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Vlooienmarkt

Op zaterdag 24 en zondag 25
maart is er een vlooienmarkt
in Ulft. Dan is de Gelderse
Vlooienmarkt, in de SSP-Hal aan
de DRU-laan. Hier kunt u op
zoek naar leuke, antieke spullen
of een goed boek.
Ook als u de zolder heeft opgeruimd en u zelf wat wilt verkopen, kunt u hier terecht. Beide
dagen is de markt van 10.00 tot
17.00 uur geopend. De entree is
3 euro, de toegang voor kinderen
tot 12 jaar is gratis. Meer informatie hierover is te vinden op
www.geldersevlooienmarkt.nl

Voorjaarswandeltocht

Dit voorjaar staat politiek gezien
in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.
Ook in de gemeente Oude
IJsselstreek kan gestemd worden
voor een nieuwe gemeenteraad.
U kunt stemmen op de fracties
Lokaal Belang, CDA, SP, PvdA,
D66 en VVD.

DERE

& zaterdag

Meer informatie hierover leest
u verderop in deze krant, in een
speciaal katern over de verkiezingen. Maar er is dit voorjaar
meer te doen. Welke activiteiten
staan op de agenda?

Popquiz

Donderdag 8 maart wordt in de
SSP-Hal in Ulft, in het kader van
de Internationale Vrouwendag,
een speciale Who Run The
World-popquiz georganiseerd,
geheel in het teken van vrouwen.
De vrouwelijke songwriters, de

klaar
ur
r

female fronted-bands, de onmisbare muzikantes en de muzes die
als inspiratie dienen voor oneindig veel liedjes, ze komen allemaal aan bod in deze quiz.
Naast de DRU Cultuurfabriek
wordt deze quiz ook op andere
plekken door het hele land gespeeld. De afgelopen jaren heeft
een duidelijke verschuiving
plaatsgevonden: er zitten steeds
meer vrouwen in bands. Dat zie
je terug op de Nederlandse poppodia. Maar dat niet alleen, er
spelen ook meer vrouwen dan
ooit mee aan popquizzen.
De Internationale Vrouwendag
is dan ook een mooie aanleiding
om een quiz te organiseren die
helemaal in het teken staat van
vrouwen. En omdat het thema
van de Internationale Vrouwendag dit jaar gendergelijkheid is,

mogen mannen uiteraard ook
gewoon meedoen! Een team mag
bestaan uit maximaal 4 personen.
Een teamticket kost vijf euro.
Aanmelden kan via
www.drucultuurfabriek.nl

Let’s go Irish!

Twee dagen later staat er alweer
een evenement gepland in de
SSP-Hal in Ulft. Op zaterdag 10
en zondag 11 mei staat de hal in
het teken van Ierland, onder de
naam ’Let’s go Irish’.
Er is een Ierse pub, live muziek,
Ierse dansdemonstraties, een
markt, foodtrucks en een kidshoek. Zaterdag is de hal open
van 15.00 tot 00.00 uur. Dan kost
een kaartje vijf euro.
Zondag is iedereen welkom van
sen 11.00 tot 18.00 uur. Dan kost
een kaartje drie euro. Kinderen
tot twaalf jaar mogen gratis naar
binnen.

GeboorteHuwelijksUitnodigings-

IEDERE

vrijdag & zaterdag

kaarten
Onze bloemist staat voor je klaar
op vrijdag 10.00 t/m 18.00 uur
zaterdag 10.00 t/m 18.00 uur

.nl
Jumbo, Ulft, Middelgraaf 4
Jumbo, Ulft, Middelgraaf 4

’t Goor 55A Ulft 0315-681373
info@ijselstroom.nl
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Verkiezingsbijlage

De voorjaarsactiviteiten
van tweeduizendachttien

Het voorjaar is in aantocht.

T

Op zondag 15 april is de voorjaarswandeltocht van de VVV
Terborg. Deze Voorjaarstocht
biedt wandelaars een afwisselend
landschap van dit mooie gedeelte
van de Achterhoek waarin de
lente ontwaakt. Deze wandeldag wordt ook ingeschreven in
de vele individuele wandelboekjes die worden aangeboden en
is opgenomen in de landelijke
kalender van de KWBN. De
VVV hoopt daarom ook nu op
een flink aantal deelnemers dat
naar Oude IJsselstreek komt.
De Grenswandeltocht in oktober en de Winterwandeltocht
in December zijn onderhand
een vaste traditie van de VVV
Oude IJsselstreek. Een tocht
in het voorjaar ontbrak nog.
Zowel de eerste als de tweede
Voorjaarswandeltocht waren een
succes en een nieuwe traditie is
geboren.
Er kan tussen 9.00 en 13.00 uur
gestart worden. U kunt kiezen
tussen 10, 15 en 20 km. De start is
bij De Roode Leeuw in Terborg.
Leden van de wandelbond betalen 2,50 euro. Niet-leden betalen
een euro meer. Meer informatie
hierover is te vinden op
www.vvvoudeijsselstreek.nl

Zijlijn
Meer blauw
De gemeenteraadsverkiezingen
komen er aan en dat is aan alles
te merken. Politieke partijen en
lokale lijstrekkers proberen je
aandacht te vragen. Dat doen
ze op allerlei manieren. Via
de krant, op social media, posters en campagnefilmpjes. Die
filmpjes krijgen misschien nog
wel de meeste aandacht. Niet
omdat ze zo goed, maar meer
omdat het op een kolderieke
amateuristische wijze in elkaar
is gezet. Wat leidt tot hilariteit.
De periode voor de gemeenteraadsverkiezingen kunnen best
leuk zijn, zo bewijzen die filmpjes. Iemand die ook aandacht
wil voor zijn politieke agenda is
Richard de Lange.
Hij is lijsstrekker en fractievoorzitter van de VVD in de Oude
IJsselstreek. Zijn partij wil dat
er meer blauw op straat komt
in Ulft. Naar aanleiding van
de overval op het tankstation
in Ulft vroeg De Lange hier
aandacht voor. Dat viel niet bij
iedereen in goede aarde. Maar
volgens de lijsstrekker van de
VVD was dit ’volstrekt normaal’, zegt hij in een interview
met De Gelderlander. Want er
moet meer politie op de been
komen in Ulft. Het is voor veel
mensen volgens mij nog onduidelijk waarom, maar goed.
Misschien om de burgers te beschermen tegen de gasten van
het toekomstige truckerhotel?
Want dat deze truckchauffeurs
voor overlast gaan zorgen staat
bij voorbaat al vast volgens
velen. Het was wethouder Jos
Sluiter, van dezelfde partij als
De Lange, die geen antwoord
had op de vele vragen tijdens
de informatiebijeenkomst over
het hotel.
Meer blauw op straat in Ulft
als goedmakertje voor de gebrekkige communicatie over
de nieuwe slaapplaats van de
truckchauffeurs? De gemeenteraadsverkiezingen werken zo af
en toe op je lachspieren en dat
is leuk!
ulftsekrant@ijselstroom.nl
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Een maand gemeente Oude IJsselstreek

Nieuwe regels

Per 1 januari 2018 is de nieuwe
Algemene
Plaatselijke
Verordening (APV) van kracht.
In de APV staan de regels rondom openbare orde en veiligheid
die in de gemeente gelden. Er
zijn enkele artikelen toegevoegd
in de nieuwe verordening. Er is
een artikel toegevoegd over aanpak woonoverlast. Deze geeft de
burgemeester de bevoegdheid
om in specifieke gevallen van
ernstige en herhaaldelijke woonoverlast een gedragsaanwijzing
op te leggen. De nieuwe APV
geeft het college van B&W de
bevoegdheid om plaatsen aan te
wijzen waar, tijdens de jaarwisseling, geen consumentenvuurwerk afgestoken mag worden.
Hierbij kan gedacht worden aan
de omgeving van veehouderijen,
verzorgingstehuizen, dorpscentra en natuurgebieden. Verder
is een verbod opgenomen op
het gebruik van (soft) drugs op
openbare plekken. En een verbod om deel te nemen aan een
samenscholing op een openbare
plaats. Bovendien kan op basis
van de APV een vergunning of
ontheffing nu geweigerd worden,
als deze te laat is aangevraagd
volgens de indieningstermijnen.

Truckershotel

Op 5 februari j.l. was er een
bijeenkomst in het gemeentehuis, voor bewoners rondom de
voormalige huishoudschool aan

de Dierenriem. Het bedrijf Don
Trucking uit Winterswijk wil
een truckershotel in de school,
vrachtwagenschauffeurs zouden
er moeten kunnen overnachten. Men wil er 26 slaapplaatsen
maken, éénpersoons en tweepersoons kamers, tevens een
ontspanningsruimte met o.a. biljart en fitnessruimte. Chauffeurs
mogen niet meer, wekelijks verplicht, 45 uur rusten in de slaapcabine van de vrachtauto.

