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De klok
De herfst is begonnen, al lijkt 
de zomer nog geen afscheid te 
kunnen nemen van 2018. En 
met de herfst komt ook weer 
het moment om de klok te 
verzetten. We gaan eind okto-
ber weer een uur achteruit, is 
het s’avonds weer een uur eer-
der donker en gaat de winter-
tijd weer in. Nou ja wintertijd, 
volgens de tijdzones over de 
wereld is dat onze normale 
tijd. We smokkelen in de zo-
mer een extra uurtje licht en 
leven dan eigenlijk een tijd-
zone verder. In het komende 
voorjaar gaat die zomertijd 
weer in. Maar dan. Europees 
is besloten te stoppen met dat 
gedraai aan de klokken en 
mag elk land zelf besluiten of 
ze de klok in het najaar zo la-
ten staan of weer terugzetten. 
Maar of dat handig is? Het 
gedraai is dan over, prima. 
De klok blijft staan op de tijd 
die door het land gekozen is. 
Maar dan zou het kunnen dat 
Nederland de klok weer terug-
draait naar de ’oude’ tijd en 
Duitsland de klok vooruit laat 
staan. Stelt u zich eens voor. U 
werkt in Duitsland, dat wordt 
dan een uur eerder beginnen 
en als het werk erop zit, moet 
het thuis nog zo laat worden. 
Dat wordt telkens schakelen. 
Als je Duitsland boodschap-
pen doet is de winkel is wel 
een uur eerder dicht hoor. 
België en Luxemburg heb-
ben al laten doorschemeren 
dat ze wel dezelfde tijd als 
Nederland willen, maar voor 
ons is Duitsland zeker zo be-
langrijk in de keuze qua tijd. 
Ik hoop zeker dat er een eens-
luidend ’advies’ vanuit Europa 
komt en vooral een overzich-
telijke en goed doordachte 
keuze van de landen samen, 
voordat er definitieve beslui-
ten vallen. Nu eerst dan nog 
maar een keer de klok terug 
zetten. Misschien wel voor de 
laatste keer.

ulftsekrant@ijselstroom.nl

Zijlijn

Het najaar staat traditioneel bol 
van de activiteiten in de regio. 
De Ulftse Krant zet een aantal 
ervan voor u op een rij. 

Herfstkleurentocht
Op zondag 20 oktober organi-
seert de VVV Oude IJsselstreek 
een 40 kilometer lange fiets-
route door de Achterhoek, ge-
naamd de herfstkleurentocht. 
Deelnemers kunnen starten tus-
sen 10.00 en 13.00 uur in de kan-
tine van de Van Pallandthal, Van 
Pallandtstraat 8 in Varsseveld. 
De kosten bedragen vier euro 
per persoon, waarbij een con-
sumptie is inbegrepen. 
Kinderen mogen voor de helft 
van het geld mee. De pauze/con-
trole is bij Nijhof in Halle. Na on-
geveer 41 km zijn de deelnemers 
weer terug bij de sporthal in 
Varsseveld, waar een consumptie 
klaar staat. De route is gepijld en 
deelnemers krijgen een duide-
lijke beschrijving mee. 

Meer informatie is te vinden op 
www.vvvoudeijsselstreek.nl. 

Knapzakwandeling
Op dezelfde dag is er ook een 
knapzakwandeling, van 11.00 tot 
17.00 uur, georganiseerd door 
NatuurlijkBUITEN uit Sinderen. 
De route gaat langs bossen, lan-
derijen, een glooiend coulissen-
landschap, statige boerderijen en 
rustieke, onverharde wegen en 
paden. 
De route is ongeveer 13 kilome-
ter, maar kan eventueel worden 
verkort tot ca 10 of tot 7 kilome-
ter lengte. De start en finish is op 
de Toldijk 11 in Sinderen. Langs 
de route staan geregeld bankjes 
en picknickbanken, waar van de 
’gevulde knapzak’ kan worden 
genoten. Want ook voor de in-
wendige mens is deze wandeling
een verwennerij. De inhoud 
van de knapzak bevat belegde 
speltbrood-boterhammen, spelt-
krentewegge met roomboter, 

een muffin, een pakje sultana’s, 
chocolade, een flesje water of ice 
tea en fruit. Bij terugkomst bij 
Natuurlijk-BUITEN krijgt ieder-
een nog iets te drinken aangebo-
den (keuze uit koffie/thee/fris/
streekeigen sap of een bekertje 
boerenijs). Deelname kost 14,50 
euro. 
Kinderen mogen voor 7,50 euro 
mee. Reserveren moet minimaal 
één dag van tevoren en kan via 
www.natuurlijkbuiten.nl. 

Herfstpret
In de herfstvakantie, van maan-
dag 22 tot en met vrijdag 26 ok-
tober, is de (verwarmde) SSP-
Hal op het DRU Industriepark 
in Ulft omgetoverd tot een groot 
kinderspeelparadijs, van onge-
veer 2.500 m². 

’Herfstpret’ is dagen geopend 
van 10.30 tot 16.30 uur. Kinderen 
onder de 0,80 meter mogen gratis 
naar binnen.

Grotere kinderen betalen vier 
euro, begeleiders betalen de 
helft. Kinderen tot negen jaar 
mogen alleen naar binnen onder 
begeleiding van een volwassene. 
Tijdens het evenement zijn er di-
verse horeca-arrangementen be-
schikbaar. Reserveren is alleen 
mogelijk in combinatie met één 
van deze arrangementen, moet 
minimaal één dag van tevoren en 
kan via info@ssp-hal.nl. 

Halloween
Van maandag 29 tot en met 
woensdag 31 oktober is het drie 
dagen Halloween in de dierentuin 
Anholter Schweiz. Voor heksen 
en duivels van de kleuterschool 
en de basisschool is maandag 29 
oktober dé dag! Op alle dagen 
is er van 17.00 tot 21.00 uur toe-
gang op het park. Om 22.00 uur 
is het thema afgelopen. Kaarten 
zijn verkrijgbaar voor 12,50 euro. 
Kinderen onder de dertien jaar 
mogen voor 8,50 euro naar bin-
nen. Voor de veiligheid van alle 
bezoekers worden bij de ingang 
zakcontroles uitgevoerd. 

Oktoberfest Terborg
Op zaterdag 27 oktober is er een 
Oktoberfest in Terborg, aan het 
Sint Jorisplein. Achter de Roode 
Leeuw staat een echte bierhalle, 
met bierbanken, pullen bier en 
glazen moezelwijn of Aperol. De 
muzikale begeleiding staat onder 
leiding van de echte Oktoberfest 
DJ Drindl. Deze avond begint 
om 20.00 uur en is rond 1.00 uur 
afgelopen. Kaarten kosten 12,50 
euro. 

