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Heel Ulft betrokken bij
Iseldonks carnaval
19.45 uur in de Kerkstraat het
pop-verbranden, gevolgd door
de afsluitavond bij Het Hemeltje.

De Pol

Bij carnavalsvereniging de Pol,
waar Prins Wilfried de Eerste 2.0
de scepter zwaait, kan drie dagen
lang genoten worden van live
muziek in het clubgebouw van
schuttersgilde Sint Joris (Hofstraat 1, alle dagen gratis entree).
Op zaterdag vanaf 20.00 uur
speelt De Polband, op zondag
11 februari is het - na de optocht,
vanaf 16.00 uur - de beurt aan de
band BroodOpDePlank.
Een dag later vindt om 13.11 uur
het touwtrekken plaats met aansluitend frühshoppen (met muziek van De Polband). ’s Avonds
geldt de residentie van de Pol om
21.00 uur als vertrekpunt van de
kroegentocht door Ulft.

De Szoepstengels

Voor de liefhebbers van carnaval
is het aftellen begonnen: komend
weekend barst het feest weer los.
Ook in Ulft (of ’Iseldonk’ tijdens
carnaval) is genoeg te beleven.
De carnavalsverenigingen de
Pol en de Szoepstengels hebben
een boordevol programma en
dat geldt ook voor de Stichting
Iseldonk, die het carnaval in Ulft
organiseert.
In de aanloop naar de pronkzittingen van de Stichting Iseldonk
werden de nieuwe leden van de
Raad van 11 gepresenteerd; veelal jongeren, die ervoor garant
zullen staan dat carnaval ook in
de toekomst volop gevierd zal
blijven worden. De bonte carnavalsstoet die op zondagmiddag
11 februari aangevoerd door
Stadsprins Edwin den 1e door
Iseldonk zal trekken, heeft bovendien een nieuwe route. Ook

op die manier heeft de Stichting
Iseldonk geprobeerd het hele
dorp erbij te betrekken.

om 19.19 uur naar diezelfde popzaal begeven voor de Senioren
Pronkzitting.

De ronde is fors uitgebreid: na
de start vanaf het Zwarte Plein
(13.11 uur) gaat de tocht onder
meer langs café de Veldmuis, ’t
Wapen van Ulft, Het Hemeltje,
café Veels en dwars door het
centrum via Het Kroegje naar
eindstation de DRU. Tijdens de
optocht zijn de aanliggende cafés
geopend.

Op zaterdag vindt de sleuteloverdracht plaats (14.41 uur bij
de DRU) en vanaf dat moment
heeft Stadsprins Edwin het officieel voor het zeggen in Iseldonk.
Vervolgens zal ’de Uutschieter’
worden uitgereikt aan Ben
Rouwhorst. Om 20.11 uur begint
zaterdagavond bij café de Veldmuis het gratis toegankelijke
Carnavalsbal, waar dj Daryl
draait. Als op zondag de optocht
is afgelopen, verhoogt dj Johnny
Hoogland de sfeer bij de DRU
tijdens het After-Optocht-Bal en
treden ook Tonny Magendans en
Michel Wolsink op. De maandag
staat na de carnavalsmorgen in
de Debbeshoek in het teken van
Dweilen in Iseldonk (kroegentocht). Dinsdag tot slot is om

Het carnaval in Iseldonk gaat op
vrijdag 9 februari ’s ochtends om
11.00 uur van start voor de jeugd:
de popzaal DRU Cultuurfabriek
viert dan feest samen met de
Ulftse basisscholen de Oersprong
en de Mariaschool. Jeugdprins
Jens den 1e zal hierbij natuurlijk eveneens van de partij zijn.
’s Avonds mogen de ouderen zich
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Onze jubileum actie

Gazelle Orange C8 HMB LTD
Grote accu 400 W, Bosch Systeem
Magura hydraulische remmen
8 versnellingen, Grijs - zwart
Van 2549,- Nu voor 2299,-

35%
Banden actie

Deze maand

korting

Bij een reparatie of aankoop
van een buitenband

de binnenband gratis

AUTOSCHADEHERSTEL
AUTO ONDERHOUD
AIRCO SERVICE
0315 63 00 85

APK
CARWASH

INDUSTRIESPUITERIJ
www.lowenthalulft.nl

Gebruikte fietsen

Op alle gebruikte
sportieve fietsen incl.
Race- en ATB-fietsen

op fietsen
€ 50,- korting
en
E-bikes
Mekers
gaat verder

Zie www.mekersfietsen.nl
voor alle 2e hands modellen
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Stadsprins van Iseldonk Edwin den 1e en jeugdprins Jens den 1e met hun gevolgen.
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Onder leiding van hun kersverse
Prinsz Dirk den eerste vieren de
Szoepstengels ook dit jaar weer
carnaval ’met een fijn drelleke
muziek’. In hun residentie Het
Hemeltje wordt op zaterdag 10
februari afgetrapt door de rockers van The Bree. Een dag later
speelt de band Blush, op maandag 12 februari is het de beurt
aan Bugs ’n Bones. Alle feestavonden van de Szoepstengels voor de alternatieve carnavalist
- beginnen om 21.11 uur en zijn
gratis toegankelijk.
Zoals gebruikelijk hebben de
Szoepstengels op dinsdag nog een
ludieke activiteit. Het Hemeltje
wordt op 13 februari eenmalig
omgedoopt tot El Pablo EszcoBar, waar de tequila geserveerd
wordt, de peper-challenge op het
programma staat en grote prijzen
te winnen zijn.
Meer informatie over de festiviteiten is te vinden op de websites
iseldonk.com, polsekermis.nl en
szoepstengels.nl.

Zijlijn
Raad van Elf

Carnaval staat weer voor de
deur. Het carnavalsleven in
Ulft is een nieuw leven ingeblazen door een nieuwe Raad van
Elf. De Ulftse jeugd trekt naar
de omliggende dorpen om het
feest te vieren. Met de nieuwe
Raad van Elf hoopt stichting
Iseldonk de jeugd in Ulft te
houden. Een initiatief met het
oog op de toekomst.
De vraag is natuurlijk of dit gaat
lukken. Het is een probleem
waar veel instanties, die afhankelijk zijn van vrijwilligers, last
van hebben. Sportverenigingen
hebben te maken met teruglopende ledenaantallen. Aan de
onderkant komt er te weinig
bij. De sportverenigingen hebben hier nog geen passend antwoord op. Samenwerken lijkt
het credo. Maar ondertussen
hebben wel drie voetbalclubs
binnen een straal van drie kilometer een kunstgrasveld dat
nog een decennium mee kan.
Terugkomend op het carnaval. Hoewel het carnaval lang
niet zo leeft als de kermis in
Ulft, zullen we het initiatief
van stichting Iseldonk moet
aanmoedigen. Willen ze de
jeugd bereiken dan zullen ze
zich actief moeten laten zien
op bijvoorbeeld social media.
Misschien moeten we straks
in Ulft wel toe naar één groot
carnavalsfeest waarin alle verenigingen zijn betrokken.
En wanneer de jeugd zich niet
aangetrokken voelt om carnaval in hun eigen dorp te vieren
kan men zich daar ook altijd
nog bij neerleggen. Aan een
dood paard kun je niet trekken.
Tijden veranderen.
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Een maand gemeente Oude IJsselstreek