Kerkstraat in Ulft

Parkeren in Terborg

In het centrum van Terborg, de
Hoofdstraat, is een parkeerschijfzone ingesteld, ook wel blauwe
zone genoemd. Dat betekent
dat u binnen deze zone alleen
mag parkeren in de parkeervakken die zijn aangegeven met een
blauwe streep. Parkeren buiten
de parkeervakken is niet toegestaan. Parkeerders die zich niet
aan de regels houden krijgen een
boete. In een blauwe zone, waarvan de ingangen met borden zijn
aangegeven, geldt een maximum
parkeerduur. In de Hoofdstraat
van Terborg is dit vastgesteld
op maximaal 2 uur. Het gebruik
van de parkeerschijf is verplicht
van maandag t/m zaterdag en op
koopzondagen tussen 8.00 uur en
18.00 uur (op vrijdag tot 20.00
uur). Buiten de aangegeven tijden hoeft u zich niet te houden
aan de maximale tijd van 2 uur.

Roeken verjagen

In 2015 heeft de gemeente Oude
IJsselstreek toestemming gekregen om de roeken te verjagen in
het Kraaienbos in Silvolde, het
Kernspark in Gendringen en op
Oversluis in Ulft. De reden was
dat direct aanwonenden over-

De gemeente Oude IJsselstreek is de Kerkstraat in Ulft aan het reconstrueren. Dat betekent dat de bestaande aanwezige riolering wordt vervangen door een nieuw gescheiden rioolstelsel bestaande uit een
vuilwater- en infiltratieriool. Daarnaast wordt de asfaltverharding vervangen door elementenverharding.
Het betreft het wegvak vanaf de Debbeshoek tot aan de Van Nispenstraat. Tevens worden er grootschalige
werkzaamheden uitgevoerd aan kabels en leidingen door Vitens (water) en Liander (gas).
matige overlast ondervinden
van de roeken. De verkregen
ontheffingen gelden voor een
periode van vijf jaar. Ook dit
broedseizoen gaat de gemeente
op bovengenoemde locaties roeken verjagen. Afhankelijk van
het weer beginnen ze rond half
februari met het verwijderen van
de bestaande nesten op de drie
locaties. In de periode daarna
(tot eind mei) gaat de wildbeheereenheid regelmatig de roeken
verjagen met een alarmpistool of
een sterke lamp. Meestal werkt
een combinatie van beide het

best. Voordeel van de lamp is er
minder geluidsoverlast is.

Parkeren DRU Industriepark

De gemeente Oude IJsselstreek
heeft het plan voor een parkeerplaats bij het DRU industriepark
voor 1500 auto’s. De gemeente
heeft lang onderhandeld met
de boer en dit leidde eind 2017
tot overeenstemming over de
grondruil. De gemeente Oude
IJsselstreek krijgt 4,6 hectare van
de boer, die daarvoor 19,7 hectare terugkrijgt. Daar is straks permanent plek voor 500 voertuigen

op een verhard deel. Daarnaast
komt er een ’overloopparkeerplaats’ voor 1.500 auto’s in één
van de weilanden, die alleen
bij evenementen op het DRUterrein wordt gebruikt.

Riolering Etten

Het college besluit, in verband
met spoedeisende redenen, om
af te wijken van het gemeentelijk
inkoop- en aanbestedingsbeleid
door de nog uit te voeren werkzaamheden aan de riolering langs
de Zeddamseweg in Etten te gunnen aan Hamers Leidingtechniek.

Enthousiasme en saamhorig- Lysanne Pasoor: Lekker in
heid bij vrouwenkoor Vivace je vel met Your Fit Life
Je fitter voelen, verstandiger
eten, meer bewegen en als klap
op de vuurpijl ook nog eens
afvallen. Met de aanpak van
Lysanne Pastoor van Your Fit
Life uit Ulft is dit voor iedereen
haalbaar.

Wil Westerveld (links) en Erna Jansen van vrouwenkoor Vivace.
Optreden voor verschillende hoofdletter E geschreven kungezelschappen en ondertus- nen worden. Vivace betekent
sen wekelijks een oefenavond niet alleen ’levendig’, de letters
onder leiding van Anna Marie staan ook voor ’vreugde in veelKrijgsman. Vrouwenkoor Vivace stemmigheid, actie, concentratie
doet het al ruim twee decennia & enthousiasme’. ”Met de naen combineert serieus zingen druk op enthousiasme, dat is het
met gezelligheid.
belangrijkste,” benadrukt Wil.
Voorzitter Erna Jansen sluit zich
Vorig jaar werd het 20-jarig ju- daarbij aan: ”Naast de saamhobileum gevierd, maar sommige righeid kenmerkt dat ons koor.
dames zingen nog veel langer We zijn serieus met de zang,
samen. ”We hebben een hechte maar de gezelligheid hoort er
kern, die al vanaf 1984 bij elkaar ook absoluut bij. Bovendien is
is,” zegt Wil Westerveld, een van de dankbaarheid van de mende momenteel veertien leden uit sen mooi om te zien, als je opUlft en omstreken. Nieuwe le- treedt voor groepen, zoals in een
den worden niettemin met open zorgcentrum.”
armen ontvangen. ”We staan Onder leiding van Anna Marie
zeker open voor uitbreiding, dat Krijgsman wordt op woensdag
is altijd mogelijk. We zingen licht om 20.00 uur (Biezenakker 2)
klassiek, maar ook bijvoorbeeld gerepeteerd. ”Nieuwe nummers
Ierse liedjes. Van alles en nog worden grondig ingestudeerd.
wat eigenlijk, we stemmen ons Want we zingen dan vooral omrepertoire ook af op het publiek. dat we het leuk vinden, we willen
In ieder geval geen liedjes die ie- natuurlijk wel goed voor de dag
dereen al zingt.”
komen,” maakt Wil lachend duiWat de dames betreft, zou de delijk. Interesse in het koor, bel
naam van hun koor met een Erna Jansen (06 5499 0449).

Sinds begin dit jaar helpt de
24-jarige leefstijlcoach, die zich
richt op voeding en bewegen,
volwassenen die wat kilootjes
kwijt willen. ”Daarvoor breng
ik eerst het leef- en voedingspatroon in kaart,” vertelt ze in haar
werkruimte bij Ketelaar Sport
in Ulft, van waaruit ze Your Fit
Life runt. ”Hoe ziet de dag eruit,
wat is het eetpatroon en wanneer wordt er gewerkt? Ik bekijk welke dingen goed gaan en
waar winst geboekt kan worden.
Samen maken we vervolgens een
plan van aanpak en als de klant
zich daar prettig bij voelt, gaan
we aan de slag.”

De afgelopen tijd heeft Pastoor
al veel mensen kunnen helpen.
En de eerste resultaten mogen
er ook wezen. ”Een mooi voorbeeld is een vrouw van middelbare leeftijd die ik hielp,” vertelt
ze. ”Ze bewoog al wel veel, maar
door de wijntjes die doordeweeks niet gedronken werden en
de gezonde tussendoortjes zagen
we heel snel resultaat. Ze viel 2,5
kilo af in drie weken en merkte
dat ze veel meer energie had met
sporten. Daar doen we het voor.”
Soms zijn het dus kleine veranderingen die een groot verschil
maken. Pastoor: ”Het voordeel
van mijn aanpak is dat ik een
programma op maat voor iedereen samenstel. Daarnaast hebben mensen een stok achter de
deur omdat we elkaar vaker zien.
Soms is net dat kleine extra zetje
nodig en daar help ik graag bij.”
Meer weten of een vrijblijvend
gesprek: www.yourfitlife.nl

Colofon
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Strooiveld op Begraafplaats
Petrus en Paulus in Ulft

Sinds januari is op de Begraafplaats Petrus en Paulus aan de
Wethouder van Akenstraat een
strooiveld gesitueerd. Dit om
iedereen in de gelegenheid te
stellen om op eigen wijze invulling te geven aan het herdenken
van hun dierbare overledenen.
De wijze van verstrooien kan
zelf worden bepaald, eventueel
met een korte plechtigheid of
in stilte. Daarnaast bestaat de
mogelijkheid een gedenkplaatje
op de gedenkzuil te laten plaatsen. Neem voor meer informatie
contact op met begraafplaatsbeheerder: J. van Balkum. e-mail:
jbbalkum1985@kpnmail.nl of tel:
0315-683359.
De tarieven voor het uitstrooien
van de as en/of gedenkplaatje
van een dierbare vindt u op:
www.begraafplaatspenp.nl

Frituurvet Varsselder

Voetbalvereniging GWVV heeft
naast de glascontainer op de
parkeerplaats van het Dorpshuus
een container geplaatst voor
inzameling van oud frituurvet.
Naast inzameling oud papier gaat
GWVV dus ook frituurvet inzamelen, later dit jaar volgt er ook
nog informatie om cartridges,
batterijen en klein elektrische
apparaten in te zamelen. Dit alles
heeft te maken met een duurzaamheidsplan welke GWVV
heeft opgesteld samen met de gemeente. Door uw oude frituurvet
hierin te deponeren werkt u mee
aan de duurzaamheid binnen
onze gemeenschap en spekt u de
kas van GWVV.