Vlooienmarkt
Op zaterdag 3 en zondag 4 no-
vember is er weer de Gelderse 
vlooienmarkt, in de SSP-Hal in 
Ulft. Mensen die dol zijn op oude 
singles, zeldzame koekoeksklok-
ken en oud speelgoed moeten 
hier zeker zijn geweest. Maar 
liefst 5.500 m² is beschikbaar 
voor de vele kraampjes in de hal. 
Alleen particulieren verkopen er 
hun overtollige spullen aan het 
geïnteresseerde publiek. Beide 
dagen beginnen vanaf 9.00 uur. 

Herfstactiviteiten 2018

Lekker griezelen met Halloween.

9 Concert Inspiration 
en Sint Joris, 
Buurtsportcoach,   

  Oktoberfest in   
  Openluchttheater   
  Engbergen,    
  Van Haaster-Kuiper

11 Olde Dorpskiek’n,  
 Agenda, MTS,   
 Galerie bij de   

 Boeken

PETERS

dr. ariensstraat 13
7071 ah  ULFT

tel. (0315) 681471
www.peters-interieur.nl

peters interieur



DE ULFTSE KRANT PAGINA 3 

Herinrichting Hoofdstraat 
Varsselder
In opdracht van de gemeente 
Oude IJsselstreek is er gestart 
met de herinrichting van de 
Hoofdstraat te Varsselder. Het
betreft dan het wegvak gelegen
tussen de aansluiting met de
Berghseweg en de Varsselderse-
weg. Aanleiding van de werk-
zaamheden is de slechte staat van
de bestaande verhardingen en het 
aanwezige groen en de huidige
rommelige inrichting. 
De bestaande (asfalt)verharding 
wordt vervangen door elemen-
tenverharding. Ook worden een 
nieuw voetpad, parkeervakken 
en groenstroken aangelegd. Er 
vinden werkzaamheden plaats 
aan kabels en leidingen, op zowel
gemeentelijk- als particulier ter-
rein. Uiteraard gaan de werk-
zaamheden voor verkeershinder 
en enige overlast zorgen. Vanzelf-
sprekend doen alle partijen hun 
best deze overlast te beperken. 
De planning, onder voorbehoud, 
is dat alle werkzaamheden medio 
mei 2019 gereed zijn.  

Te weinig pleeggezinnen
Soms kunnen kinderen door 
omstandigheden niet meer thuis 
wonen. Tijdelijke opvang bij een 
pleeggezin kan dan een oplossing 
zijn. Deze gezinnen bieden een 
stabiele basis waarin kinderen 
mogen opgroeien. Samen met de 
biologische ouders en hulpver-
leners delen pleegouders de op-

voedtaken en kijken ze wat het 
beste is voor het kind. Ze probe-
ren ze er naar toe te werken dat 
kinderen op den duur weer thuis 
kunnen wonen. Het is fijn als een 
kind dichtbij huis kan worden 
opgevangen. Als een kind niet 
meer thuis kan wonen maar naar 
een pleeggezin moet, is dat al in-
grijpend genoeg. Maar wanneer 
school, hobby’s en vriendjes het-
zelfde kunnen blijven, voelt dat 
veilig en vertrouwd. Voelt een 
kind zich sneller op zijn gemak 
en ontwikkelt het zich beter. De 
gemeente wil de opvang dus zo 
dicht mogelijk bij huis. Maar door 
een structureel tekort aan pleeg-
gezinnen, wordt opvang binnen 
onze gemeente steeds lastiger. 
Wilt u een bijdrage leve-ren aan 
de opvoeding van deze kinderen? 
Kijk op de site linden hout.nl/ik 
wilpleegouderworden voor info.

RK kerk Breedenbroek
De gemeente wil in afwijking 
van het negatieve advies van 
De Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit, in principe en on-
der voorwaarden medewer-
king te verlenen aan gedeelte-
lijke sloop van de R.K. kerk in 
Breedenbroek; 2. Aan de ge-
deeltelijke sloop de voorwaarde 
te verbinden dat zoveel mogelijk 
van de oorspronkelijke buiten-
muren blijft behouden en het 
pand de monumentale waarde 
blijft houden. De R.K. kerk in 
Breedenbroek is op 14 juni 2015 
aan de regulaire eredienst ont-
trokken en is reeds lange tijd op 
zoek naar een nieuwe functie 
voor de kerk. Eerdere ideeën om 
de kerk geheel te slopen en een 
kleine kapel terug te bouwen zijn 
afgewezen.

Ouderen advies
Ouderenadviseurs (VOA) zijn 
getrainde vrijwilligers die men-
sen helpen de weg te vinden bij 
een hulpvraag. Een ouderenad-
viseur kan u advies geven over 
de mogelijkheden, omdat zij 
de weg weten in uw gemeente. 
Ouderenadvisering is een onaf-
hankelijke hulp en service van 
de KBO-PCOB. Centraal staat 

het helder krijgen van de hulp-
vraag en overzicht te bieden van 
de mogelijkheden. Soms gaat 
een ouderenadviseur mee naar 
het Wmo-loket of een andere in-
stantie, zodat iemand steun heeft 
voor, tijdens en na een gesprek. 
De VOA kan zo mogelijk wat 
betekenen voor ouderen met 
vragen over wonen en leven, 
persoonlijk welzijn, keukentafel-

gesprekken, rijbewijskeuringen 
en vervoer. In onze gemeente 
zijn dit: Mevr. G. Bruins in 
Ulft: tel. (0315) 630 375 Mevr. 
J. Rootmensen in Westendorp: 
tel. (0315) 298 140 Mevr. R. 
Koenders in Silvolde: (0315) 328 
288 De heer J. Raben in Silvolde: 
tel. (06) 1014 2350 en De heer W. 
Meijer in Gendringen: tel. (0315) 
683 248.

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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De gemeente Oude IJsselstreek heeft een groot aantal civieltechnische kunstwerken in beheer en eigen-
dom. Al deze kunstwerken zijn van belang voor de bereikbaarheid, de veiligheid, de economie en het 
welzijn van de bewoners van deze gemeente. Om de functies van deze kunstwerken te kunnen garanderen, 
zullen ze onderhouden moeten worden. Voor een effectief en bedrijfseconomisch beheer en onderhoud 
ervan, is een beheerplan met daarin opgenomen een visie en kaders noodzakelijk.