Werkzoekenden

Eind december 2017 ondertekende wethouder Peter van de
Wardt, namens de gemeente,
een overeenkomst met JAWS.
JAWS is een technisch intermediair (partij die bemiddelt tussen
werkgevers en werkzoekenden)
met vestigingen in Terborg en
Nieuwkuijk (NB). De komende
anderhalf jaar begeleiden zij
inwoners met een uitkering op
weg naar een betaalde baan in de
techniek.
”Het hebben van werk is belangrijk voor mensen. Het geeft hen
voldoening als ze datgene kunnen doen waar ze goed in zijn,”
aldus de wethouder. ”Mensen die
langdurig werkeloos zijn, hebben
vaak het gevoel dat ze niet meer
meetellen. Het doet iets met je
eigenwaarde als je voor je dagelijkse levensonderhoud afhankelijk bent van anderen. Door inwoners een opleiding te bieden,
verhogen we de kans dat ze weer
aan de slag kunnen. Daarnaast
voorzien we bedrijven in de regio ook van vakkundig personeel
en stimuleren daarmee de werkgelegenheid. Zo vangen we twee
vliegen in één klap.”

Meer bewegen in Terborg

Voorkomen is beter dan genezen. Met deze wijsheid in gedachte heeft een groep inwoners
van Terborg elkaar opgezocht.
Samen volgen zij beweeglessen
die zorgen voor een betere con-

ditie. Een prachtig initiatief vindt
ook wethouder Bert Kuster.
Na de beweegles drinkt de hele
groep koffie met elkaar in het
Grand Café van Antonia. Op
dit moment zijn er twee groepen
met in totaal uit 21 deelnemers.
De leeftijd varieert van 70 t/m
87 jaar. Begeleidster Larissa
Hooijman: ”Ik ben ervan overtuigd dat deze beweeglessen bijdragen aan de algemene gezondheid. Een nieuwe deelneemster
bedankte ons omdat ze na 2,5
jaar weer op de tennisbaan heeft
gestaan. Daar raak je soms even
stil van. De positieve invloed die
een beweegles heeft op iemands
leven is fantastisch!” Ook mee
doen? Larissa Hooijman (coördinator Buurtsport) tel: (06) 1152
7754.

Stormschade in de Oude IJsselstreek

Vuurwerk verbod in Silvolde

Burgemeester Van Dijk had op
grond van artikel 172 lid 3 van
de Gemeentewet besloten om
een vuurwerkverbod in te stellen rondom De Lichtenberg in
Silvolde, tijdens de jaarwisseling.
Dit betekende dat het afsteken
van vuurwerk in dit gebied verboden was. Aanleiding hiervoor was
de overlast die al geruimere tijd
daar plaatsvond. Deze overlast
bestond voornamelijk uit hanggedrag en vuurwerkmisbruik.

Jeugdbescherming in 2018

Inwoners die ondersteuning
krijgen vanuit de jeugdbescherming
en
jeugdreclassering,
kunnen daar ook in 2018 op
rekenen. De Achterhoekse gemeenten hebben de contracten
met de instellingen die ook in
2017 deze ondersteuning hebben geleverd, met een jaar ver-

In de gemeente Oude IJsselstreek zijn vele bomen omgewaaid met de storm van donderdag 18 januari j.l.
De gemeentewerkers hadden er hun handen vol aan om de straten weer vrij te maken. In Netterden nam
een boom een deel van de straat mee en enige kabels van de telefonie. Iedereen werd ook verzocht niet
meer 112 te bellen, via een alert bericht, om schade door te geven. Alleen voor echte noodgevallen kon u
wel bellen.
lengd. Deze instellingen zijn de
William Schrikker Groep, Leger
des Heils Jeugdbescherming &
Reclassering en Jeugdbescherming Gelderland. Met het verlengen van de contracten hebben de
gemeenten het belang van cliënten voorop gesteld; voor hen verandert de ondersteuning in 2018
niet (tenzij de hulpvraag verandert). Ook het samenwerkingsprotocol van de Achterhoekse
gemeenten met deze instellingen
blijft in 2018 ongewijzigd van
kracht. In het samenwerkingsprotocol staat de wijze waarop
er op het terrein van de jeugdre-

classering en jeugdbescherming
wordt samengewerkt.

Jeugdsport /cultuur

Er groeien in Nederland ruim
423.000 kinderen op in een gezin dat moet leven rond het
bestaansminimum. Dat is maar
liefst 1 op de 8 kinderen. Deze
kinderen lopen allerlei kansen
mis die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Het
is belangrijk dat ook de kinderen
die opgroeien in armoede, kunnen deelnemen aan de samenleving. En bijvoorbeeld lid kunnen
worden van een sportclub of een

culturele vereniging. Zo kunnen
zij zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal ontwikkelen. Dat
is belangrijk voor de toekomst
van het kind, maar ook voor het
gezin en uiteindelijk voor de hele
samenleving. Het college wil nadrukkelijk aandacht geven aan
het mee kunnen doen aan sportof culturele activiteiten door alle
inwoners, met specifieke aandacht voor kinderen. Mede daarom wordt momenteel ook gewerkt aan een voorstel om ‘Sjors
Sportief’ en ‘Sjors Creatief’ in de
gemeente Oude IJsselstreek in te
zetten.

De Ulftse Krant in tweeduizendachttien
mei uitkomt. Dit is altijd een populair evenement in de regio en
dus besteedt de redactie hier ook
graag aandacht aan. Twee weken later verschijnt editie zeven
al, waarin Vaderdag het thema
is. Op 2 juli verschijnt de laatste
krant voor de zomervakantie en
hierbij gaat het traditioneel veel
over de Ulftse Kermis. Want zoals in zoveel omliggende dorpen
is de plaatselijke kermis hét evenement waar veel inwoners naar
uitkijken.
Ook de eerste editie na de vakantie, die verschijnt op 3 september, heeft een feestelijk tintje;
dan staat het Centrumfeest centraal. Deze krant bevat tevens
het monumentenkatern.

Ook Huntenkunst vindt u terug in de Ulftse Krant.
Driekoningen is al lang en breed Ook wordt er deze editie veel
voorbij, maar toch wenst de aandacht besteed aan diverse
redactie van de Ulftse Krant activiteiten waar u aan mee kunt
u nog een heel gelukkig 2018! doen.
Hopelijk kunt u er (weer) een
mooi jaar van maken. Dat gaan Nummer twee verschijnt 5 maart
we met de Ulftse Krant ook weer en zal veel in het teken staan van
proberen. We zetten de thema’s de aanstaande gemeenteraadsvan het komende jaar voor u op verkiezingen, die gehouden woreen rij.
den op 21 maart. In deze krant
leest u ook een artikel over de
In het nummer dat u nu leest, plannen van de gemeente voor
staat carnaval centraal. Zo leest 2018 én wat de speerpunten zijn
u op de voorpagina wat het pro- van de zes fracties in de gemeengramma van Iseldonk is tijdens te Oude IJsselstreek.
carnaval. Verderop in deze krant
leest u waar er buiten Iseldonk De derde editie verschijnt drie
carnaval wordt gevierd.
weken later en hier staat Pasen

centraal. Zo zullen er rond deze
dagen weer veel activiteiten in
de regio worden gehouden.
Nummer vier ligt op 16 april in
de bus en dan gaat het vooral
over Koningsdag. Rond deze
feestdag geeft de Ulftse Krant
een overzicht van de mogelijke
activiteiten die georganiseerd
worden.
Ook in editie vijf staat een feestdag centraal, namelijk Pinksteren.
Maar ook Moederdag wordt niet
vergeten. Deze krant bevat ook
het jaarlijkse VVV-katern.
De Ulftse Avondvierdaagse staat
centraal in nummer zes, dat op 28