Playbackshow

Op vrijdag 2 maart is er in het
Dorpshuus van Varsselder-Veldhunten aan de Berghseweg 7n,
de 1e GWVV playbackshow,
de aanvang is om 20.00 uur.
Ook supporters en mensen
die GWVV een warm hart toe
dragen zijn van harte welkom.

Zomerdarts
Oude IJsselstreek

Dartcompetitie Oude IJsselstreek organiseert in de zomer
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voor de 2e keer de Zomerdarts
Oude IJsselstreek. De 1e editie
in 2017, die gewonnen werd door
het Dartteam van Slootermeer,
was een groot succes. De competitie begint eind mei en zal
maximaal 6 speelweken gaan
duren, de lengte van de competitie is mede afhankelijk van
het aantal opgegeven teams en
poules (maximaal 3 à 4 teams
per poule) die gevormd gaan
worden. De inschrijving start in
februari. De kosten voor deelname bedragen € 12,50 per team en
de speellokatie moet zich bevinden in de Oude IJsselstreek. De
Zomerdarts Oude IJsselstreek is
een dartscompetitie waar gezelligheid, sportiviteit en respect
voor de tegenstander, ongeacht
het niveau, het belangrijkste is!
Meer informatie op:
www.dartcompetitieoudeijssel
streek.nl of mail naar info@dart
competitieoudeijsselstreek.nl

Ina Fukking - Kiers exposeert
in Galerie Gelia

Toneelarrangement

Op zaterdag 24 maart nodigen
Restaurant van Hal en stichting
CARE Travel u uit voor een
prachtig toneelarrangement.

Op woensdag 14 maart houdt
Damesgilde Ulft om 19.30 uur
een creatieve avond in de
Conferentiezaal van de DRU
Cultuurfabriek. Er wordt een
mooi Paasstuk gemaakt. Het is
handig om zelf een schaartje,
mesje e.d. mee te nemen.

Disco herleeft in Wunderland
Kalkar met Night Fever en
Boogie Nights

Bee Gees Tribute en Boogie
Nights op 17 maart vanaf 21.00
uur. De boogie weer eens voelen
en dansend nostalgische herinneringen ophalen? Voorverkoop is
gestart! Kaarten (incl. licht alcoholische dranken) à €29,90 online: www.wunderlandkalkar.eu
of te koop aan de receptie van
Wunderland Kalkar. Aan de
avondkassa €32,50 p.p.

Instuifmiddag KBO/SBU

Bingo KBO/SBU

Wil jij deze zomer ook weer stralen in je zomerkleding en je lekker in je vel voelen?
Doe dan mee met de cursus Fit
& Slank ’in 8 weken’ die start
op: dinsdag 20 maart 19.30 uur in
Silvolde.
De cursus Fit & Slank bestaat
uit acht wekelijkse lessen en aan
de hand van het boek ”Coach
voor je vitale gewicht” wordt er
onderscheid gemaakt in vitale
en fatale voeding. Fit & Slank is
geen dieet dat bepaalt wat je met
je ontbijt, lunch, tussendoortje
moet eten, maar zij geven aan
hoeveel je mag eten.

KBO/SBU, de organisatie voor
senioren vanaf 50 jaar, houdt 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.

Rijbewijskeuring

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van
hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor 7 maart
en 4 april 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 € 55,-.
Voor info en een afspraak belt u
het landelijke afsprakenbureau
van Regelzorg Rijbewijskeurin-

De zaal gaat open om 13.30 uur
en de voorstelling begint om
14.00 uur.
Na afloop is er volop gelegenheid om bij te praten en een
hapje te eten; Moes (boerenkool met worst). In de prijs is
een kopje koffie of thee en één
consumptie inbegrepen.
De prijs voor dit arrangement
is € 17.50. Graag vooraf reserveren bij Restaurant van Hal in
Voorst, tel; 0315-681262
Kunt u niet met eigen vervoer
komen? Neem dan contact op
met CARE Travel.

Start to Run cursus bij Atletico’73

Creatieve avond Damesgilde
Ulft

Vanaf zondag 4 maart is in
Galerie Gelia, Munstermanstraat 1 te Silvolde een expositie
van Ina Fukking te bewonderen.
Ina is een autodidact en schildert
sinds 11 jaar, uitsluitend met olieverf. Openingstijden van Galerie
Gelia zijn vanaf 11.00 tot 17.00
uur, de toegang en koffie zijn
gratis. U bent van harte welkom.
De expositie is de hele maand
maart te bezichtigen en een bezoek buiten de openingstijden
kunt u een afspraak maken.
Voor meer info telefoon 0315340385 en www.galerie-gelia.nl

Gendrings Toneel speelt bij
Van Hal in Voorst voor de
Korenmolen en Care Travel
Vrijdag 23 maart en zaterdag
24 maart speelt Gendrings
Toneel bij Restaurant Van
Hal in Voorst de voorstelling
” ’t is maar tijdelijk”. Op vrijdagavond begint de voorstelling
om 20.00 uur, de zaal gaat open
om 19.30 uur. Een kaartje kost
€ 8,- inclusief een consumptie.
De opbrengst die avond gaat
naar de Korenmolen.

gen: 088-2323300. Zelf een datum
plannen: www.regelzorg.nl.

KBO/SBU organiseert op maandag 19 maart een instuifmiddag vanaf 14.00 uur in zaal het
Hemeltje te Ulft. Er wordt een
kaartje gelegd (o.a. solokaarten,
jokeren, 3/15), rummikub gespeeld en gesjoeld; andere spelen
zijn welkom. De entree is gratis
en men hoeft geen lid te zijn! De
koffie kost slechts €1,- en er is
ruimte voor zo’n 80 deelnemers,
dus breng partner, buren en
vrienden mee!

Het voorjaar als
voorbereiding op de zomer

Toneelvoorstelling van
’Kom es kieken’

24 en 25 Maart wordt door toneelvereniging ’Kom es kieken’
de komedie ”Mag het een beetje
meer zijn?” in ’t Dorpshuus in
Varsselder-Veldhunten gespeeld .
Er zijn drie voorstellingen:
zaterdag 24 maart om 19.30 uur

Woensdag 7 maart en zaterdag 10 maart start bij Atletiekvereniging
Atletico’73 een nieuwe cursus Start to Run. Na een zeven-weekse
cursus Start to Run kun je zo’n 25 minuten achter elkaar hardlopen.
Believe it! Enthousiaste trainers en gezellige loopmaatjes wachten
je elke woensdag en zaterdag op voor een energieke training op en
rond de atletiekbaan. Samen werk je toe naar de afsluitende ’Start
to Finish’ trainingsloop op de zevende woensdag en zaterdag. Je
conditie verbetert en dat voel je: je wordt steeds fitter! Elke kilometer verbrand je ook nog een flinke hoeveelheid calorieën. Je krijgt
veel meer dan alleen een fit lichaam als je meedoet aan Start to Run!
Je ontvangt ook een startpakket met Runner’s Works gids, magazines vol beginnersfout en weetjes en audiocoaching in de app. Kom
naar de proeftraining op zaterdag 3 maart 2018 en maak kennis met
Hans, Matthieu en Jan-Henk, jullie Start to Run trainers. Vanaf 9.00
uur staat koffie en thee klaar en om 9.30 begint de proeftraining.
Aanmelden hoeft niet. De eerste training begint 7 maart om 18.30
uur 10 maart 2018 om 9.00 uur. Er wordt getraind vanuit het clubgebouw van Atletico’73, Waalstraat 5, Gendringen.
Meer info: www.atletico73.net en www.yakultstarttorun.nl
zondag 25 maart om 14.00 uur
en om 19.30 uur. Kaarten zijn
verkrijgbaar in ’t Dorpshuus of
telefonisch te bestellen bij Ino
Zweers tussen 18.00 en 19.00 uur,
tel. 0629440380 of via mail:
info.zweers71@gmail.com.
Kaarten kosten €7,50 per stuk.