40 jaar Peters Interieur:

Veel veranderd, behalve de klanten

Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

’n minuutje

Paerelskruutje

Peters Interieur aan de      
Dr. Ariënsstraat heeft in de af-
gelopen maanden een grondige 
opknapbeurt gehad en Peters 
Interieur, vloeren, gordijnen, 
zonwering is er klaar voor: op 
1 november aanstaande wordt 
gevierd dat de zaak 40 jaar lang 
wordt bestierd door de familie 
Peters.

De zoons Ruben en Martijn vor-
men tegenwoordig de bedrijfslei-
ding, maar vader Theo en moeder 
Ingrid zijn nog alleszins in beeld. 
Zij zijn er ook verantwoordelijk 

voor dat de zaak vier decennia 
geleden de naam Peters kreeg; 
Ingrids vader Willie Gerritsen 
deed het in 1935 opgerichte fa-
miliebedrijf destijds over aan zijn 
dochter en schoonzoon Theo.

Met gepaste trots kijken de twee 
terug op vrijwel zonder uitzon-
dering mooie jaren. Een periode 
ook waarin er veel veranderd is. 
”Toen we in 1978 begonnen, had 
je nog geen mobiel of internet. Je 
had alleen de vaste telefoon. Ik 
was overdag nooit bereikbaar,” 
vertelt Theo, ooit als stoffeer-

der in dienst gekomen bij opa 
Gerritsen. ”Want ik ging ’s och-
tends weg en ik kwam ’s avonds 
pas weer terug.” Heel af en toe 
was contact tussendoor toch 
mogelijk, herinnert zoon Ruben 
zich: ”Als je toevallig bij een 
klant was die thuis ook telefoon 
had.” Of er dan niets hetzelfde 
is gebleven? ”Jawel,” antwoordt 
Theo lachend: ”De klanten zijn 
gelukkig gebleven.”

Zijn eigen jubileum heeft Theo 
overigens gemist; het is alweer 
51 jaar geleden dat hij aan de 

slag ging bij Willie Gerritsen. 
Vorig jaar was er dus sprake van 
een dienstverband van een halve 
eeuw, maar die mijlpaal is door 
iedereen over het hoofd gezien. 
”Ik heb het echt niet geweten. 
We hebben met z’n allen naar dit 
40-jarig jubileum toegeleefd.”

Om die reden is de winkel aan 
de Dr. Ariënsstraat het afgelo-
pen jaar ook flink onder handen 
genomen. Ruben, Martijn en hun 
collega’s hebben er de tijd voor 
genomen. ”We zijn in februari 
al begonnen. En het was de be-
doeling al eerder klaar te zijn, 
maar we hebben het zó druk dat 
we er vaak niet aan toekwamen. 
Alleen nu kwam 1 november 
steeds dichterbij, dat was een 
mooie stok achter de deur,” zegt 
Ruben. En dus is alles nu geschil-
derd en is de zaak overzichtelij-
ker en rustiger geworden.

”We hebben in 2000 met de jon-
gens overlegd en toen we samen 
besloten dat de jongens het op 
den duur over zouden nemen, 
hebben we het pand mooi ge-
ïsoleerd zodat we er ook echt lan-
ger mee verder zouden kunnen,” 
zegt Theo. ”Je kent de zaak nu 
niet meer terug als je het verge-
lijkt met hoe we ooit begonnen,”
vult Ingrid aan. Theo: ”Ik werk 
niet meer fulltime, maar ik vind 
het nog elke ochtend fijn om 
even een rondje door de winkel 
te lopen. En als ik ’s avonds de 
lichten uitdoe, loop ik trots deur 
’t hutje hen.”

V.l.n.r. Ruben, Ingrid, Theo en Martijn Peters.

Onderhoud kunstwerken



Onthulling beeld Bontebrug
Op 13 oktober onthult burge-
meester Otwin van Dijk een  
beeld om Bontebrug nog ’kunst-
rijker’ te maken met een derde 
kunstwerk, gemaakt door Henk 
Welling uit Bontebrug. Dit alles 
staat in het teken van de kleur-
lijke historie van Bontebrug.

Damesgilde Ulft
Op woensdag 17 oktober om 
19.30 uur is er een bijeenkomst  
van Damesgilde Ulft in de Con-
ferentiezaal van de DRU Cul-
tuurfabriek in Ulft. De heer 
Wilfried Holtus vertelt ons over 
zijn project in Gambia. Hij zal 
ook een kraampje met diverse 
mooie producten uit Gambia op-
zetten, die tevens te koop zijn, 
denk aan bronzen beeldjes e.d.  

Rijbewijskeuringen
Automobilisten kunnen zich via 
Regelzorg Rijbewijskeuringen op
31 oktober en 5 december in 
zaal de Mulderije, Allee 1 in Ulft 
medisch laten keuren voor de 
verlenging van hun rijbewijs. Een
afspraak maken met de arts kan
via Regelzorg Rijbewijskeurin-
gen. Tel. 088-2323300.  Zelf da-
tum plannen www.regelzorg.nl. 
Automobilisten van 75 jaar en
ouder betalen € 35,-. Voor  hou-
ders van rijbewijs C/D/E tot 75 
jaar is het tarief € 55,-. Voor de
keuring is een Gezondheids-
verklaring nodig. Dit keurings-
formulier is verkrijgbaar bij de 
meeste gemeenten, het CBR 
of Regelzorg. Advies is om ten 
minste vijf maanden voor het 
verlopen van het rijbewijs een af-
spraak te maken voor de keuring.

Wesenthorst Obstacle Run
De leerlingen van het Almende 
College locatie Wesenthorst gaan
zich op vrijdag 19 oktober inzet-
ten voor twee goede doelen: De 
vereniging VASA en dierencen-
trum Achterhoek. De leerlingen 
van de school gaan door middel

van een sponsorloop op een 
parcours met hindernissen, een 
Obstacle run, zoveel mogelijk 
geld inzamelen voor deze twee 
genoemde organisaties. Tussen 
9.00 uur en 15.00 uur is er con-
tinu een groep leerlingen be-
zig om rondjes rondom en ook 
dwars door de school af te leg-
gen. Het startschot wordt ge-
geven door één van de college-
leden van B&W gemeente Oude 
IJsselstreek. Publiek is uiteraard 
van harte welkom rondom en in 
de school.

Varsselder Bingo
Op donderdagavond 25 oktober 
is er weer een gezellige bingo-
avond in het Dorpshuus van 
Varsselder-Veldhunten, de aan-
vang is om 20.00 uur. De organi-
satie is in handen van het Onze 
Lieve Vrouwe Schuttersgilde met 
de Tamboers en Vendeliers. 
Gastheren zijn André Bussink, 
Henk Peppelman, Ap Timmers 
en Gert Vonk. Er is een ruime
parkeerplaats nabij het Dorps-
huus aan de Berghseweg 7n en 
iedereen is welkom.

