudingen, zowel binnen de 
gemeentepolitiek als met inwo-
ners en bedrijven.
De VVD heeft een intiatief-
voorstel opgesteld om, bij 
belangrijke onderwerpen actief 
diegenen die het aangaat op te 
zoeken hun mening te vragen 
(burgerparticipatie). 
Het komende jaar ondersteu-
nen wij de nieuwbouw van het 
Almendecollege, maar wel bin-
nen een aanvaardbaar budget, 
vragen we meer aandacht door 
duurzaamheid en de energie-
transitie en bevorderen we het 
vestigingsklimaat voor bedrijven. 
Wij kijken verder dan één kern 
of zelfs één gemeente. De VVD 
heeft zich tot taak gesteld om 
voor de hele Achterhoek te wer-
ken aan een strategische visie 
over economie en bedrijvigheid, 
goed wonen, verkeer en vervoer 
en onderwijs. Uitgangspunt: 
benutten van de sterke punten, 
handhaven van goede voorzie-
ningen en vestigingsfactoren 
en versterken van de lokale 
economie.

De politieke plannen van 2017

De bouwlocatie aan de Fazantstraat in Ulft, waar de eerste woningen zonder gasaansluitingen in de gemeente 
Oude IJsselstreek worden gebouwd.
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Als u aanstaande zondag deze 
krant al in de bus hebt en deze 
kleuterschoolfoto van Ulft uit 
1946 ziet, wil ik u er graag op 
attent maken dat vandaag van 
11.00 uur tot 17.00 uur de jaar-
lijkse schoolfotodag is. 
Georganiseerd door de foto-
werkgroep van de oudheidkun-
dige vereniging op de vierde
verdieping van de DRU cultuur-
fabriek. 

Wij laten foto’s zien van alle 
scholen in de voormalige ge-
meente Gendringen. 
Veel foto’s zijn al voorzien van 
de namen van de kinderen die 
er opstaan. Er ontbreken er ook 
nog vele. De nadruk ligt dit jaar 
op de Antoniusschool te Oer. 

Oude foto’s en reactie’s zijn   van 
harte welkom bij de fotowerk-
groep 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.

Olde Dorpskiek’n

De volgende Ulftse Krant verschijnt 20 februari. Voor sugges-
ties en/of opgaves van evenementen kunt u terecht bij Drukkerij
IJselstroom aan ’t Goor 55A te Ulft, ulftsekrant@ijselstroom.nl
Bellen mag ook: 0315 - 681373, (vragen naar Patricia)

21 januari: Open Huis Almende College, lokatie Bluemers,  
 Silvolde

21 januari: Open Huis Almende College, lokatie Wesenthorst,  
 Ulft

24, 25 januari: Professionals Speeddaten met leerlingen Almende  
 college, lokatie Westenhorst, Ulft

25 januari: Film ’Des Nouvelles De La Planête Mars’ in   
 Filmhuis DRU Cultuurfabriek, Ulft

25 januari: Start groepscursus van Fit en Slank, Silvolde

27 januari: Marlies Claasen en Santiago Cimadevilla in DRU  
 Cultuurfabriek, Ulft

28 januari: Open Dag bij Open Makelaars, Ulft

6 februari: Bingo KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft

14 februari: KPU-Avond m.m.v. mevr. Hetty Jaaltink in de   
 DRU Cultuurfabriek, Ulft

15 februari: Doe-avond Damesgilde Ulft in DRU Cultuur-  
 fabriek, Ulft

Vrijwilligers onmisbaar voor Moeder 
Teresa Stichting
Ze staan er altijd, en dat ze er zijn is zo 
gewoon. Zo gewoon, dat het niet meer 
speciaal lijkt. Een vereniging of stichting 
kan anno 2017 niet zonder vrijwilligers en 
daarop is de Moeder Teresa Stichting UIft 
geen uitzondering. Dankzij vrijwilligers 
blijft de stichting haar beoogde doelstel-
lingen bereiken, het helpen van kansloze 
armen in Oost-Europa.
’Wat levert me dat op’, is een te vaak ge-
hoorde kreet in de hedendaagse Neder-
landse maatschappij. Het is een voor-
beeldje van de individualisering, meer met 
’ik’ bezig zijn dan met ’wij’. Vrijwilligers 
hebben de mooie eigenschap dat eigen-
belang een woord is dat niet prominent 
in het woordenboek voor komt. Dat geldt 
voor vrijwilligers in een verzorgingstehuis, 
een basisschool en bij de Moeder Teresa 
Stichting.
Vele handen maken licht werk, een uit-
spraak die zeker ook voor de stichting 
geldt. Naast het vrijwilligerswerk met 
Oost-Europa als doel, is het vrijwilligers-
werk bij de Moeder Teresa Stichting ook 
een sociale gebeurtenis. Er wordt geza-
menlijk koffie gedronken, gelachen, de 
voetbaluitslagen worden geanalyseerd of 