De Weekendbloemist
Jumbo Ulft

Bij Jumbo in Ulft is op elke vrijdag en zaterdag een weekendbloemist aanwezig. Hiermee spelen we in op de vraag van onze
klant die naar voren is gekomen
uit ons klantentevredenheidsonderzoek. Aangezien uw wensen
centraal staan hebben wij gehoor
gegeven aan deze behoefte. Om
voor u de mooiste boeketten te
binden zijn onze medewerkers
er speciaal voor opgeleid en met
onze 7 dagen vaasgarantie garanderen we dat uw bloemen minimaal 7 dagen goed blijven op de
vaas. Weer een mooie reden om
voor Jumbo te kiezen.

Sparen voor je buurt

Jumbo Ulft is gestart met een
nieuwe spaaractie en geeft maar

Oplossingen Restaurantpuzzels
In de kerstkrant en carnavalskrant stonden weer restaurantpuzzels. Uit de vele inzenders
zijn de onderstaande winnaars
geloot, zij winnen een waardebon t.w.v. 25 euro te besteden bij
onderstaande restaurants.
Restaurant Il Caminetto in
Anholt
Sarah Gerritsen, Rijksweg 52,
Gaanderen en M. van Dillen,
Bontebrug 42, Silvolde
Restaurtant van Hal in
Voorst
Yvonne Demming, Hofstraat 37, Terborg en Henny
Vriezen, Kampstraat 2, Etten
Restaurant Koenders in
Breedenbroek
M. Verheij, Dennenberg 6,
Silvolde en Wim Pol,
Hogeweg 41, Ulft

Restaurant de Roode Leeuw in
Terborg
J.B. Teeuwsen, Huygensstraat 63, Gendringen en
Mieke Striekwold,
Rozenstraat 16, Gendringen
Restaurant Engbergen in
Gendringen
Fam. Besselink, Vicarisweg 29,
Varsselder en Thea Sinderdinck,
Bongersstraat 227, Ulft
Restaurant De Buurman in
Silvolde
Fam. F. Koster, Rekenkamer 8,
Megchelen en G.A. Evers, Past.
Reulinkstraat 10, Varsselder
De Ulftse Krant feliciteert alle
prijswinnaars met hun gewonnen prijzen. Zij krijgen hun prijs
binnenkort thuis gestuurd.

liefst €6.500,- weg aan de deelnemende buurten tijdens de actie
Sparen voor je buurt.
Van 28 februari t/m 24 april ontvangt de klant bij elke 10 euro
een spaarpunt. Deze kun je na
de kassa direct verzilveren en
doneren aan de buurt van jouw
keuze. Aan het eind van de actie
wordt het bedrag van €6.500,naar verhouding verdeeld aan de
deelnemende buurten.
”Deze sympathieke activiteit is
een mooie aanvulling op het
budget van de buurtvereniging!”
aldus de deelnemende buurtverenigingen.

Wedstrijden van de
komende weken
11 maart

Babberick - Ajax B
Halle - Etten
Gendringen - MASV
VIOS B - GWVV
NVC - Gelders Eiland
Union - SDOUC
SDO - Silvolde
Mariënvelde - SVGG
HC’03 - Terborg
Ulftse Boys - Reünie

18 maart

Ajax B - Westendorp
Etten - Zelhem
VDZ - Gendringen
GWVV - SVBV
’t Peeske - NVC
SDOUC - WAVV
Silvolde - Leonidas
SVGG - Erix
Terborg - Kilder
KSH - Ulftse Boys

25 maart

Zelhem - Ajax B
Babberich - Etten
Gendringen - OBW
Erix - GWVV
NVC - Westendorp
Orion - SDOUC
Achilles 1894 - Silvolde
VIOS B - SVGG
RKPSC - Terborg
Ulftse Boys - Dinxperlo

VERKIEZINGENKRANT
SPECIALE EDITIE VAN DE ULFTSE KRANT VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

21 maart verkiezing van de
gemeenteraadsleden en het referendum
Naast de gemeenteraadsverkiezingen wordt op die dag ook het raadgevend referendum voor de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
2017 gehouden. In aanloop naar het referendum is de tekst van de wet
verkrijgbaar in het gemeentehuis bij Burgerzaken.
In Oude IJsselstreek kunt u stemmen in één van de 23 stembureaus. De
stembureaus zijn geopend van 07.30 - 21.00 uur. ’s Avonds organiseert de
gemeente een verkiezingsavond in de DRU Cultuurfabriek.
Kiesgerechtigde inwoners hebben per post een uitnodiging om te gaan
stemmen ontvangen: de stempas. Met de stempas kan in elk stembureau
binnen de gemeente gestemd worden. Praktische informatie over stemmen vindt u op www.oude-ijsselstreek.nl. Klik dan op de verkiezingsbutton.
Ook vindt u hier informatie over de politieke partijen die deelnemen aan
de verkiezingen, in deze krant vindt u de speerpunten en het globale programma van CDA, D66, Lokaal Belang, PvdA en VVD van Oude IJsselstreek.

Op woensdag 21 maart 2018 kunt u uw stem uitbrengen Presentatie uitslagen tijdens verkiezingsavond
de stembureaus zijn gesloten, begint om 21.00 uur een verkiezingsvoor de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad. Als
avond in de theaterzaal in de DRU Cultuurfabriek in Ulft. Tijdens deze
De Ulftse Krant geeft de politieke partijen in de gemeen- avond presenteert burgemeester Otwin van Dijk de voorlopige uitslagen
te Oude IJsselstreek de mogelijkheid om hun beleid en van de stembureaus uit de gemeente. Uiteraard wordt ook regelmatig geschakeld naar de tv-uitzending voor de landelijke uitslagen. Het wordt een
plannen voor de komende periode nader toe te lichten informele avond met een hapje en drankje om het wachten op de uitslagen
te veraangenamen. Iedereen is van harte welkom.
in deze verkiezingskatern.
Kan ik stemmen in een andere gemeente
(Kiezerspas) ?
Hoe kan ik iemand machtigen om voor mij te
stemmen (Volmacht)?

CHECKLIST

CHECKLIST

Ben je klaar om te
stemmen over de nieuwe
gemeenteraad?

Ben je klaar om te
stemmen over de nieuwe
wet (referendum)?

Ik heb mijn blauwe
stempas.

Ik heb mijn gele
stempas.

Ik heb mijn paspoort
of identiteitskaart.

Ik heb mijn paspoort
of identiteitskaart.

Ik weet op welke
politieke partij ik wil
stemmen.

Ik weet of ik voor of
tegen de nieuwe wet
ben.

De gemeenteraad bestaat uit drie onderdelen, de raadsleden,
de burgemeester en de wethouders.

Ik weet op welke kandidaat ik wil stemmen.

Ik weet waar het
stembureau is.

Wie doet wat en is waarvoor verantwoordelijk

Ik weet waar het
stembureau is.

Voor uitgebreide informatie over bovenstaande vragen
kunt u terecht op de site van de gemeente:
www.oude-ijsselstreek.nl, zoeken op verkiezingen.

Hoe zit de gemeenteraad in elkaar
Raadsleden
De mensen in de gemeenteraad noemen we raadsleden. Zij beslissen
over plannen voor de gemeente. Een plan wordt alleen uitgevoerd als
de meeste raadsleden dat willen.

Burgemeester

De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad: hij leidt de
vergaderingen. De burgemeester moet zorgen voor de veiligheid in de
gemeente. Hij werkt samen met de wethouders.

Wethouders

De wethouders zorgen dat de besluiten van de gemeenteraad worden
uitgevoerd. Ook bedenken zij met hun ambtenaren nieuwe plannen
voor de gemeente. Een plan gaat alleen door als de gemeenteraad dat
plan goed vindt.

Wil je over een nieuwe gemeenteraad èn over de nieuwe wet?
Lever dan op het stembureau beide stempassen in.
Je krijgt dan twee stembiljetten.
Deze vul je allebei in.
Daarna stop je ze elk in een andere stembus.

Waarover gaat de gemeente?