Lekker wonen beurs:
Duurzaam wonen
Je huis energiezuinig en duur-
zaam te maken? Zonnepanelen, 
warmtepompen, isolatie: zater-
dag 3 november kunt u er alles 
over te weten komen op de 
Lekker Wonen Beurs. Bij Rabo-
bank Graafschap,  Ambachtstraat 
4 in Doetinchem wordt de gratis 
toegankelijke beurs over slim en 
duurzaam (ver)bouwen georga-
niseerd tussen 10.30 en 15.30 uur. 
Rond het middaguur zal presen-
tator Kees Tol, bekend van het 
programma VT Wonen, de talk-
show ’Maak je huis duurzaam’ 
presenteren. De beurs wordt voor 
de tweede keer georganiseerd 
door Rabobank Graafschap, 
het VerduurSaam Energieloket 
en de Achterhoekse gemeen-
ten Doetinchem, Berkelland, 
Bronckhorst, Montferland, Oost 
Gelre en Oude IJsselstreek.

Opkomen voor jezelf leer je 
in de training En NU Ik!
’En Nu Ik!’ is een training waarin 
je leert om assertief en zelfverze-
kerd te communiceren. Tijdens 
de training besteed je aandacht 
aan jouw persoonlijkheid en leer 
je nadenken over je eigen gedrag. 
Indien je aanvullend verzekerd 

bent is vergoeding een optie. 
In totaal zijn er 8 groepssessies 
van 2 uur. Tijdens deze sessies 
ontwikkel je je stapsgewijs tot 
een zelfverzekerde persoon en 
leer je voldoende vaardigheden 
om zelf mee aan de slag te gaan. 
De training start 29 oktober in 
Ulft. Meer informatie en opgave 
bij Praktijk voor Psychosociale 
Therapie Bep Lovink:
www.beplovink.nl  06-49118562  
info@beplovink.nl

TRY-OUT concert Excelsior
Op 3 november zal muziekver-
eniging Excelsior uit Silvolde ter 
voorbereiding op haar deelname 
aan het MBGF-concours in de 
Hanzehal te Zutphen een try-out 
concert verzorgen in de concert-
zaal van de muziekschool aan 
de Bizetlaan te Doetinchem.  
Excelsior heeft  voor dit concert 
ook  de harmonie Prinses Juliana 
uit Beekbergen en de harmonie 
UDI uit Bemmel uitgenodigd.  
Het try-out concert is vrij toegan-
kelijk en begint om 19.30 uur tot 
ongeveer 21.30 uur. 

Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 5 november 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. 

Babyartikelen/Speelgoedbeurs
Dinsdag 6 en woensdag 7 novem-
ber is er in het Kulturhus in Dinx-
perlo een Babyartikelen en Speel-
goedbeurs. Inleveren van speel-
goed en babyartikelen maandag 
5 november van 19.00-20.30 uur 
en dinsdag 6 november van 13.30-
15.30 uur. De verkoop is dinsdag
6 november van 19.00-20.30 uur 
en op woensdag 7 november van 
8.30-9.30 uur. Het geld en de 
niet verkochte artikelen kunnen 
woensdag tussen 19.00 en 19.30 
uur weer opgehaald worden, 
of laten staan voor het goede 
doel. Voor meer info bel Monica 
Jansen 06-44806240.

”Engbergen in Lichterlaaie” 
zoekt vrijwilligers
Na een geweldige zomer heeft de 
herfst haar intrede gaan. Dat ook 
de tijd van klussen voor de aan-
staande winterfair. Onze bouw-
groep is al druk bezig met al-
lerhande werkzaamheden. Wilt 
u ons helpen? Ieder uurtje is 
welkom. Geen vaste verplich-
tingen, samen  werken aan een 
mooi evenement dat onze regio 
en Achterhoek op de kaart zet. 
Duizenden mensen zullen 9 en 
10 november genieten van jouw 
werk. Wij zoeken timmerlieden, 
schilders, lichttechnici, transpor-
teurs, handwerksters, catering-
personeel, enz. Dus geen ver-
plichtingen. Wij rekenen er wel 
op dat je jouw afspraken nakomt. 
Wij verheugen ons op uw hulp.

Halloween in Kernie’s 
Familiepark Kalkar  
Halloween voor de stoerste 
mensen vind je 20, 21, 27 en 28 
oktober in Kernie’s Familiepark. 
Tijdens deze spannende dagen 
hangt er een spookachtige sfeer 
in het park en worden er huive-
ringwekkende acts opgevoerd. 
Kom verkleed beleef de span-
nendste dag(en) van je leven!
De schrikeffecten zijn alle vier 
dagen bij de entreeprijs inbegre-
pen, evenals ruim 40 attracties 
en zo veel frietjes, ijs, frisdrank, 
koffie en thee als je lust. Meer 
info op www.wunderlandkalkar.
eu/nl/halloween en online tickets 
met korting boeken. 
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Oktoberfest in Varsselder

Iedereen is op zaterdagavond 3 november welkom om met de buurt, 
vrienden of familie een gezellig avondje feest te vieren op het eerste
”Oktoberfest Varsselder”. Alle ingrediënten voor een feestelijk 
Oktoberfest zullen aanwezig zijn. De organisatie voor deze avond 
is in handen van fanfare St. Gregorius. Na het succes van de Spät-
shopconcerten gaat het orkest nu nog een stapje verder. Een avond 
vol bekende muziek en vooral veel gezelligheid staat op het program-
ma. ’t Dorpshuus wordt feestelijk aangekleed, compleet met grote 
Duitse Bierpullen en Bratwurst. Tijd dus om je Lederhose of Dirndl 
uit de kast te halen! De avond begint om 20.00 uur en de zaal is 
vanaf 19.30 uur open. Is een Lederhose of Dirndl verplicht? Nee, 
dat niet maar we nodigen jullie zeker uit om zo gekleed te gaan om 
goed mee te kunnen in de feestvreugde. Voor deze avond kun je nu 
al je tafels reserveren bij Like Immink (tel. 06-20429953).