De Zwemvierdaagse is het thema
bij de tiende krant van het jaar.
Deze ligt op 24 september bij u
in de bus. Ook dit is een jaarlijks
evenement waar veel mensen uit
Ulft en omgeving aan meedoen.
Op 15 oktober ligt er een editie
die in het teken staat van het
najaar. Ook in de herfst worden
veel activiteiten georganiseerd,
die wij graag dan onder de aandacht brengen.
Op 5 november verschijnt de
krant die in het teken staat van
Sinterklaas. Deze wordt drie weken later gevolgd door een editie
die vol staat met evenementen
rond het thema Kerst, zoals bijvoorbeeld de vele kerstmarkten
die dan gehouden worden. Het
laatste nummer van 2018 komt
op 17 december en gaat over
Kerst en Oud & Nieuw.

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
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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Rijbewijskeuring Ulft

Cursussen Engels en Spaans
bij Trees Rots

Ruim twintig jaar geeft Trees rots
cursussen Engels. Verschillende
cursisten hebben de opleiding
”Stap in” voltooid. Er zijn nu
gespreksgroepen in het Engels
ontstaan. Daar kan ingevoegd
worden. Trees Rots is een gepensioneerde lerares en heeft
zelf de cursusboeken geschreven;
Het is volledig in het Engels.
Belangstellenden van hetzelfde
niveau kunnen hier invoegen.
De Spaanse taal is ook een
wereldtaal. Deze taal kan in verschillende landen, ook niet
Spaans sprekende landen gebruikt worden. Ook de cursus
Spaans heeft Trees Rots zelf in
elkaar gezet.
Trees wil graag belangstellenden
helpen en doet dat tegen een
geringe vergoeding.
Informatie: 0543-451475,
06-47004164, mail:
treesrotsbeusink@gmail.com

Ondernemer van het jaar
2017

Het bestuur van de stichting
Gendringen Leefbaar feliciteert
de firma Mekers fietsen met het
100 jarig bestaan. Het familiebedrijf, gevestigd in Gendringen
heeft een uitstraling naar de gehele regio toe. Als erkenning van
dit feit overhandigde voorzitter
Theo Teitink de bijbehorende
oorkonde.

Bingo KBO/SBU

KBO/SBU, de organisatie voor
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 5 februari weer haar
maandelijkse bingo voor leden
om 14.30 uur in ’t Hemeltje te
Ulft. Nieuwe leden zijn welkom
en kunnen zich op deze middag
aanmelden.

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging
van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor
7 februari terecht op het spreekuur in Zaal De Mulderije, Allee
1. Schikt de datum u niet dan zijn
er andere mogelijkheden in de
regio. Voor senioren kost de
keuring €35,- en voor chauffeurs
tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E is
het €55,-.
Voor informatie en een afspraak
belt u tijdens kantooruren naar het
landelijke afsprakenbureau van
Regelzorg Rijbewijskeuringen:
088-2323300. Zelf een datum
plannen kan: www.regelzorg.nl.
Veel gemeenten verstrekken
geen keuringsformulieren (Eigen
Verklaring met Geneeskundig
Verslag) meer en verwijzen naar
het CBR. De Eigen Verklaring
is echter ook verkrijgbaar bij
Regelzorg en kost €41,00. De
verwerking en beoordeling van
de Eigen Verklaring door het
CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt
om ten minste 4 maanden voor
het verlopen van de geldigheid
van het rijbewijs een afspraak te
maken voor een keuring.

Learn 2 Sing cursus

Op 15 februari start vrouwen
barbershopkoor Miracle Sound
weer een zesweekse Learn 2 Sing
cursus op de repetitie-locatie in
de SAM school aan de Van Limburg Stirumlaan 5, Doetinchem.
Ben je al jaren op zoek naar een
muzikale hobby, waarbij je samen plezier maakt en er iets ontstaat waarvan je niet dacht dat je
het kon? Dat is barbershop zingen. Je leert elke week iets over
houding, uitspraak, klank, ademhaling, stemgebruik. We werken
met twee supermooie en bekende songs; With a little help from
my friends van de Beatles en All
of me van John Legend. Je hoeft
geen noten te kunnen lezen,
we vragen alleen je inzet en enthousiasme. We sluiten af met
een mini-concertje voor vrienden
en familie. Op Miraclesound.nl
vindt u meer informatie of mail
naar learn2sing2018@gmail.com.

Prijzenslag Dansgarde Iseldonk

Dansgarde Iseldonk heeft met haar jeugd-dansgroepen zondag
7 januari maar liefst zeven prijzen, waarvan vijf eerste prijzen,
weten te bemachtigen tijdens het jaarlijks dansfestival van carnavalsvereniging de Nachtuulen in Oud-Zevenaar.
De hoofd-dansgroep (14-17 jaar) won met hun optreden als
D-stroy de eerste prijs in de categorie Showdans Modern, De
jeugdgroep (11-13 jaar) won met hun optreden als X-tream
eveneens de eerste prijs in dezelfde categorie.
De junioren van Iseldonk (8-10 jaar) wonnen de tweede prijs
met hun moderne showdans als Dancing Sparkles. De mini’s
(4 t/m 7 jaar) wonnen met hun optredens als The Bulldogs en
New York-girls respectievelijk de eerste en de vierde prijs in de
categorie Showdans Karakter.
De garde-dansgroepen van Iseldonk wonnen met zowel de juniorengarde (7-9 jaar) als jeugdgroep X-tream (12-14 jaar) de
eerste prijs! Ook de ’Hein-Wenting-wisselbeker’, getoond op de
foto, ging dit jaar naar Dansgarde Iseldonk wegens het behalen
van het hoogst aantal punten door dansgroep X-tream. Meer
info over de dansgarde en het Iseldonkse carnaval:
www.iseldonk.com.

Kinderboerderij Engbergen is het goede
doel van statiegeldactie COOP Gendringen

Kinderboerderij Engbergen is het 1e kwartaal 2018 het goede doel bij de statiegeldactie van COOP
Gendringen. Kinderboerderij Engbergen wordt volledig gerund door vrijwilligers, die de dieren verzorgen, alles schoon houden en de bezoekers ontvangen. De kinderboerderij bestaat van giften en donaties.
Vanaf de opening van de kinderboerderij levert COOP een bijdrage in de exploitatie door groente en
fruit, dat over de verkoopdatum is, beschikbaar te stellen om de dieren bij te voeren.
Voor het 1e kwartaal 2018 is Kinderboerderij Engbergen door de COOP Gendringen gekozen als het
goede doel waaraan de klanten hun lege flessengeld kunnen doneren. De totale donatie wordt door de
COOP aan het eind van het kwartaal verdubbeld. Het geld zal ten goede komen aan de verzorging van
de dieren. Bedrijfsleider Han Heusinkveld motiveert de keuze voor de kinderboerderij als volgt: het is
zaak elkaar plaatselijk te steunen en te helpen waar mogelijk. De kinderboerderij is hem zeer erkentelijk
voor deze keuze.
Damesgilde Ulft
Damesgilde Ulft houdt op woensdag 21 februari vanaf 19.30 uur
haar jaarlijkse feestavond in
de conferentiezaal van de DRU
Cultuurfabriek. De ”Theetantes
op de koffie” uit Boxtel komen op
bezoek om een leuke avond vol
humor te verzorgen. Het wordt
zeker een gezellige avond, waarbij veel te lachen valt.