STEMBUREAUS
Gendringen

1. Zorgcentrum MMP

Kerkplein 3, Gendringen

2. Sportzaal Prinsenhof

Prinsenhof 2A, Gendringen

Ulft

3. Drucultuurfabriek

Hutteweg 24, Ulft
4. RK Basisschool Mariaschool
Neptunus 8, Ulft
5. Clubgebouw ”de Eendracht”
Dr Ariënsstraat 5A, Ulft
6. St. Joris Ulft
Hofstraat 1, Ulft
23 Debbeshoek Ulft
Kempermanstraat 1, Ulft

Netterden

7. Gildegebouw
Woldenburgseweg 1,
Netterden

Etten

8. De Glazeren Kast
Oudekerkstraat 2, Etten

Varsselder

9. Gemeenschapshuis
’t Dorpshuus
Hoofdstraat 29A, Varsselder

Breedenbroek

10. Café-restaurant Koenders
Terborgseweg 61,
Breedenbroek

Megchelen

11. Café ter Voert
Oranjeplein 1, Megchelen

Varsseveld

12. Van Pallandthal
Van Pallandtstraat 8,
Varsseveld
13. Basisschool Op Koers
Oranjestraat 72-74
Varsseveld
14. Zorgcentrum De Bettekamp
De Egge 63, Varsseveld

Terborg

15. Kulturhus Terborg
Borgsche Rieten 15, Terborg
16. St. Antonia Verpleeghuis
Industrieweg 115, Terborg

Silvolde

17. Zorgcentrum
De Schuylenburgh
Laan van Schuylenburch 10,
Silvolde
18. Ons Pakhuus
Molenberg 2, Silvolde
19. Basisschool De Drie Linden
Schoolstraat 2A, Silvolde

Sinderen

20. Buurtschapshuis Sinderen
Sinderenseweg 112,
Sinderen

De gemeenteraad zorgt dat alles goed geregeld is in de gemeente.
Een paar voorbeelden:

Heelweg

Paspoort en rijbewijs - De gemeente zorgt voor een nieuw paspoort of rijbewijs. Je kunt hiervoor terecht bij afdeling Burgerzaken.

Westendorp

Sporten - Het is belangrijk dat er genoeg plekken zijn om te sporten.

21. Buurtschapshuus Heelweg
Molenweg 17, Heelweg
22. Kulturhus Westendorp
Halseweg 2, Westendorp

Daarom betaalt de gemeente mee aan sportvelden, sporthallen en
zwembaden.

Jouw stem is belangrijk
Het is belangrijk dat mensen in
de gemeenteraad goed weten wat
inwoners willen. Door te stemmen
laat jij weten wat je belangrijk vindt.
Stem daarom op iemand die over
veel dingen hetzelfde denkt als jij.

Veiligheid - De gemeente moet zorgen voor de veiligheid op straat.
Bijvoorbeeld door camera’s op te hangen. De gemeente laat ook fietspaden aanleggen en stoplichten neerzetten.

U BENT

Taalles en bibliotheken - De gemeente zorgt dat er taalles is voor

VERPLICHT UW

wie dat nodig heeft. Ook geeft de gemeente geld aan de bibliotheek.

Zorg - De gemeente helpt mensen die zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld
door een rolstoel te regelen. Of hulp bij het huishouden. Ook kun je
naar de gemeente als je vragen hebt over opvoeden.
Vergunningen - De gemeente bepaald wat er mag worden gebouwd:
waar de huizen, winkels , sportvelden, bedrijven en wegen komen.

LEGITIMATIEBEWIJS
TE TONEN ALS U
GAAT STEMMEN

De gemeenteraadsverkiez
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Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur geeft de Ulftse Krant de politieke partije

Lokaal Belang is een onafhankelijke lokale politieke partij,
voor alle inwoners en woonkernen van de gemeente Oude
IJsselstreek. Wij hoeven niet zoals de lokale afdelingen van
de landelijke partijen rekening te houden met het landelijke partijprogramma. Wij maken keuzes met onze “lokale
bril”, omdat de gemeenteraad beslist over zaken die onze
inwoners direct aangaan en deze beslissingen bepalen
vandaag hoe het leven van morgen er uitziet. Lokale vraagstukken vragen niet om ”Haagse” oplossingen, maar een
oplossing die past bij onze inwoners en onze gemeente.
Inwoners, belangenverenigingen, ondernemers en maatschappelijke instellingen in onze gemeente hebben veel kennis en ideeën
over wat er nodig is in onze samenleving.
Wij willen deze: ”kracht van de samenleving” inzetten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid om zo, ”samen te bouwen aan
onze toekomst”. Door samen te werken kunnen we werken aan
een mooie en leefbare gemeente Oude IJsselstreek, op een manier die vertrouwen geeft en stabiliteit uitstraalt.
Ter ondersteuning hiervan, hebben we 12 speerpunten
geformuleerd:
1. GOEDE VOORZIENINGEN VERSTERKEN DE LEEFBAARHEID
Leefbaarheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal!
2. VOLDOENDE WONINGEN VOOR ONZE INWONERS
De juiste woning op de juiste plaats!
3. ONZE GEMEENTE IS EN BLIJFT EEN SOCIALE GEMEENTE
We blijven zorgen voor inwoners die dit nodig hebben.
4. MEEDOEN, BEWEGEN, ONTMOETEN EN ONTSPANNEN ZIJN
BELANGRIJK
Doe mee op je eigen manier!
5. EEN LEVEN LANG LEREN
Jong geleerd is oud gedaan.
6. INVESTEREN IN ONZE LOKALE ECONOMIE EN
WERKGELEGENHEID
Werk hebben is meer dan alleen geld verdienen.

Het CDA wil:
1.

meer regionale samenwerking met
buurgemeenten en onze Duitse
buren.

2. eigen verantwoordelijkheid
versterken en daar waar
noodzakelijk ondersteunen.
3. meer werkgelegenheid door
vestiging van nieuwe innovatieve
bedrijven.
4. onderwijs dichtbij in passende en
bijdetijdse onderwijshuisvesting.
5. een aantrekkelijk woon-, werk- en
leefklimaat voor met name gezinnen en starters.

Iedereen moet mee kunnen doen!
Wij willen ons samen met u inzetten voor een leefbare gemeente. Er moet geluisterd worden naar
de inwoners van de Oude IJsselstreek.
• Voor betaalbare en goede zorg voor iedereen die
dat nodig heeft.
• Voor leefbare kernen, ook de kleine kernen.
• Voor armoedebestrijding.
• Voor jongeren en kinderen, zij zijn de toekomst.
• Voor betaalbaar, veilig en duurzaam wonen.
• Voor een duurzame gemeente.
• Voor een schone en milieuvriendelijke gemeente
• Voor een groene gemeente.
• Voor kunst, cultuur en Sport, voor een goed
subsidiebeleid.
• Voor mobiliteit.
• Voor behoud werkgelegenheid en een fatsoenlijk
loon.
• Voor meer zeggenschap van de inwoners.

Armoedebestrijding

Volgens de SP moet de gemeente voorop lopen in armoedebestrijding. Oude IJsselstreek staat bovenaan in
de lijst van armste gemeenten in Nederland. Armoede
zorgt voor een rem op de ontwikkeling van mensen.
Het zorgt voor een neerwaartse spiraal waar weinigen
op eigen kracht uit kunnen komen. Met name kinderen
die in armoede opgroeien hebben minder kansen in
onze maatschappij. Armoede is geen schande en moet
zo snel mogelijk worden aangepakt om grote problemen te voorkomen.

Zorg

6. optimale bereikbaarheid over spoor,
weg en de digitale snelweg.

Het zal geen verrassing zijn dat de SP staat voor goede
en betaalbare zorg in de buurt.
Onze gemeente vergrijst in hoog tempo en de vraag
naar WMO ondersteuning stijgt. Onder deze wet vallen
bijvoorbeeld thuiszorg en regiotaxi-vervoer. Naast de
mensen die deze zorg ontvangen zijn er ook veel mensen werkzaam in de zorgverlening. Dit is verantwoordelijk en, vaak, zwaar werk waar een fatsoenlijk salaris
tegenover moet staan.

123
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7. WIJ ZIJN OVER DE WEG, MET OPENBAAR VERVOER, MAAR
OOK DIGITAAL, GOED BEREIKBAAR
Een goede bereikbaarheid is van onschatbare waarde!
8. DE KRACHT VAN DUURZAAM VERANDEREN
Hoe onze gemeente er in de toekomst uitziet, bepalen we
vandaag!

9. ONZE NATUUR, BUITENGEBIED EN OPENBAAR GROEN ZIJN
VERFRISSEND
Investeren in onze mooie groene gemeente.
10. VEILIG ZIJN EN JE VEILIG VOELEN IN JE EIGEN
WOONOMGEVING
Het gevoel van onveiligheid oplossen is beter dan er bang
voor te zijn!