Het Ulfts Gemengd Koor bestaat op 23 oktober 65 jaar en viert dit 
jubileum met het feestelijk opluisteren van de Eucharistieviering van 
10.00 uur op zondag 28 oktober in de Petrus en Pauluskerk. Sopraan 
Marjo Harmsen zal de solopartijen zingen (de Benedictus) uit de 
Missa Brevis van Joseph Haydn en in twee prachtige en bekende 
religieuze liederen. Het koor wordt begeleid door Henk Bennink 
en de algehele leiding is in handen van Gerard Rutjes. Na afloop 
is er voor alle leden en hun partners een gezellige brunch, waar ze 
nog even kunnen napraten in het repetitielokaal in ’t Hemeltje, waar 
iedere maandagavond gerepeteerd wordt. Als de jubileumviering 
achter de rug is staan de repetities helemaal in het teken van de kerst-
concerten in december. Op 16 december zal het UGK samen met het 
Ulfts Mannenkoor een stemmig concert geven in de Mauritiuskerk 
in Silvolde en op 17 december zingt het Ulfts Gemengd Koor 
Advent - en Kerstliederen voor de bewoners van Zorgcentrum Maria 
Magdalena Postel. Verdere informatie: www.ulftsgemengdkoor.nl

 65 jaar Ulfts Gemengd Koor

Maandag 19 november orga-
niseert Rabobank Graafschap 
haar jaarlijkse vrijwilligersevent
Helden om de Hoek. Het event
wordt samen met de Vrijwil-
ligerscentrale Doetinchem ge-
organiseerd en vindt plaats in 
het Graafschap College, Maria
Montessoristraat, Doetinchem. 

Het wordt een feestelijke avond 
waar vrijwilligers ook weer 
teruggaan de schoolbanken 
in. Letterlijk! Na een plenair 
gedeelte starten twee work-
shoprondes in de diverse loka-
len van het schoolgebouw. 
Onderwerpen als ’Hoe bereik 
ik meer sponsors met minder 
moeite, hoe breng ik mijn vrij-
willigerswerk in kaart en stel 
ik mijn aanpak bij of  welke rol 
heb je als bestuurder’ komen 

in de workshops aan de orde. 
In totaal worden 17 workshops 
georganiseerd door diverse par-
tijen, waaronder NOC NSF.
Het jaarlijkse vrijwilligerse-
vent organiseert Rabobank 
Graafschap vanuit de maat-
schappelijk betrokkenheid bij 
het verenigingsleven. Als sup-
porter van de Achterhoekse 
Sport en Cultuur draagt zij alle 
verenigingen en stichtingen een 
warm hart toe. 
Verengingen en stichtingen 
kunnen zich tot 31 oktober  a.s. 
aanmelden. 
Hiervoor geldt Vol = vol! 

Mocht uw vereniging geen uit-
nodiging hebben ontvangen, 
dan kunt u contact opnemen 
met communicatie.graafschap@
rabobank.nl

Vrijwilligersevent Helden 
om de Hoek dit jaar bij 

Graafschapcollege College 

We zijn dit jaar in eigen land 
gebleven en hebben het mooie 
gebied richting Aalten bezocht. 
Het weer leende zich er deze 
zomer niet echt voor om de 
fiets te pakken, het was overdag           
eigenlijk gewoon te warm. 

Toch hebben veel mensen de 
koelere avonden en de afgelo-
pen weken de kans gegrepen en 
daarna de oplossing bij ons in de 
bus gegooid, vaak voorzien van 
mooie complimenten. 
Het lukt ons toch elk jaar weer 
om paadjes te vinden die menig-
een doet realiseren hoe mooi de 
omgeving hier is en die men zelf 
nog niet ontdekt had. Dat is dan 
ook elk jaar weer onze grootste 
uitdaging. Fijn dat jullie als fiet-
sers dit zo waarderen.
De foto’s waren weer flink ge-
husseld en de juist volgorde is:

1=J, 2=L, 3=T, 4=N, 5=O, 6=Q, 
7=B, 8=R, 9=A, 10=X, 11=I, 
12=M, 13=W, 14=S, 15=H, 16=F, 
17=K, 18=P, 19=C, 20=G, 21=U, 
22=E, 23=V, 24=D

Uit de goede inzendingen ko-
men de volgende winnaars: 

Th. W. Raben, Oosterstraat 27 
in Gendringen, Rob en Marlissa 
van Aalst, Hebingskamp 39 in 
Didam. Zij winnen een cadeau-
bon t.w.v. €12,50 te besteden bij
Restaurant van Hal, Grensweg 
13 in Voorst.

J. Heitink, Rijksweg 308 in 
Gaanderen en Dorien Engel, 
Bongerd 170 in Ulft. Zij win-
nen een cadeaubon t.w.v. €12,50 
te besteden bij Frazer Rijwiel-
handel, F.B. Deurvorststraat 18 
in Ulft.

Uitslagen fietsroute 
Ulftse Krant
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De ketel vervangen? Komende 
maanden is dit extra voordelig bij 
installatiebedrijf Van Haaster- 
Kuiper, Debbeshoek 2a in Ulft. 
Verschillende speciale acties gel-
den nog tot eind dit jaar. 

Nu het weer langzaam kouder 
wordt, gaan in de meeste hui-
zen de kachels en verwarmin-
gen weer aan. De installateurs 
van Van Haaster-Kuiper gaan 
bij veel huishoudens in de regio 
langs voor het jaarlijkse onder-
houd aan de ketel. ”We zorgen 
er bij de gasgestookte toestel-
len voor dat ze weer klaar zijn 
voor de winter,” vertelt eige-
naar Pim Kuiper. ”Juist in deze 
periode komen vaak storingen 
aan het licht. En dat willen we 
voorkomen.” 

Onderhoudscontracten
Van Haaster-Kuiper werkt met 
aantrekkelijke onderhoudscon-
tracten. Kuiper: ”We controleren 
cv-ketels en gaskachels perio-
diek. Vaak denk je niet aan het 

onderhoud, tot het weer kouder 
wordt en de verwarming weer 
dagelijks aan gaat. Door ons in te
schakelen ben je er zeker van 
dat je cv-ketel de juiste aandacht 
krijgt.  Dat verlengt de levensduur.”
 
Nieuwe cv-ketel
Een cv-ketel gaat meestal tot 15 
jaar mee. Als deze ouder is, loopt 
de energierekening vaak op. Een 
nieuwe cv-ketel is dan in veel 
gevallen een goede optie. Zeker 
omdat de oude beestjes elke win-
ter meer moeite krijgen om goed 
op gang te komen. Daarnaast 
is het rendement van een oude 
ketel (veel) lager dan de nieuwe 
modellen. Dat kan uiteindelijk 
veel schelen. ”Wij helpen onze 
klanten graag om de juiste keuze
te maken,” vertelt Kuiper. 
”Zeker de speciale aanbiedingen
die gelden op veel cv-ketels 
maken een vervanging nu extra 
aantrekkelijk. In onze winkel 
laten we graag alle mogelijk-
heden zien. Bellen met 0315-
681405 mag natuurlijk ook.”