Bingo KBO/SBU

KBO/SBU houdt ook op maandag 5 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.

Leuke luitjes uit Ulft
ontmoeten elkaar

Diverse 60-plussers uit de omgeving van Ulft hebben zich aangemeld op www.leukeluitjes.nl,
omdat ze interesse hebben in
nieuwe contacten en samen op
pad willen. Leuke luitjes gaan
graag een hapje eten, naar een
concert of wandelen. Maar eerst
kennismaken bij een kopje koffie. Via Leuke luitjes kun je in
contact komen met mensen in de
buurt (60+) die dezelfde hobby’s
hebben als jij. Je bent echt niet
de enige die iemand zoekt om
mee op stap te gaan. Kijk maar
op onze website, dan zie je vele
aanmeldingen. Aanmelden bij
Leuke luitjes is simpel en gratis.
Het aanmeldformulier vind je op
de site www.leukeluitjes.nl.
Leuke luitjes is speciaal voor
mensen vanaf 60 jaar die samen
iets leuks en gezelligs willen gaan
doen. Meld je aan, dan kijken wij
of we voor jou een buurtgenoot
kunnen vinden die hetzelfde leuk
vindt. Gezellig!

Acteerworkshops kinderen

Udo Klompenhouwer gaat acteerworkshops geven voor kinderen van 8 t/m 13 jaar. Udo
heeft in allerlei series en commercials gespeeld, zoals ’GTST’,
’Kosmoo’, ’Brugklas’, ’Spangas’,

’Flikken Maastricht’ en onlangs
samen met Chantal Janzen in
een grappig filmpje. Ook deed
hij jarenlang podiumervaring op.
Vanaf 22 februari zal hij 6 weken
iedere donderdag een acteerworkshop geven, van 15.00 tot
16.30 uur.
Allerlei aspecten komen aan
bod, zoals improviseren, werken
met tekst, toneel en filmacteren. In de laatste les wordt een
korte film gemaakt. Ook krijg
je tips over ’Hoe presenteer ik
mezelf’ en waar je op moet letten wanneer je inschrijft bij een
castingbureau.
Info en aanmelden:
www.udoklompenhouwer.nl
of via Facebook/Instagram.
Wacht niet te lang want er is
plaats voor maximaal 6 kinderen!

Ulftse Nachtegalen beste
koor van Gelderland

Jeugdkoor De Ulftse Nachtegalen onder leiding van dirigent
Ben Simmes heeft zondag 28 januari de Gelderse voorronde van
het Nederlands Korenfestival
gewonnen. Na een spannende
zangmiddag in het Acousticum
in Ede kregen de Nachtegalen als
eerste verrassing de Publieksprijs
toegekend. De koren werden
óók door een professionele jury

ABBA Fever
vrijkaarten
Velen mensen rijden ervoor
naar Amsterdam, Arnhem,
Rotterdam of waar dan ook
om ABBA muziek te horen.
Acht kilometer van Ulft is op
zaterdag 10 maart één van de
beste ABBA Tribute bands te
zien en te horen! Voor meer
info: www.hetblauwemeer.nl
De Ulftse krant heeft vrijkaarten weg te geven voor
snelle liefhebbers! Stuur je
naam en adres op een briefkaart naar De Ulftse Krant,
’t Goor 55A, 7071 PC Ulft

onder leiding van voorzitter John
Damsma op tien objectieve criteria beoordeeld.
Toen alle koren besproken waren
bleek dat de Ulftse Nachtegalen
ook bij de vakjury veruit de
hoogste ogen hadden gegooid!
Zij mogen zich nu twee jaar lang
het beste koor van Gelderland
noemen en tevens nemen ze deel
aan de landelijke finale van het
Nederlands Koren Festival 2018
op 2 juni aanstaande in Hengelo
waar ze het op gaan nemen tegen alle winnaars uit de andere
provincies.

Wedstrijden van de
komende weken
4 februari

Etten - Ajax B
Keijenburgse Boys - Gendringen
GWVV - Vragender
Stokkum - NVC
SDOUC - Voorwaarts Twello
Jong Achilles’29 - Silvolde
SVGG - Eibergen
Terborg - VVG’25
MEC - Ulftse Boys

11 februari

Ajax B - ’t Peeske
NVC - Etten
Gendringen - DCS
Spcl Rekken - GWVV
Spero - SDOUC
Ulftse Boys - SVGG
Zeddam/St. Joris - Terborg

18 februari

Loo - Ajax B
Etten - Zelhem
SV Grol - Gendringen
GWVV - Mariënvelde
Wolfersveen - NVC
SDOUC - Concordia W.
Purmersteijn - Silvolde
SVGG - KSV
Terborg - DVV
Eibergen - Ulftse Boys
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Plannen van de gemeente in 2018

blijven voor ondernemers, door
hen zoveel mogelijk te faciliteren
bij de aankoop van een bedrijfskavel. Dit heet het zogenaamde
’rode loper-beleid’.
Er wordt ingezet op een circulaire
economie. Dit betekent dat producten en grondstoffen maximaal
worden hergebruikt. Daarnaast
wil het steeds meer regionaal
en internationaal samenwerken,
waarmee bijvoorbeeld meer
werkgelegenheid kan worden
gecrëerd. Ook wordt er ingezet
op versterking van de regionale
economie, toerisme, onderwijs en
bereikbaarheid. Om duurzaamheid te stimuleren, worden er
verschillende maatregelen uitgevoerd. Met bijvoorbeeld duurzaamheidsleningen helpt de
gemeente inwoners en kleine
ondernemers om energie en
daarmee kosten te besparen.

”Met vertrouwen werken aan de
toekomst,” dat is de titel van de
Programmabegroting 2018-2021
van de gemeente Oude IJsselstreek. De initiatieven in de
samenleving die de gemeente
in de afgelopen jaren heeft
gestimuleerd, ondersteund en
opgebouwd, gaat ze verder uitbouwen en versterken. ’Samen
met de inwoners werken aan
een gemeente waar iedereen met
plezier woont, werkt en leeft’, is
het devies. De Ulftse Krant zet
de belangrijkste plannen van de
Gemeente voor 2018 op een rij.
Oude IJsselstreek borduurt verder op de meest recente voorjaarsnota. De financiële positie
is versterkt. Dit biedt een goede
en gezonde uitgangspositie voor
de nieuwe raadsperiode na de
gemeenteraadsverkiezingen van
21 maart. Eind vorig jaar heeft de
gemeenteraad de begroting unaniem vastgesteld. De raad heeft
enkele aanvullingen gedaan op
het voorstel van het college; over
subsidiebeleid, meedoen-beleid,
leefbaarheids- en buurt-budgetten, duurzaamheidslening voor
kleine ondernemers en ondersteuning voor vrijwilligersorganisaties.