11. OVER ONZE GRENZEN HEEN KIJKEN
De wereld om ons heen is groter dan onze eigen gemeente!
12. ONZE PORTEMONNEE
Geld dat je hebt kun je maar één keer uitgeven!

De hierboven genoemde speerpunten en de bijbehorende standDe
ppunten,
unten, zijn verder uitgewerkt in ons verkiezingsprogramma
””samen
samen bouwen aan onze toekomst”. U kunt dit downloaden via
www.lokaalbelang.info.
w
ww.lokaalbelang.info. Mocht u liever een papieren exemplaar
oontvangen,
ntvangen, bel dan met: ons campagneteam via telefoonnnummer:
ummer: 06-41502766.

LLokaal
okaal Belang betrokken in de buurt!

7. een aantrekkelijke gemeente voor
recreatie, toerisme en culturele
activiteiten zijn.

LIJST

8. dat iedereen meedoet in onze
samenleving met een goede balans
tussen voorzieningen en maatwerk.

9. inzetten op verduurzaming van onze
woon- en leefomgeving.
10. de bestaande woningvoorraad
omvormen naar passende en
aanvullen met innovatieve
woonvormen.
w
oonvormen.

LIJST

Jeugdzorg staat onder grote druk. Kinderen moeten voldoende ruimte hebben om te spelen. Jongerenwerkers
zijn onmisbaar en bieden jongeren een betere plek in
de eigen wijk. We zijn voor laagdrempelige jeugdzorg,
dicht bij jongeren in de buurt. We gaan voor goed bereikbare en professionele wijkteams, waar voldoende
kennis aanwezig is.

Leefbaarheid

We willen goede voorzieningen voor kinderen, jongeren en ouderen. Dit is cruciaal voor de leefbaarheid in
onze kleine en grote kernen. Ook duurzame en betaalbare huizen in een groene en veilige omgeving vinden
wij belangrijk. De SP wil dat alle plaatsen van onze gemeente bereikbaar zijn via OV.We gaan voor een Oude
IJsselstreek waar iedereen meetelt! En waar iedereen
mee kan doen van jong tot oud, ook met een klein
budget!

We zijn voor Gelijkwaardigheid,
Menselijke waardigheid en Solidariteit!
Menselijke

Stem 21 maart SP!
VOOR JEZELF, VOOR ELKAAR,
VOOR
VOOR EEN SOCIAAL OUDE IJSSELSTREEK!
VOOR

zingen staan voor de deur
DE ULFTSE KRANT

PAGINA 9

Advertorial

en van gemeente Oude IJsselstreek de mogelijk hun beleid en plannen nader toe te lichten.

De PvdA kiest voor Ruimte. Ruimte om te bouwen,
ruimte om te zorgen voor elkaar, ruimte om je thuis
te voelen. Ruimte om samen te werken aan een zorgzame en duurzame gemeente. Ruimte voor iedereen.
■ Goed wonen. Een passende en betaalbare woning is
belangrijk voor iedereen. De PvdA wil dat huurders de
keus en mogelijkheid krijgen om in hun eigen dorp te
blijven wonen of daar weer te gaan wonen. De PvdA wil
de leegstand en verpaupering grondig aanpakken.
■ Armoede onze dorpen uit. De PvdA accepteert geen armoede in Oude IJsselstreek. De gemeente moet ervoor
zorgen dat iedereen volwaardig deel kan nemen aan het
leven. We willen een lokaal experiment met het basisinkomen. Maximaal voor de minima!
■ Zorg dichtbij en toegankelijk. Geen wachtlijsten in de
zorg. Goede ondersteuning voor mantelzorgers. Eén gezin, één plan, één vaste contactpersoon. Geen stapeling
van eigen bijdragen. Betere voorlichting en communicatie. Geen alfahulpconstructies of onderbetaalde ZZP’ers.
De PvdA wil echte banen en gebruik maken van lokale
coöperaties.
■ Sport, cultuur en verenigingen. De gemeente moet
initiatieven steunen gericht op leefbaarheid in de dorpen. Verenigingen zijn daarbij onmisbaar. De opgelegde
bezuinigingen op het verenigingsleven draait de PvdA
terug.
■ Werk. Werk hebben is heel belangrijk. Te veel mensen hebben geen werk. We willen ze ondersteunen
en helpen om werk te vinden. Werkgevers zijn daarbij
belangrijk. We willen een goed vestigingsklimaat voor
ondernemers, korte lijnen met de gemeente. Sociale
ondernemers die maatschappelijk verantwoordelijk en
duurzaam werken, zullen door de PvdA extra ondersteund worden.

Waar staat D66 voor?
D66 staat pal voor een groene en duurzame gemeente Oude IJsselstreek waar het goed leven,
wonen en werken is. Zowel in het buitengebied als
in alle kernen, groot en klein. D66 vindt het heel
belangrijk dat iedereen kan meedoen. D66 staat
daarom pal voor de inclusieve samenleving.
Leefbare gemeente

Een leefbare gemeente begint bij een goed onderhoud
van de openbare ruimte. Daarnaast koesteren we het
groene karakter van onze gemeente en willen we dat
zoveel mogelijk versterken.

Transparant en meer zelfbestuur

In onze opvatting is de gemeente er voor de inwoners.
D66 is daarom een sterk voorstander van transparant
bestuur. Verder zetten we in op het verder vergroten
van de betrokkenheid van de inwoners bij het bestuur
van de gemeente. Ook zetten we in op zo groot mogelijke invloed van de inwoner op zijn directe leefomgeving.

Goede zorg

Goed toegankelijke zorg voor jong en oud vindt D66
vanzelfsprekend. Iedereen die zorg nodig heeft moet
de zorg krijgen die nodig is. D66 staat voor gewoon
waar het kan, speciaal waar nodig. Zet specialistische
zorg in waar het nodig is, en laat de professional zijn
werk doen.

Uitstekend onderwijs

De basis voor de ontwikkeling van de talenten van onze
kinderen is goed onderwijs.
We beschouwen goede huisvesting als een basisvoorwaarde voor goed onderwijs. Te kleine scholen moeten
worden gesloten. Kwaliteit van onderwijs gaat voor.

Wat heeft de VVD gedaan?

Als je ons vraagt wat de VVD sinds de afgelopen verkiezingen goed heeft gedaan, dan is het belangrijkste, dat
door ons de kwaliteit van het gemeentebestuur sterk is
verbeterd.
Dan denken we het eerste aan de politieke crisis die
direct na de vorige verkiezingen al begon en tot het
vertrek van de burgemeester, de raadsgriffier en de gemeentesecretaris heeft geleid. Waar de andere partijen
rollebollend met elkaar overhoop lagen, zijn wij rustig
gebleven. Als nieuwe extra partij in het college van
B&W brachten wij een degelijk financieel beleid, een
sfeer van openheid en vertrouwen en vooral de overtuiging dat het gemeentebestuur er voor de inwoners
is en niet andersom.

Wat gaan jullie doen ?

Ook de komende vier jaar blijft het in vertrouwen samenwerken met inwoners, ondernemers, verenigingen
en andere politieke fracties, onze koers.
Samen moeten we er voor zorgen dat de Achterhoek
aantrekkelijker wordt voor jonge gezinnen, innoverende bedrijven en de voordelen van het wonen in zo’n
mooie streek, met zulke prachtige inwoners, moet ook
voor anderen overduidelijk worden. Daarom roepen
wij de provincie op om de knellende regels rondom het
aantal te bouwen woningen los te laten. De vraag naar
woningen moet leidend zijn en niet de maximale aantallen. Zeker voor starters en senioren moeten er passende woningen bij.
Verder blijven we zuinig omgaan met het belastinggeld,
werken we aan het terugdringen van de gemeentelijke
schuld van duizenden euro’s per inwoner en gaan we
vooral niet meer uitgeven dan er inkomt. De gemeentelijke woonlasten worden zo in toom gehouden en we
voorkomen dat we later zo veel moeten bezuinigen dat
de burgers er onder gaan lijden.

Inzetten op duurzaamheid

Het streven naar meer duurzaamheid vinden we vanzelfsprekend. Het beleid gericht op een energie en CO2
neutrale gemeente in 2030 steunen we hartstochtelijk.
Daarvoor moet een actieplan opgesteld worden, anders gaan we het niet halen.

Waarom ook bij de gemeenteraad op de
VVD stemmen?