Voordelige cv-ketel bij
Van Haaster-Kuiper

Op zondag 4 november geeft het 
koor Inspiration een concert, 
dit keer in samenwerking met 
het muziekkorps van schutters-
gilde St. Joris uit Ulft. Het con-
cert begint om 11.00 uur in het 
clubgebouw van St. Joris aan de 
Hofstraat 1 in Ulft. De toegang 
is 5 euro (gratis voor donateurs 
van Inspiration) en kaartjes zijn 
verkrijgbaar bij het clubgebouw 
vanaf 10.30 uur. In de pauze is er 
een loterij waarbij leuke prijzen 
zijn te winnen.

Na drie succesvolle concerten te 
hebben gegeven in de zaal van 
Het Hemeltje in Ulft, is het nu 
tijd voor wat anders.  
Een concert geven is altijd leuk 
om te doen. Maar er gaat ook 
veel tijd zitten in het organiseren 
ervan. Geef je samen met een 
ander koor of een andere vereni-

ging een concert, dan kun je de 
voorbereidingen verdelen. Dus 
een goed idee om op zoek te gaan 
naar een ’partner’. Die hebben ze 
gevonden: schuttersgilde St. Joris 
uit Ulft. Het clubgebouw aan de 
Hofstraat 1 is de locatie waar het 
concert gegeven zal worden.
De invulling van het programma 
staat nog niet helemaal vast. 
Maar dat het een mooi concert 
gaat worden is zeker! In de pauze 
zal er door Inspiration een lote-
rij worden gehouden met mooie 
prijzen. De entree is 5 euro per 
persoon. Donateurs van Inspira-
tion hebben gratis toegang.

Inspiration
Inspiration zingt al bijna 7 jaar 
onder de enthousiaste leiding 
van Sander Spaan. Elke maan-
dag wordt er van 20.00-22.00 uur 
gerepeteerd in de kantine van 

Timmerfabriek Hendriksen aan 
de Riezenweg 3 in Ulft. Wie een 
keer mee wil komen zingen tij-
dens een repetitie van Inspiration 
is van harte welkom! Het reper-
toire is heel divers; mooie luis-
terliedjes, moderne popsongs, 
accapella nummers of met bege-
leiding van piano of band, mees-
tal 3- of 4-stemmig gezongen. Er 
zitten genoeg geschikte nummers 
in het repertoire om de muzikale 
omlijsting te verzorgen tijdens 
uitvaartdiensten, avondwakes, 
doopvieringen en huwelijken. 
Het koor wordt regelmatig ge-
vraagd voor dit soort gelegen-
heden. Meer informatie over 
Inspiration www.inspiration-ulft.
nl.

Schuttersgilde St. Joris
Schuttersgilde St. Joris uit Ulft 
is opgericht in 1945 en heeft 
tegenwoordig meer dan 1500 
leden. Met het muziekkorps, 
de schietafdeling, de kaartclub, 
Carnavalsvereniging de Pol en 
de Polse Kermis is de vereni-
ging stevig verbonden met de 
gemeenschap. Het muziekkorps 
omvat ongeveer 90 leden en 
bestaat uit tamboers, dwars-
fluiten, piccolo’s, trompetten, 
trombones, baritons, sousafoons, 
saxofoons, bekkenisten en lyra’s. 
Bij het publiek veelal bekend 
vanwege optredens op straat 
met bijhorende marsmuziek, 
speelt het korps ook moderne 
en ’stilstaand’ muziek, zoals dat 
tijdens het concert samen met 
Inspiration ten gehore zal wor-
den gebracht. Wil je meer weten 
over muziek maken bij St. Joris? 
Kom kijken bij het concert! Info: 
www.sintjorisulft.nl.

Concert Inspiration en St. Joris

Concentratie tijdens de repetitie. (foto Jurgen Weijl)

Een lang en succesvol theater-
seizoen wordt vrijdag 26 oktober 
afgesloten met een Beierse avond 
op openluchttheater Engbergen. 
Het Duitse vijftal Die Schmalzler 
zorgt voor een onvervalst Okto-
berfest, een gepaste afsluiting 
van zowel de maand oktober als 
de jaargang 2018 op Engbergen. 
Ook is er een gastoptreden van 
’de Schlagerkoning van Braamt’, 
Michel Wolsink. 

De laatste avond van het thea-
terseizoen begint op vrijdag 26 
oktober om 20.00 uur. Om er 
een echt ‘Oktoberfest’ van te 
maken, betreden Die Schmalzler 
uit Beieren het podium. De vijf 
muzikanten maken er al ruim 
dertig jaar een feest van, waar 
ze ook spelen, niet in de laatste 
plaats door de humor waarmee 
hun shows worden opgeluisterd. 
Hedendaagse schlagers staan op 
hun repertoire naast de traditio-
nele Beierse Oktoberfest-muziek.
Met hun specialiteit, Duitse 
volksmuziek kwamen ze meer 

dan eens op tv, bijv. tijdens de 
(bij onze oosterburen) wereldbe-
roemde programma’s als Immer 
Wieder Sonntags, Musikanten-
stadl en de Grand Prix der Volks-
musik. Als klap op de vuurpijl 
verzorgt Michel Wolsink een 
gastoptreden. De Braamtse 
’Schlagerkoning’ stond zowel in 
2017 als dit jaar in het openlucht-
theater met een zeer geslaagde 
schlageravond, nu maakt hij zijn 
opwachting tijdens de afsluiting 
van het seizoen 2018. 
De indeling van het theater 
zal deze avond anders zijn: het 
publiek zit gezellig bij elkaar op 
de speelvloer - die overdekt zal 
zijn met een tent - en de artiesten 
staan op een podium op de tribu-
ne, om een ’gemütliche’ sfeer te 
creëren en zo veel mogelijk reke-
ning te houden met de te ver-
wachten weersomstandigheden. 
Deze opstelling betekent wel dat 
het aantal plaatsen beperkt blijft 
tot ongeveer 200 personen.
Info: www.openluchttheater-
engbergen.nl.

Engbergen sluit af met 
Oktoberfest

Drie jaar geleden had de 
gemeente Oude IJsselstreek het 
plan om inwoners, met name 
kinderen en ouderen die nog niet 
veel aan beweging doen, actie-
ver te krijgen. Hiervoor werden 
buurtsportcoaches aangenomen, 
die dit moesten realiseren. Eén 
van hen is Paulien Verheij. 

”Het in beweging brengen van 
mensen kan op verschillende 
manieren,” zegt Verheij. ”Zo 
gaan we langs basisscholen om 
in de pauze sport- en spelactivi-
teiten te doen. En voor ouderen 
bieden we beweegtuinen aan. 
Deze staan nu bij de verpleeg-
huizen Debbeshoek in Ulft en 
Antonia in Terborg. Hier staan 
diverse toestellen, zoals een 
bankje met trappers en een jeu 
de boulebaan, om zo ouderen 
meer te laten bewegen.”