Wonen

In de Woonvisie beschrijft de
gemeente hoe zij in de toekomst
om wil gaan met wonen in Oude
IJsselstreek. De verkeersveiligheid wordt verbeterd onder
andere aan de Zelhemseweg in
Varsseveld, aan de Hoofdstraat

Dienstverlening
De bouwlokatie van de nieuwbouw Almende College in Silvolde.
in Varsselder en aan de rotonde
N817 bij ’t Goor in Ulft. Het
Almende College start met de
nieuwbouw van de school in
Silvolde.
Hierbij wordt gezorgd voor een
goede bereikbaarheid en wordt
er onder andere een nieuw fietspad aangelegd. Er komt een
nieuw Wegenbeleidsplan, zodat
ook de komende jaren de wegen
op niveau blijven. Ook komt er
een omgevingsvisie, als voorbereiding op de nieuwe omgevingswet. Deze wet vervangt
26 bestaande wetten op onder
andere het gebied van bouwen,

milieu, water, ruimtelijke ordening, monumenten en natuur.

Sociaal domein

Inwoners die hulp en ondersteuning nodig hebben, kunnen een
beroep doen op de gemeente.
Zij probeert problemen steeds
beter en zo vroeg mogelijk te
signaleren en het zoekt oplossingen die passen bij degene die
hulp vraagt. Oude IJsselstreek
vindt het belangrijk om zoveel
mogelijk jongeren een diploma
te laten halen, zodat zij meer
kans maken op het vinden van
werk. Iedereen moet mee kun-

nen doen. Daarvoor wordt
’meedoenbeleid’ op een zo kort
mogelijke termijn gerealiseerd,
zodat echt niemand – en zeker
kinderen niet – aan de kant hoeven te blijven staan. Er komt
35.000 euro beschikbaar voor
leefbaarheids- en buurtbudgetten. Dit jaar wordt het subsidiebeleid geëvalueerd. Dan wordt
onderzocht of er verenigingen
en stichtingen zijn die behoeften
hebben aan ondersteuning.

Onderwijs en economie

Oude IJsselstreek wil een aantrekkelijke gemeente worden en

De gemeente breidt haar handhavingstaken uit, zodat regels
beter nageleefd worden en hiermee overlast wordt voorkomen.
Daarnaast wordt de online communicatie en dienstverlening
uitgebreid. Zo kan de gemeente
steeds beter en direct reageren
op vragen via social media. De
traditionele, offline communicatie, zoals in het Gemeentenieuws
en in brieven, wordt daarbij niet
uit het oog verloren. Ook kan
er altijd een afspraak worden
gemaakt voor een persoonlijk
gesprek.
De begroting is ook online te
vinden op oude-ijsselstreek.
begrotingonline.nl

Politieke plannen van 2018
De Ulftse Krant heeft de zes
fracties van de gemeente Oude
IJsselstreek gevraagd wat de
belangrijkste onderwerpen voor
hun partij zijn het komende
jaar. Hun standpunten vindt u
hieronder.

CDA

In 2018 kiest CDA Oude
IJsselstreek
wederom
voor
balans. Balans als 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 2018
zijn goede gebouwen voor de
scholen en het verder uitrollen van het meedoenbeleid.
Kinderen moeten kunnen meedoen door middel van een jeugd,
cultuur- en sportfonds. Meetellen
is meedoen. Het CDA wil de
gemeente aantrekkelijk houden
voor jonge gezinnen en starters.
Daarnaast wil het CDA ondernemers optimaal faciliteren en verbinden met het onderwijs en de
overheid. Verder staan ze voor
een optimaal vestigingsklimaat,
met een passend aanbod vanuit
de arbeidsmarkt. Ten slotte wil
het CDA meer samenwerken
met buurgemeenten en onze
Duitse buren.

SP

De prioriteiten van de SP liggen
vooral bij zorg en armoedebestrijding. Volgens de partij moet
de Oude IJsselstreek voorop
lopen in de armoedebestrijding
en actief zoeken naar mensen/
gezinnen met armoedeproblemen. Dit in samenwerking
met andere instanties (woningbouwcorporaties, kerk/moskee,
wijkagent, onderwijs). De SP
vindt het ook van belang dat de
gemeente inwoners actief gaat
informeren over de mogelijkheden van ondersteuning in armoedebestrijding. Daarvoor moeten
ze de wijken in, direct in gesprek
met mensen die een hulpvraag
hebben. Zeer speciale aandacht
gaat uit naar wonen en werken;
de werkgelegenheid moet gestimuleerd worden. Daarvoor moet
de benodigde woonruimte gerealiseerd worden. Flexibiliteit is
hierbij erg belangrijk.

PvdA

De PvdA wil zich in 2018 inzetten om armoede de gemeente uit
te krijgen. Daarnaast moeten er
dringend (betaalbare) woningen
gebouwd worden voor woningzoekenden. De zorg voor de
mensen die zorg nodig hebben

moet van goede kwaliteit zijn,
geen alfahulpconstructies, geen
wachtlijsten in de (jeugd)zorg,
erkenning van mantelzorgers,
een toegankelijke zorg. De PvdA
wil de bezuinigingen die het
verenigingsleven zijn opgelegd,
terugdraaien. De PvdA streeft
naar een duurzame gemeente, wil
de plannen daarvoor stimuleren.
De betrokkenheid van jongeren
wil de PvdA vergroten met een
nieuwe jongerenraad. De inwoners staan centraal, ruimte voor
iedereen!

D66

De belangrijkste gebeurtenis
dit voorjaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart
aanstaande. D66 roept iedereen
op te gaan stemmen. De uitslag
zal in belangrijke mate bepalen
welk beleid de komende jaren
in de gemeente wordt gevoerd.
Onder aanvoering van lijsttrekker Hayo Canter Cremers en
nummer 2 op de kieslijst, gaat
D66 de komende tijd onder meer
aandringen op een snelle evaluatie van het verkeerscirculatieplan in Ulft. Verder legt D66 de
focus op meer werkgelegenheid
in de gemeente; een gemeente
zonder drempels, zodat iedereen
volwaardig kan meedoen; goede
huisvesting voor het onderwijs;
een actieplan voor een energieneutrale gemeente in 2030; trans-

parant, betrouwbaar bestuur en
goede zorg voor iedereen die het
nodig heeft.

Lokaal Belang
VVD

De VVD laat zien dat een sterke
landelijke volkspartij ook lokaal
kan werken aan een economisch gezonde én een inclusieve
samenleving waar iedereen op
eigen wijze kan meedoen. De
gemeente is er voor de inwoners
en niet andersom.
De VVD speelt een krachtige rol
bij het herstel van de kwaliteit
van en het vertrouwen in de lokale politiek en gaat daarmee door.
De VVD wil de Achterhoek
laten doorontwikkelen, zodat we
interessant blijven voor wie hier
al woont of werkt.
En dat we nog interessanter worden voor mensen die hier willen
komen wonen. Voldoende werkgelegenheid, een goede bereikbaarheid, een veilige leefomgeving, volop zorg waar nodig,
de juiste woning voor iedereen,
solide financiën, duurzaamheid
en economische ontwikkelingen
zijn voor de VVD de thema’s van
vandaag.
Deze thema’s bekijken ze vanuit
een liberaal perspectief: zelfstandigheid, eigen kracht en creatief
ondernemerschap.