dat ene leuke tv-programma van de avond 
ervoor wordt besproken. 
Waar de een handig is met het sorteren 
van kleding, is een andere vrijwilliger 
druk met een bestuursfunctie. De een    
organiseert een actie als het Recht uit het 
hart-keetje, de ander voelt zich happy in 
de winkel, waar deze weken overigens de 
uitverkoop nog gaande is. 
Jaarlijks bedankt de stichting de vrijwilli-
gers tussen kerst en de jaarwisseling met 
een vrijwilligersbijeenkomst. Hier worden 
de resultaten van het voorbije jaar gepre-
senteerd, de aantallen bezoekers van de 
winkel en wordt ook de gerealiseerde hulp 
besproken. Niet zelden komt de vraag of 
de stichting nog vrijwilligers kan gebrui-
ken. Enthousiaste vrijwilligers die één of 
meerdere dagdelen in willen zetten zijn 
altijd welkom.
De Moeder Teresa Stichting is blij met 
haar vrijwilligers, mensen die als doel 
hebben om de medemens in Oost-Europa 
te helpen. Samen hebben alle vrijwilligers 
een ding gemeen. Zij geven iets van zich-
zelf (tijd en energie, red) voor de mede-
mens. Mensen die denken dat ze dat niet 
kunnen, zouden verbaasd staan van zich-
zelf. Het komt vaak meer aan op willen, 
dan op kunnen.

Moeder Teresa Stichting

Galerie bij de Boeken is één van de vaste 
gebruikers van de DRU Cultuurfabriek. 
Acht keer per jaar organiseert zij 
kunsttentoonstellingen. De komen-
de periode kunt u genieten van het 
werk van de Nederlandse kunstenaar 
Joop Overkleeft. Deze expositie is tot      
19 februari te zien bij Galerie bij de 
Boeken.

Bij de schilderijen van Overkleeft staan 
de thema’s natuur en cultuurverschijn-
selen centraal. Het leren zien is daarbij 
van groot belang, zoals welke vormen 
ontstaan door water en hoe de boeggol-
ven verlopen als water en scheepswand 
elkaar raken. De Gelderse rivieren zijn 
daarbij een belangrijke inspiratiebron. 
Door verandering van vormen en kleu-
ren ontstaat een nieuwe werkelijkheid.
 
De beelden die hieruit voortkomen zijn 
soms ver verwijderd van het uitgangs-
punt. Er is sprake van een sterke ver-
eenvoudiging, herhaling en specifieke 
ordening. Wat overblijft zijn beelden 
zonder verwijsbare betekenis in een 

vaak minimalistische context. In zijn 
werk heeft Overkleeft een voorkeur 
voor ordening en platte vlakken. Het is 
het zoeken naar een zuiver/ harmonisch 
beeld, waarin enerzijds ordening en     
anderzijds confrontatie naast elkaar 
kunnen plaatsvinden. 

Het ambachtelijke in de schilderkunst 
trekt hem aan. Het opbrengen van 
de verf, laag over laag; de kleuren die        
elkaar beïnvloeden; de textuur en 
glans. Daarnaast worden er ook andere        
materialen dan verf gebruikt. Fotografie 
vormt daarbij zowel een autonome aan-
vulling als de start van een proces.
Want niet alleen het eindresultaat is van 
belang. Het proces daarnaartoe wordt 
telkens weer bepaald door het maken 
van keuzes op intuïtieve gronden, tot-
dat het beeld is bereikt: je loopt daarbij 
steeds aan tegen het moment van stop-
pen of verder gaan.

Meer informatie over de expositie is te 
vinden op www.galeriebijdeboeken.nl 
en op www.joopoverkleeft.nl.

Joop Overkleeft komt naar 
Galerie bij de Boeken