Helpgewoon Buurtsport
Drie jaar geleden werd Help-
gewoon Buurtsport gevraagd 
door de gemeente Oude IJssel-
streek om dit project op te pak-

ken. ”In het begin was er helemaal 
niks, dus we moesten alles vanaf 
het begin opbouwen,” vertelt ze. 
”Niemand kende ons nog. Als we 
nu een klas in komen, worden 
we meteen herkend en zijn de 
kinderen ook heel enthousiast.”
Om kinderen structureel aan 
het bewegen te krijgen, werkt 
het samen met Sjors Sportief 
& Creatief. Dit is een platform 
waar veel sportclubs uit de regio 
bij zijn aangesloten. Via de web-
site www.sjorssportief.nl kun-
nen kinderen een aantal keer 
gratis meedoen met één van de 
verenigingen. Daarnaast biedt 
Helpgewoon Buurtsport, samen 
met de sportverenigingen, clinics 
aan. Voor kinderen loopt ook het 
project De Verenigers. Dit helpt 
kinderen aansluiting te vinden bij 
de juiste vereniging. Ten slotte is 
de organisatie ook een interme-
diair voor het Jeugdfonds Sport. 
Dit fonds is er voor kinderen 
waarbij het in het gezin financieel 
niet mogelijk is om te sporten. 
Meer informatie is te vinden op 
www.helpgewoonbuurtsport.nl.

Wedstrijden van de 
komende weken
14 oktober
SV Halle - Ajax B
VV Etten - SV Bredevoort 
Gendringen - SML 
GWVV - VV MEC
Mariënveld - NVC Netterden
DVC ’26 - SDOUC 
Achilles 1894 - Silvolde 
SVGG - Sprinkhanen
VV Terborg - VVG ’25 
SV Loil - Ulftse Boys

21 oktober
Eendracht ’30 - SDOUC 
Ulftse Boys - RKSV ’t Peeske 
SV Loil - GWVV
Gendringen - Pax
Sprinkhanen - VV Terborg
Silvolde - Alcides
Vosseveld - NVC Netterden
Keijenburgse Boys - SVGG
Ajax B - VVL 
VV Etten - SC Meddo

28 oktober
SDOUC - SV DCS
Zeddam/St Joris - Ulftse Boys 
GWVV - VVG ’25 
VV Ruurlo - Gendringen
VV Terborg - SV Loil
AWC - Silvolde 
SVGG - AD ’69 
VV Stokkum - Ajax B 
VV Mariënveld - VV Etten 

4 november
VV Vorden - SDOUC
Ulftse Boys - VV MEC 
Keijenburgse Boys - GWVV  
Gendringen - VDZ 
KSH - VV Terborg 
Silvolde - SDO
Ajax B - NVC Netterden 
SV Dinxperlo - SVGG 
Ajax B - NVC Netterden 
VV Etten - SV Halle

Buurtsportcoach 
Kinderen weer in beweging

Die Schmalzler

Paulien Verheij.

Pim en Karin Kuiper.
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De huwelijks foto die we de vorige keer hebben 
geplaats hebben veel reacties opgeleverd. Het is 
het huwelijk van Jan Hakvoort winkelier-rijwiel-
hersteller te Megchelen. Het huwelijk was in 1932. 
Zijn broers Herman en August staan er ook op. 
Dank voor uw reacties.
Deze keer zien we de brug te Ulft omstreeks 1930. 
Het is de noodbrug omdat de tram in 1926 het    
bovendeel van de brug eraf reed. Deze brug heeft 
er gelegen tot 1937 toen er een nieuwe brug kwam. 
Voor verdere informatie wijzen wij erop dat er de 
laatste zondag van oktober weer een rondleiding 

door Ulft is. De start is om 11.30 uur vanaf de 
DRU Cultuurfabriek.

Oude foto’s en reactie’s zijn van harte welkom 
bij de fotowerkgroep van de oudheidkundige ver-
eniging. 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 5 november. 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)

13 oktober: Onthulling beeld Bontebrug
14 oktober: Achterhoek Film Event, DRU Cultuurfabriek,  
 Ulft
15-19 oktober: Nationale Zwem4daagse, De Gendten Terborg
15 oktober: Instuifmiddag KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
17 oktober: Bijeenkomst Damesgilde Ulft, DRU Cultuur- 
 fabriek, Ulft
17 oktober: Film C’est la vie, DRU Cultuurfabriek, Ulft 
19 oktober:  Obstacle Run, Wesenthorst Ulft
20 oktober: Herfstkleurentocht VVV Oude IJsselstreek, van  
 Pallandthal, Varsseveld
20 oktober: Knapzakwandeling, NatuurlijkBUITEN,   
 Sinderen
20,21,2728 okt. Haloween bij Kernie Familiepark Kalkar
22-26 oktober: Herfstpret in de SSP Hal, Drucomplex, Ulft
26 oktober: Oktoberfest Openluchttheater Engbergen
27 oktober: Oktoberfest, Terborg
t/m 28 oktober: Oktobervaarten fluisterboot, vanaf DRU  
 Industriepark, Ulft
28 oktober: 65 jaar Ulfts Gemengd koor, P&P kerk Ulft
tot 29 oktober: Anne Thos in Galerie bij de Boeken, Ulft
29 oktober: Start training En NU ik, Ulft
29-31 oktober: Halloween, Anholter Schweiz, Anholt
31 oktober: Rijbewijskeuring, De Mulderije, Ulft
3 november: Oktoberfest in Varsselder
3, 4 november: Vlooienmarkt in de SSP hal, Drucomplex, Ulft
4 november: Concert Inspiration & St. Joris, bij St. Joris, Ulft
6,7 november: Babyartikelen/speelgoedbeurs, Kulturhus,   
 Dinxperlo
tot 17 november: Expositie Theo Janssen en Arie Grevers,   
 ’De Afbramerij’, Dru Industriecomplex, Ulft
19 november: Instuifmiddag KBO/SBU, ’t Hemeltje Ulft
19 november: Helden om de hoek, Graafschapcollege,   
 Doetinchem

Werknemers die ook 
vrijwilliger zijn
De Moeder Teresa Stichting 
functioneert in Ulft dankzij tien-
tallen vrijwilligers, maar ook in 
Roemenië steken mensen vrij-
willig de handen uit de mouwen 
om de armen in de verschillende 
dorpen waar mogelijk te onder-
steunen, en dát is veel minder 
bekend.