Lokaal Belang (LB) wil het huidige voorzieningenniveau (scholen, winkels, sportvoorzieningen
etc.) behouden. LB wil voldoende woningen bouwen voor de
huidige en nieuwe inwoners.
Volgens de partij is en blijft Oude
IJsselstreek een sociale gemeente
die zorgt voor de inwoners die dit
nodig hebben.
LB werkt aan een aantrekkelijk
vestigingsklimaat voor bedrijven
en de daarmee samenhangende
arbeidsmarkt. Verder wil ze
maatregelen treffen die zijn
gericht op het intensiveren van
de handhaving, het voorkomen
van sociale problemen/buurtoverlast en het oplossen van
onveilige situaties.
Ook het intensiveren van de
samenwerking met de gemeenten in de Achterhoek en de
Duitse buurgemeenten staat op
de agenda. ”Geld kun je maar
één keer uitgeven, daarom willen
we zorgvuldige keuzes maken,”
aldus LB.
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Carnaval buuten Iseldonk
hofdames zijn Astrid en Sandy.
Jeugdprinses bij de Zinkputters
is Sanne Ditters en haar adjudantes zijn Fleur Mulder en Lieke
Bouman. Zaterdag 10 februari is
de balavond in het Dorpshuus,
aanvang 21.00 uur, op zondag is de
optocht vanuit Hunten die begint
om 13.11 uur en trekt dan door
naar Varsselder en eindigt bij het
Dorpshuus. Aansluitend is de
kindermiddag in het Dorpshuus
en er zijn weer mooie prijzen te
winnen met de loterij. Op maandagmiddag ”de Rozenmaondag”,
een spektakel met o.a de gardedans, de sollicitant, serveersters
en de Zinkputter 2018, alles in
het Dorphuus de middag begint
om 13.19 uur, reserveren bij
Sjaak Reulink.

Etten

Silvolde

Deurzetters
Etten

In het gruune darp Etten is Prins
Ronald (Pasoor) de eerste, de
nieuwe Prins veur een jaor bij carnavalsvereniging de Deurzetters.
De adjudanten van Prins Ronald
zijn Sjon Slütter en Frank (010)
Geurtsen. En de heren hebben
als motto: ”wi’j geleuven d’rin”
Op zaterdag 3 februari hebben
de Deurzetter een carnavalsviering. Verder lopen ze mee
in de optochten van Azum en
Zillewold op 10 en 11 februari,
vanuut Etten is da een heel end
daorum bunt ook Deurzetters.

Kloetentraejers 44 jaar

Metworst Zillewold

De pronkzittingen van de
Metworst zijn maar net achter de
rug en het carnaval kan beginnen
in Zillewold. Prinses Metwaldus
de 55ste Anouk Roes, geboren
Tangelder, en haar Ajudante de
charmante Sandra van Lent, zij
regeren dit jaar bij de Metworst
in Zillewold, onder het motto
”Wi-j hebben d’r lak an!” Op
zaterdagavond 10 februari is de
grote feestavond met de band Q5
New Style. Op zondagmiddag
11 februari is na de optocht weer
groot feest. De wagenbouwers
hebben weer hun best gedaan
en daar moet op gedronken worden, met de Perfect Showband.
12 Februari komt de malle
Metworst maondag met de grote
DJ vakman Johnny. Op zondag
en maandag is het vrij entree.

Zinkputdarp

In Varsselder Veldhunten zwaait
Prins Rikkert I de scepter over
het darp. Zijn adjudanten komen
van het Leemland en zijn de
zonen Thijs Fisser en Rens Fisser,

In
Netterden
vieren
de
Kloetentraerjers een jubileum
jaar in 2018. De eer om dit jaar
Prins te zijn van alle traejers
is voor Prins Rob den eerste
(Simmes), zijn leus is dan ook
”gewoon doen”. Op het kasteel
de Walburch in het centrum van
Kloetendarp werd Jeugdprins
Erik den tweede (Cent) gekozen.
Zijn leus is: ”wij zijn beesten en
dol op feesten”.
Op vrijdag 9 februari barst het
al los in Kloetendarp met het
kindercarnaval in het Gebouw,
iedereen is hier van harte welkom. Zondagmorgen is er een
Carnavalsmis om 10.00 uur in
de Sint Walburgskerk, nabij de
café’s en het Gebouw. De grote
optocht, met diverse praalwagens en andere groepen is op
zondag 11 februari, dwars door
Kloetendarp en begint om 13.11
uur, onder leiding van de weledelgestrenge hoogheden Prins
Rob I en Jeugdprins Erik II.
Dan is er op zaterdagavond 3
maart de inmiddels bekende, en
verlichte, halfvasten optocht die
dan om 19.11 uur van start gaat.

Timpendarp

Bij de Carnavalsvereniging de
Timp uit Megchelen heeft Prins
Rudie samen met adjudant Bram,
alle macht in handen tijdens het
carnaval. En de leus van Prins
Rudie is; ”T mos d’r toch maor
een keer van kommen”. Op vrijdag 9 februari is er om 13.00 uur
de jeugdcarnavalsoptocht vanaf
de Sint Martinus basisschool,
er is een playbackshow en
bekendmaking van de nieuwe
jeugdprins(es) en adjudant.
Zaterdag is het zware Bouwersbal
om 20.30 uur bij Jan ter Voert.
Op zondag 11 februari beginnen
ze met een Hoogmis in de Sint
Martinuskerk om 11.11 uur. De
grote Megchelse optocht begint
om 13.49 uur door de versierde
straten, daarna weer carnavalsfeest bij Jan ter Voert. De grote
playbackshow en natuurlijk de
uitreiking van de Frans Heister
Bokaal. Reserveren bij Maarten
Walhof voor een mooie plaats

De Dakhazen

Varsselder

Netterden

Ze waren al op bezoek bij buurt
verenigingen, onder andere bij de
pronkzitting van de Zinkputters,
de Pol en de Deurzetters. In
Gendringen bij Café de Waggel
is de residentie van Prins Jorik
van Carnavalsclub de Dakhazen,
ze vieren er carnaval op vrijdag
9 februari, om 19.41 uur, waar
iedereen welkom is. Prins Jorik
zijn Adjudanten zijn ; Henkie en
Kokkie.
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Megchelen
Van de Prins mag Judith Robben
wel meer komkommers brengen, ze zijn goed in de smaak
gevallen. De hoogheid zal met
zijn adjudanten de hit CARNA-VAL wederom ten gehore
brengen, dit op veler verzoek.
Deze hit scoorde internationaal
al veel succes bij de après-skibar
in Oostenrijk.

Carnaval bi’j
’t Ziekenhuusbälleke
Op donderdag 8 februwarie
bu’j ’s oavunds van harte welkom op de pronkzitting van
’t Ziekenhuusbälleke van de
Ulftse Boys.
Bu’j ook benie’jd an wie Prins
Pascal den scepter mag oaverdrag’n: kom dan op tied in de
Boyskantiene, dan ku’j ut eiges
zien! Er staon diverse artiesten op ut podium en natuurluk
kump ook de Stadsprins van
Iseldonk met zien gevolg!

De leus van 2018 is:

Mot dat now!