456
LIJST

■ Duurzaam en energieneutraal. We gaan stappen zetten
naar duurzame energie. De Achterhoek moet in 20130
energieneutraal zijn en wat de PvdA betreft loopt onze
gemeente voorop. We bevorderen energieneutraal bouwen en het verwijderen van asbest. Onnodig energieverbruik gaan we tegen en als gemeente willen we zo
veel mogelijk duurzaam inkopen. Lokale bedrijven die
sociaal en duurzaam werken hebben de voorkeur.
■ Goed onderwijs en talenten ontwikkelen. We gaan samen met onderwijs en bedrijfsleven ervoor zorgen dat
technische vakken positieve aandacht krijgen. We willen
goed onderwijs in toekomstbestendige gebouwen. De
PvdA wil aandacht voor de Duits-Nederlandse samenwerking op het gebied van economie en onderwijs.
■ De gemeente is van jou! Onze bewoners hebben recht
op meer invloed op het bestuur. Geen inspraak maar
participatie.

SStem
tem daarom op 21 maart PvdA, lijst 4

Wonen

LIJST

Wonen is een basisbehoefte die voor iedereen een
goede invulling moet krijgen. D66 vindt het belangrijk
dat ieder huishouden ongeacht het inkomen in principe
een betaalbare woning in de gemeente kan vinden die
aansluit bij hun woonbehoeften. Bij de ontwikkeling
van bouwplannen en in de afspraken met de woningbouwcorporaties moet er natuurlijk wel aandacht zijn
voor het voorkomen van leegstand, ook op de langere
termijn. De aanpassing van bestaande bouw aan nieuwe woonwensen moet gestimuleerd worden.

Werken

Behalve voor de werkgelegenheid en het inkomen van
veel inwoners zijn de bedrijven ook van belang voor veel
andere zaken. Zo zijn ze bijvoorbeeld via sponsoring en
andere betrokkenheid belangrijk voor een rijk verenigingsleven. De gemeente moet daarom het bedrijfsleven zo goed mogelijk ondersteunen en faciliteren. Een
aactieve
ctieve werving moet leiden tot het aantrekken van
nnieuwe
ieuwe bedrijven van buiten de regio en groei van de
werkgelegenheid.
w
erkgelegenheid. In samenwerking met de bedrijven
zzetten
etten we in op duurzaamheid en het vermijden van
milieuproblematiek.
m
ilieuproblematiek. Handhaving is een laatste optie.
Dee vergunningenprocedures van de gemeente moeten
D
zzoo kort zijn als mogelijk.

Tijdens de laatste verkiezingen in maart 2017 waren wij
veruit de grootste partij. Als u vorig jaar op Mark Rutte
en de landelijke VVD heeft gestemd, heeft u alle reden
nu weer VVD te stemmen.

LIJST

Actuele onderwerpen

• De VVD is de enige partij die aandacht vraagt voor
overlast en onveiligheid. Er is meer criminaliteit,
maar steeds minder politie in onze gemeente.
• De VVD vindt het belangrijk bedrijven voor die zich
in onze regio willen vestigen de rode loper uit te
leggen. Wij willen vrij baan geven voor nog meer
“Smart Industry”. Schone en moderne maakbedrijven, met oog voor duurzaamheid en circulaire economie zijn altijd welkom.
• Het verenigingsleven en de sociaal-culturele instellingen verdienen een passende subsidiëring, maar
niet alles kan. Het budget moet eerlijk worden verdeeld. Van de eigen leden en gebruikers van voorzieningen mag ook een bijdrage worden verwacht.
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Een terugblik en een blik vooruit

Nieuwe eigenaar Bloembinderij Ad ten Have
Mei 1985: USA for Africa
met klinkende namen als Tina
Turner, Bob Dylan en Bruce
Springsteen houden de top 40 al
weken lang in de greep met hun
song : ”We Are the World” om
zo geld in te zamelen voor hongersnoodbestrijding in Afrika.
De voetbalwereld werd opgeschrikt door het Heizeldrama
in Brussel. En in Ulft werd een
klein bloemenwinkeltje geopend.
Klein begonnen in het pand aan
het Kennedyplein is de winkel na
33 jaar uitgegroeid tot een begrip
in Ulft!

In Erwin hebben Ad en Efy een
waardige opvolger gevonden.
Voor iedereen breekt er dus
vanaf 1 april dit jaar een nieuwe
periode aan. Ad die ZIJN winkel
los moet laten. Hoe moeilijk is
dat! Jaren met hart en ziel gewerkt, een naam opgebouwd die
klinkt als een klok..
Erwin die gelukkig kan varen op
de deskundigheid van de meiden
die er al jaren werken. Zij zijn het
gezicht van de winkel en blijven
dat. Na 1 april staat nog steeds
dezelfde klantvriendelijkheid en
service hoog in het vaandel. Want
Erwin wil graag vasthouden wat
het is!

In mei 1985, net voor Moederdag
was de opening. Met hulp van familie en vrienden was de eerste
koopzaterdag een groot succes!
De bossen bloemen, de bloemstukjes, alles ging van de hand.
De winkel was aan het eind van
de dag letterlijk leeg.
In de afgelopen 33 jaar is de winkel twee keer verhuisd. Sinds 1995
is de bloembinderij gehuisvest in
het pand van de voormalige smederij annex winkel in huishoudelijke artikelen van de familie
Ratering. Na een paar intensieve
verbouwingen staat er een pand
met een uitstraling van allure.
Van binnen van alle gemakken
voorzien, van buiten roept het
een beeld op van lang vervlogen
tijden. En nog altijd brand er
het (smids)vuur. Niet altijd letterlijk.. maar figuurlijk.. Want
bij Ad ten Have werken mensen
met passie! Medewerkers die al

Ad en Efy ten Have samen met hun opvolger Erwin Legters.
jarenlang verbonden zijn aan de en bloemstukken te bezorgen
winkel die, samen met Ad, door en de administratie op orde te
vooral te werken met natuurlijke houden.
materialen, zorgen voor sfeer
en beleving. Daarin schuilt de Drieëndertig jaar verder wordt
het tijd om de balans op te makracht en de exclusiviteit.
Het binden van de boeketten, ken. Het is tijd om na te denken
het maken van de verschillende over de toekomst, afscheid te
bloemstukken en de inrichting nemen en het roer over te geven.
van de winkel. Alles ontstaat in Een opvolger binnen het gezin
het creatieve brein van Ad en de is er niet. Maar gelukkig hebben
medewerkers. Daarnaast is Efy Ad en Efy een goede opvolger
al die jaren de stille kracht achter kunnen vinden in Erwin Legters.
hen geweest door vele boeketten Erwin is sinds november 2017 in

dienst bij Ad en heeft zelf ook
een innerlijk vuur voor alles wat
met groen te maken heeft. Ooit
begonnen als bloemenkweker
met een bloemenstalletje aan de
weg in Halle, later verruild voor
een bloemenzaak in de kern van
Halle. Omdat uitbreiding daar
niet mogelijk was, is Erwin op
zoek gegaan naar een nieuwe
uitdaging. Erwin zei letterlijk:
”Ik was na het eerste bezoek aan
de bloembinderij van Ad verliefd
op de winkel.”

Ad en Efy vertrekken niet met
de stille trom... Graag willen zij
iedereen, de vaste klanten, de
bedrijven, iedereen die nooit
tevergeefs kwam voor een mooi
boeket of bloemstuk, bedanken
voor het grote vertrouwen dat zij
al die jaren in Ad hebben gehad.
Zonder hen had de winkel niet
uit kunnen groeien tot wat het
nu is. Want als je klanten enthousiast en tevreden de winkel
verlaten is dat de beste reclame.
Ad vertrekt daarnaast nog niet
volledig. Voorlopig blijft hij nog
3 dagen in de week werkzaam in
de winkel.
Woensdag 28 maart bent u tussen 19.00 en 21.00 uur van harte
welkom om Ad en Efy persoonlijk de hand te schudden en kennis te maken met Erwin Legters
als nieuwe eigenaar.

Kledingruilpunt ’t KleedGoed in ’t Laer in Etten
Sinds 2 jaar is kledingruilpunt
’t KleedGoed gevestigd binnen
Werk & Dagactiviteiten ’t Laer in
Etten. Ongeveer 150 bezoekers
komen met regelmaat naar
’t KleedGoed om hun garderobe

te vernieuwen. Ongeveer tien
cliënten van Zozijn helpen mee
met het innemen, opvouwen,
ophangen en uitgeven van de
kleding en daar zijn ze maar wat
trots op.

Lid worden

Voor 10 euro kun je lid worden
van ’t KleedGoed. Dan krijg
is 10 punten cadeau. Voor elk
punt kun je een kledingstuk
uitzoeken.