In de kledingwinkel in Oradea 
werken vier mensen voor de 
Roemeense tak van de Ulftse 
stichting. Vijf dagen in de week 
openen zij de winkel aan de 
Bulevard Dacia om de tweede-
handskleding uit Nederland in 
de Fundacia Maica Teresa aan 
de man te brengen. De inkom-
sten worden weer aangewend om 
hulp te verstrekken.
”Wij zijn erg blij met onze werk-
nemers aldaar,” stelt voorzitter 
Mimy Meuleman van de Ulftse 
stichting. ”Niet alleen voor hoe 
zij in de winkel in Roemenië wer-
ken, ook wat ze er in hun vrije 
tijd allemaal naast doen.”

Het viertal Ileana Iuhasz, Tunde 
Cornea, Imi Balogh en Margit 
Papp zet zich met ziel en zalig-
heid in voor de Maica. Net als 
in Ulft is er namelijk ook in 
Roemenië veel werk te verzet-
ten. Meuleman: ”Buiten de uren
axdie ze betaald krijgen, naar 
Roemeense begrippen een net 
salaris, zetten zij zich ook in hun 
vrije tijd erg in. Ze bezoeken de 
dorpen, delen kleding, medicij-
nen en voedsel rond en helpen 
bij het lossen van de vrachtwa-
gens die meerdere keren per jaar 
uit Ulft volgeladen met kleding 
en goederen die kant op gaan.”
Ook onderhouden de Roemeense 
medewerkers contacten met op-
vanghuizen voor mensen met een 
beperking, ziekenhuizen en kin-
dertehuizen. Daarnaast bewaakt 
Iuhasz, samen met haar collega’s, 
dat de Nederlandse spullen op de 
juiste plaats terecht komen, bij de 
mensen die het echt nodig heb-
ben. Het is een belangrijke taak, 
waar de Moeder Teresa Stichting 
Ulft de Roemeense vrienden erg 
dankbaar voor is.

Moeder Teresa Stichting
Tot 29 oktober exposeert de 
Duitse kunstenares Anne Thoss 
in de Ulftse Galerie bij de 
Boeken. De galerie heeft haar 
ruimte op de benedenetage van 
de DRU Cultuurfabriek 

De werken van Thoss zijn ka-
rakteristiek en dragen een eigen 
handschrift. Ze zorgen voor een 
wat gedrukte sfeer. Dat kan ook 
niet anders. Ze heeft een zorge-
lijk toekomstbeeld. Dat beeld 
wordt door de huidige ontwik-

kelingen in de wereld gevoerd.  
Thoss is voor alles een geënga-
geerd kunstenaar. Haar werk 
past uitstekend in het beleid van 
de Ulftse galerie. De organisatie 
wil opvallende, maar soms ook 
wel eigenzinnige werken promo-
ten. Dit zorgt voor diversiteit en 
kwaliteit. Daar ontleent de gale-
rie haar bekendheid aan. 

Thoss is gefascineerd door doos-
jes. Een doos kent vele beteke-
nissen en wordt voor verschillen-

de doeleinden 
gebruikt. Een 
gesloten doos 
staat voor ge-
borgenheid, 
voor geheim-
zinnigheid, voor 
bescherming, 
zelfs in trieste 

gevallen zoals voor zwervers als 
een slaapplek. Kinderen gebrui-
ken vaak doosjes om hun dier- 
bare schatten te bewaren.
Gesloten maakt nieuwsgierig 
naar de inhoud en kan daardoor 
mysterieus werken. 

In de galerie is de indrukwek-
kende installatie ’Siehst du’ 
opgesteld. Een lange stoet van 
mensen lopen naast elkaar, be-
ter gezegd staan naast elkaar. In 
feite zijn ze volledig op zichzelf 
teruggeworpen, verankerd in een 
baan van woestijnzand. Samen 
zijn ze geplaatst in een rij en toch 
geconfronteerd met een gevoel 
volledig alleen te zijn. Allen zijn 
ze op weg, maar wel met de vraag 
waarnaartoe. Een onheilspellend 
toekomstbeeld wacht op hen. 

Anne Thoss in Galerie bij de Boeken

Tijdens de raadsvergadering van 
27 september j.l. is een meerder-
heid van de gemeente raad ac-
coord gegaan met het voorstel 
van het college om financiële 
ruimte beschikbaar te stellen 
voor de aankoop van het voor-
malige ISWI gebouw. De VVD 
fractie heeft tegen het voorstel 
gestemd.

Natuurlijk is ook de VVD frac-
tie voorstander van het bevorde-
ren van de werkgelegenheid in 
de gemeente Oude IJselstreek. 
Ruimte bieden aan start ups in 
de smart industry kan  een pri-
ma initiatief zijn. 
Wij zijn echter van mening dat 
aankoop op dit moment niet 
wenselijk en onnodig is. Thans  is 
de gemeente Oude IJsselstreek 
huurder van het pand. Dit huur-
contract loopt nog tot 31-12-
2020.  Er is nog geen concreet 

plan over het voorgenomen toe-
komstige gebruik van dit pand. 
Onbekend is hoeveel de kosten 
gaan bedragen om het pand ge-
schikt te maken voor de nieuwe 
bestemming. Ook is niet bekend 
hoeveel belangstelling er is om 
ruimte te huren en op welke 
manier ondernemers bereid 
zijn om samen te werken met 
de gemeente Oude IJsselstreek. 
Ten  slotte wordt het pand ge-
kocht voor EUR 1.300.000 ter-
wijl de getaxeerde waarde EUR 
1.000.000 bedraagt. Indien de 
aankoop zou zijn uitgesteld tot 
einddatum huurcontract had het 
pand gekocht kunnen worden 
voor EUR 1000.000. 
Uitstellen van de aankoop had 
tijd opgeleverd om eerst on-
derzoek te verrichten naar de 
belangstelling van start ups voor 
huurruimte. Tijd om te bereke-
nen hoeveel het gaat kosten om 

het pand klaar te maken voor de 
nieuwe bestemming en gesprek-
ken te gaan voeren en afspraken 
te maken met externe partijen 
die bereid zijn ook hun schou-
ders onder dit project te zetten. 
Een dergelijk plan had een 
veel beter inzicht gegeven in 
de exploitatie mogelijkheden. 
De VVD fractie is van mening 
dat je op basis van een derge-
lijk plan een beter onderbouwd  
besluit had kunnen nemen. 
Nu besloten is om eerst aan te 
kopen en daarna een plan te 
maken ligt het risico van grote 
exploitatie tekorten op de loer.

Ingezonden door
Jan Spronk Fractie Assistent
VVD fractie Oude IJsselstreek

Standpunt VVD fractie gebouwaankoop ’ISWI’