PAGINA 12

Verrassende en ruime keus
bij HomeisHome
nog nauwelijks te vinden is. Zij
maken heel bijzondere meubels
en accessoires, eigenlijk alles
voor in huis. Maar we hebben
ook de industriële stijl die tegenwoordig heel populair is, voor
het grotere publiek.”
Er is dus voor ieder wat wils, met
bekende namen als Riverdale
en By Boo. Bijzonder is tevens
de aanwezigheid van Crosleyplatenspelers bij HomeisHome.
”Dat zie je niet vaak in meubelzaken. Zo proberen we onze
klanten altijd te blijven verrassen. Dat zullen de mensen ook
wel merken als ze ons bezoeken.
We doen ons best om er een bijzonder tintje aan te geven.”

Een showroom vol met het mooiste aanbod meubelen en decoratie, met extra aandacht voor
buffetkasten. Sinds afgelopen
weekend (de feestelijke opening was op vrijdag 2 februari) is
HomeisHome.nl aan de Stenenmaat 1 gevestigd op het Ulftse
bedrijventerrein De Rieze.
De verhuizing vanuit Doetinchem
was noodzakelijk wegens ruimtegebrek. Die ruimte is er in Ulft
voldoende en die wordt gebruikt
om het fraaie assortiment te laten
zien. De afstanden die klanten
afleggen om naar de Achterhoek
te komen, zijn groot. Ze zijn
afkomstig uit de Randstad, uit
Groningen, zelfs uit België.
”Ze komen van heinde en ver-

re,” vertelt Rick Verlaan van
HomeisHome.nl met gepaste
trots. Er is dan ook genoeg te
bewonderen in de showroom:
naast de producten van homeishome.nl is ook het aanbod van
kastenvandekoning.nl er te vinden. ”Zo goed als alles is bij ons
te bekijken.”
Behalve een bezoek aan de webshops is het dus aan te raden een
kijkje te nemen in de winkel in
Ulft. ”Want we proberen onze
klanten altijd iets bijzonders te
bieden,” legt Verlaan uit. ”Iets
wat niet overal te krijgen is.”
Zo behoren de producten van
Kare tot het assortiment. ”Een
Duits merk, dat wereldwijd verkocht wordt maar in Nederland

Jubilarissen Con Brio

Kasten van de Koning is in de
Benelux dé expert op het gebied
van buffetkasten. ”In alle soorten, maten en kleuren, noem
maar op,” zegt Verlaan. ”We
hebben er meer dan 200 staan in
onze showroom. Dus voor buffetkasten moeten de mensen hier
zijn.” Kasten van de Koning is
gespecialiseerd in buffetkasten,
maar is daarnaast van alle markten thuis, met bijvoorbeeld eetkamertafels, salontafels, bureaus,
barokmeubelen, (tv-)dressoirs en
wandtafels.

Onder leiding van dirigent Nick
Moritz kreeg het publiek zeer
uiteenlopende
gezangen
te
horen, o.a. uit allerlei missen van
de afgelopen 60 jaar. Nieuw was
het Gloria uit de Misa Criolla van
Ariel Ramírez, deze opzwepende
Zuid-Amerikaanse mis zal op 13

oktober in zijn geheel te horen
zijn in dezelfde kerk. Na afloop
van de viering werden tijdens een
gezellig samenzijn bij zaal Köster
de jubilarissen in het zonnetje
gezet. Op de foto van links naar
rechts: Addy Rexwinkel, Carla
Aaldering en Lucy Nijman, allen
12 1/2 jaar lid en Loes Bus die al
40 jaar lid is.
U kunt alle activiteiten in dit
jubileumjaar vinden op onze site:
www.conbrio-etten.nl
foto: Ans van Remmen

De Ulftse Krant online:
www.ulftsekrant.nl

Trotse Maxxis dealer Ulftse Bandenhandel:

”Die banden zijn echt
100% Dakar-proof!”
De Ulftse Bandenhandel is
gevestigd in drie gekoppelde
bedrijfshallen aan de Riezenweg
(5a-b-c). ”Behalve banden- en
velgenverkoop bieden wij ook
uitlijnen van de banden, auto/
aircosysteemonderhoud, APK,
autoruitreparatie en schadeherstel aan,” vertelt eigenaar Edwin
Liebrand. Qua bandenmerken
biedt de Ulftse een groot assortiment zomer-, winter- en 4-seizoenenbanden; A-merken, huismerk Maxxis en budgetmerken.
De Ulftse Bandenhandel is
Maxxis dealer, wat inhoudt dat
hij vierkant achter dit merk staat.
”Ik heb dit huismerk vanwege
de goede prijs/kwaliteitverhouding en brede ranges in zomer-,
winter- en all seasonbanden.
De constante kwaliteit is tevens
te zien bij de Coronels die in
Dakar ook al jarelang rijden op
banden van Maxxis!” vertelt
Liebrand.

Le Dakar is volgens velen de
zwaarste rally ter wereld. Goede
banden zijn een must voor deze
autorally. Tim en Tom Coronel
hebben dat ook dit jaar weer
ervaren. Voor veel verschillende
extreme ondergronden en in hele
hoge en koude temperaturen
moeten de coureurs met dezelfde
banden de zware etappes uitrijden. Er vielen ook in dit jaar
weer veel voertuigen uit. Tim
en Tom hebben hun doel wel
bereikt; samen (in één auto) de
finish halen van Le Dakar 2018!
En daar heeft Maxxis Banden,
als bandenpartner en hoofdsponsor, mede aan bijgedragen.
Of u nu op zoek bent naar banden voor uw personenwagen,
bestelwagen, caravan of SUV/
4x4, het volledige Maxxis assortiment is bij Ulftse Bandenhandel
aan de Riezenweg 5 a-b-c in Ulft
verkrijgbaar. Meer weten over
Maxxis? Meer informatie op:
www.maxxisbanden.nl

De showroom van HomeisHome
en Kasten van de Koning op de
Stenenmaat 1 is wekelijks van
maandag tot en met zaterdag
geopend en ook iedere laatste
zondag van de maand.

Mooi de deur uit bij jubilaris
Simone Haarmode
De wens om een eigen kapsalon
te beginnen was er altijd al. In
2005 besloot Simone Hermsen
om de sprong in het diepe te
wagen, inmiddels staat ze met
Simone Haarmode alweer 12,5
jaar klaar voor haar klanten
(dames, heren en kinderen) in
haar kapsalon op Leeuwerik 1 in
Ulft.

Vrouwenkoor Con Brio uit Etten
viert dit jaar haar 60-jarig jubileum. Op zondag 28 januari werd
dit feestelijke jaar geopend met
een goed bezochte jubileumviering in de St. Martinuskerk.
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Na jarenlang ervaring te hebben opgedaan bij Terra in
Doetinchem, was het tijd voor
iets nieuws. ”Ik had altijd al de
ambitie om voor mezelf te beginnen,” vertelt Simone. ”We hadden hier aan huis een ruimte die
geknipt was voor een kapsalon.
Toen heb ik mijn baan opgezegd
en ben ik er voor 200 procent
voor gegaan. Dat doe ik nu nog
steeds!”
Het bleek een goede beslissing,
want diverse klanten komen er

12,5 jaar en ook Simone zelf is
nog altijd blij met haar stap. ”De
mensen komen speciaal voor
jou. Dan is het belangrijk dat ze
tevreden binnenkomen en helemaal dat ze tevreden weer naar
buiten gaan. Mooi de deur uit.
Daarnaast heb ik een goede band
met mijn klanten. De hoofdzaak
is natuurlijk dat het haar goed
zit, maar het contact eromheen
vind ik ook leuk. Die combinatie maakt het voor mij een mooi
vak.”
Simone Haarmode is bewust
klein gebleven. ”Toen ik dacht
aan uitbreiding, werd me
gevraagd: wil je groter groeien of
kwaliteit leveren? Ik realiseerde
me: ik wil toch het liefst alles zelf
doen. Knippen, kleuren, noem
maar op. Bovendien hou ik van
het persoonlijke contact, dat wil
ik niet missen.” Simone knipt op
afspraak (0315 683 068).

Inschrijfmodule
Rabobank Clubkas
Campagne 2018
Mooi hè, onze Achterhoek?
Daar zijn we als Rabobank
Graafschap hartstikke trots op.
Zo’n mooie regio verdient het
om alle faciliteiten te hebben
om lekker te leven. Daar hoort
sport en cultuur bij!
Daarom steunen we veel culturele en sportieve initiatieven
en organisaties op verschillende
manieren, zodat ze behouden
blijven voor alle Achterhoekers.
Met de Rabobank Clubkas
geeft Rabobank Graafschap
verenigingen en stichtingen in
de eigen regio een financieel
steuntje in de rug. Wie meedoet,
kan de clubkas flink spekken.
Verenigingen en stichtingen die
voldoen aan de voorwaarden
voor deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne kunnen meedoen.
Klanten met een lidmaatschap
van Rabobank Graafschap
kunnen hun stem uitbrengen op
de deelnemende vereniging(en)
of stichting(en) die zij willen
ondersteunen. De stemmen zijn
geld waard. Hoe meer stemmen
er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te
meer geld ontvangt deze vereniging of stichting van onze bank.
Onze leden beslissen van 5 april
t/m 19 april 2018 hoe de totale
bijdrage wordt verdeeld. Juist
in deze tijd, waarin het binnenhalen van financiële middelen
steeds moeilijker wordt, is deze
bijdrage een extra stimulans
om dromen te laten uitkomen!
Zó dichtbij: Supporters van
Achterhoekse sport en cultuur.
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Olde Dorpskiek’n

De volgende Ulftse Krant verschijnt 5 maart. 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)

De foto van deze keer is genomen vanaf de
Antoniuskerk te Oer in de richting van Ulft. De
grote bomen op de voorgrond zijn de bomen op
het Zwarte Plein. Op de achtergrond zie je de
DRU en de oude kerk te Ulft. De foto is omstreeks 1955 gemaakt.

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.

5 februari:

Bingo KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft

7 februari:

Rijbewijskeuring-spreekuur, Mulderije, Ulft

10-13 feb.:

Carnaval

15 februari:

Start cursus Learn 2 Sing, SAM School Doetinchem

21 februari:

Feestavond Damesgilde Ulft, DRU Cultuurfabriek,
Ulft

22 februari:

Start Acteerworkshops Udo Klompenhouwer

26 feb./2 apr.: Vita Kruse in Galerie bij de Boeken,
DRU Cultuurfabriek, Ulft

Expositie Vita Kruse in
Galerie bij de Boeken

Fotografie als kunst
Van 26 februari tot 2 april wordt bij
Galerie bij de Boeken het werk van Vita
Kruse geexposeerd. Ze is in 1979 geboren
in Kazachstan en na diverse opleidingen
en assistente in fotografie o.a. bij Sanna
Kannisto en Galerie Kühn (Lilienthal)
sinds 2010 gediplomeerd fotodesigner.
In de periode 2007-2014 was ze werkzaam bij Fotostudio Imago Photoatelier in
Bremen.
Het hoofdthema in al haar werk is ruimte.
Drie dimensionaal, twee dimensionaal en
het samenspel daartussen. Een foto maken is het vangen van een 3D-ruimte op
een vlak plaatje.

Haar werkwijze is het maken van heel veel
foto’s van een gebouw of gebied waarna
ze de lijnen in de foto’s gebruikt, door ze
op de juiste manier uit te snijden, om zo
nieuwe ruimtes te creëren.
De perceptie van de kijker helpt om de
illusie van een werkelijke ruimte op te
wekken. De volledige collage lijkt daarbij als een logische constructie. De grote
hoeveelheid foto’s leiden haar naar het
eindresultaat door veel variaties en combinaties in het proces staat deze nooit van
te voren vast. Begonnen in architecturele
ruimtes is de combinatie met natuurfoto
ontstaan, wat een heel anderen manier
van werken vergt en waarbij ook de lijnen
in de foto’s leidend zijn.

5 maart:

Bingo KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft

10 maart:

ABBA Fever, Het Blauwe Meer, Dinxperlo

Moeder Teresa Stichting
Nieuw jaar, nieuwe kansen,
zelfde ellende

De kop is tweeledig, en dat is bewust.
Positief beginnen én in mineur eindigen;
het is symbolisch. Want in de bergen van
het Roemeense Oradea kennen de grote
groepen Roma van oudsher alleen het
tweede deel van deze kop. Kansen zijn
zeldzaam en een nieuw jaar spreekt echt
niet tot de verbeelding als je al niet weet
of je de volgende zonsopgang nog haalt.
Kansen, daar gelooft de Moeder Teresa
Stichting Ulft (MTSU) nu juist wel in.
Daarom is het ook mooi te zien als een
Roma-kind een studie oppakt, ergens
kan gaan werken of anderen helpt bij het
overleven. Dat betekent niet dat eenmaal
in een studentenstad bijvoorbeeld de
band met de ouders wordt doorgesneden.
Kinderen die studeren hebben een groot
verantwoordelijkheidsbesef en de Romagemeenschap is hecht.
Om haar werk te financieren, wordt door
de MTSU zowel in de winkel in Roemenië
als die in Ulft kleding verkocht. In Ulft
(Nijverheidsweg 13B) is momenteel tot
24 februari een grote uitverkoop aan de
gang. Kortingen tot 50 procent op de toch

al klantvriendelijke prijzen van nieuwe
kleding. De ellende in Oost-Europa,
het werkterrein van de Moeder Teresa
Stichting Ulft, kan niet in een jaar worden
weggepoetst. De projecten van de Moeder
Teresa Stichting Ulft dragen echter duidelijk bij aan de verbetering van het leven van
de Roma. Daarbij wordt maximaal ingezet op sociale huisvesting, medicijnenverstrekking, voedsel- en kledingpakketten.
Aangezien de MTSU hier alleen maar
met vrijwilligers werkt, kan elke euro die
de stichting verdient met kledingverkoop
of met een van haar vele projecten ook
daadwerkelijk worden geïnvesteerd in het
realiseren van de doelen van de stichting.
Samen maken we daar op verschillende
plaatsen verschil, zoiets is keer op keer
zichtbaar.
Onze westerse wereld wordt beheerst door
geld, social media, een steeds mindere
mate van directe communicatie en angst.
Angst om het verkeerde te doen, om achter elke boom een vijand zien of bang om
iets te verliezen. Angstig zijn de Roma in
het heuvellandschap rond Oradea in geheel niet; want wie leeft in ellende en niets
heeft, heeft ook niets te verliezen.