Openingstijden

Als je geen lid wilt worden,
maar wel kleding wilt komen
brengen ben je ook van harte
welkom. ’t Laer is gevestigd aan
de Ulftsestraat 30 in Etten, tel.
088-5751400.

De openingstijden zijn maandag
t/m vrijdag van 13.00 - 15.00 uur
en woensdagmorgen van 10.00 12.00 uur.

ULFT

Na 33 jaar geven wij het stokje door.
Bloembinderij

Ad ten Have

Volvo XC90 2.4 D5 Momentum
Automaat

Daarom nodigen wij u uit voor een feestelijk
afscheid op woensdag 28 maart van 19.00
tot 21.00 uur bij Bloembinderij Ad ten Have
Onder het genot van een hapje en drankje
kijken we terug maar ook vooruit.
Tevens is er gelegenheid om kennis te maken
met de nieuwe eigenaar Erwin Legters.

Ad en Efy ten Have
F.B. Deurvorststraat 25, Ulft • Tel. 0315 - 631415 • www.bloembinderijadtenhave.nl

Wij zijn er
voor u.
Voor,
tijdens
en na de
uitvaart.
Bel mij gerust voor een persoonlijk gesprek over de uitvaartmogelijkheden
in de gemeente Oude IJsselstreek en omgeving.
Ik kom vrijblijvend bij u langs. Ook als u elders of niet verzekerd bent.

Ilse Huls,
Uw lokale uitvaartverzorger
Monuta Ulft
0315 - 63 04 05
www.monuta.nl/ulft

kleur: grijs bouwjaar: 2006
brandstof: Diesel
Bijzonderheden: nette auto met een geldige APK,
7-persoonsauto

€

11.490,-*

Wilt u meer weten over deze auto belt u dan gerust met 0315-640840.
www.autowinkelhorst.nl U kunt ons ook volgen via Facebook!

Omdat wij ook zijn aangesloten bij de BOVAG kunnen wij u een PechHulp pas aanbieden. Als u strandt met de
auto, waar u ook bent, dan komt er een BOVAG-lid om u weer op weg te helpen. Vraag naar de voorwaarden.

Al meer dan 40 jaar service en
onderhoud bij u in de buurt !!

Kom eens binnen en vraag naar de
verschillende mogelijkheden
die wij u kunnen bieden.

Industrieweg 17 7071 CK Ulft
Tel. (0315) 64 08 40
Kijk voor nog meer TOP-OCCASSIONS op:

internet: www.autowinkelhorst.nl

HOVENIERSBEDRIJF

Niek Horstik

Maakt uw tuin

uniek!
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Tweehonderd jaar paasvuur Familievoorstelling
Fiep Fiep Vogeltje
in Megchelen
Na de succesvolle peutervoorstelling In de verte zet regisseur
Judith Sleddens haar volgende
stap binnen het theater voor
de allerkleinsten. Ze gebruikte
de illustraties van Fiep Westendorp, bekend van onder andere
Jip en Janneke, als leidraad
voor de voorstelling Fiep Fiep
Vogeltje (2+) die op zondagochtend 11 maart te zien is
in de DRU Cultuurfabriek.

raakt in paniek. Een wereld
zonder vogeltjes klinkt als
een lied zonder muziek. Dat
gaat niet gebeuren! Fiep gaat
samen met het vogeltje op
pad. Onderweg komen ze van
alles tegen in deze spannende
en humoristische ontdekkingstocht voor kinderen vanaf twee
jaar. De voorstelling wordt
gespeeld door Milan Boele van
Hensbroek.

Fiep houdt van vogels en van
tekenen. Vroege vogels, vrije
vogels, het maakt niet uit. Ze
houdt niet van spinazie of van
rekenen, maar vogels zijn het
helemaal. Plots blijft er nog
maar één vogeltje over. Fiep

Kaarten zijn voor € 9,00 verkrijgbaar aan de receptie van
de DRU Cultuurfabriek (Hutteweg 24, Ulft) of via telefoonnummer 0315-714358. Tevens
zijn ze te bestellen via de site
www.drucultuurfabriek.nl

In de DRU Cultuurfabriek...
Vrijwilligers Nico Snelting (links) en Dicky Tinnevelt bij het paasvuur in 2015.
In 1818 werd op de grond van al geruime tijd niet meer op stro, route naar de Sint Martinuskerk
Hendrik Snelting (’het Goor’, maar de traditie van het paas- in het centrum van Megchelen.
ten noorden van Megchelen) een vuur wordt 200 jaar later nog In de kerk wordt het vuur ontstopaasvuur ontstoken. 200 Jaar altijd voortgezet.
ken aan de paaskaars. Vervolgens
later, op Eerste Paasdag, gebeurt Voor deze jubileumeditie wordt gaan de fakkels, gevolgd door
dat nog altijd op dezelfde plek. ter promotie van de festiviteiten een optocht van belangstellenDit jubileum wordt in Megchelen het snoeihout op zaterdag 24 den vanuit de kerk en begeleid
op bijzondere wijze gevierd.
maart op nostalgische wijze inge- door schuttersgilde Sint Martinus
zameld: met behulp van paard en en muziekvereniging Sint Cecilia,
Een paasvuur was in vroeger wagen en van oldtimertractoren, naar de brandstapel. Voordat
tijden bedoeld om boze geesten door vrijwilligers in traditionele het paasvuur voor de 200e keer
te verjagen, maar had ook een klederdracht. Een week later, op ontstoken wordt, brengt theaterpraktisch doel: het oude stro van 31 maart, is de reguliere rondgang groep Bencha een show met als
de bedden kwam naar buiten, om het paasvuurhout op te halen. thema ’licht’. Bezoekers mogen
inclusief ongedierte, en werd Dan wordt heel Megchelen huis het paasvuur dit jaar mee ontstedaar in brand gestoken. De bed- aan huis aangedaan om het hout ken; fakkels worden verkocht in
den werden voorzien van een in te zamelen.
de weken voorafgaand aan het
nieuwe, frisse laag stro. Slapen De volgende dag, Eerste Paasdag paasvuur, vanuit het Servicepunt
doen de inwoners van Megchelen (1 april, 20.30 uur), is er een licht- ’Klets en Koek’.

Oude foto’s Etten:

’Van bakker Jan töt bakker Piet’

Dinsdag 13 maart zal een aantal
leden van de groep samen met
Joop Keurentjes een presentatie
verzorgen in zaal Köster in Etten.
Tijdens deze avondvullende presentatie met de titel ’Van bakker Jan töt bakker Piet’ zullen
o.a. winkels, kleine (ambachts-)
bedrijven, gebouwen en verenigingen in beeld worden gebracht.
Uiteraard ontbreken de foto’s
met de inwoners van toen niet.
Aangevuld met uitleg en amusante verhalen verteld door Joop
Keurentjes en Ad van Aalst.
Net als de andere kerkdorpen
in de buurt is ook Etten behoorlijk veranderd. Winkels werden
geopend en verdwenen weer.

Er werden woningen gesloopt en
nieuwe wijken verrezen.
Het vele materiaal waarop dat
te zien is, komt uit het archief
van de OVGG, maar ook de
bezoekjes aan vele Ettenaren
heeft een schat aan informatie
opgeleverd. Vele uren zijn bij
deze inwoners doorgebracht om
familiealbums door te spitten. In
verband met een beperkt aantal
zitplaatsen (200) wordt gekozen
voor het ’gratis toegangskaartjes-systeem’. Om iedereen van
een plaats te voorzien kunnen
belangstellenden vanaf 8 maart
maximaal 4 gratis toegangsbewijzen per persoon afhalen, tijdens
de openingsuren, bij Café Köster
in Etten.
Om de kosten die gemaakt zijn
door de vereniging te kunnen
dekken wordt er na afloop een
vrije gift gevraagd. Ook kunnen
er dvd’s worden gekocht.
Inloop vanaf 19.00 uur,
start presentatie 19.30 uur.

Dramafilm ”Sprakeloos”
Filmhuis DRU Cultuurabriek
in Ulft presenteert woensdag 7
maart de Vlaamse dramafilm
’Sprakeloos’ uit 2017. De film
begint om 20.00 uur tot 21.45
uur in de Rabobankzaal, (vanaf
9 jaar). Een kaartje kost € 6,-

en is verkrijgbaar aan de balie.
Twee weken later, op woensdag
21 maart, is de Amnesty film
”Layla M.” te zien, tijdens de
verkiezingsavond.
The Bluebettes
The Bluebettes brengen sixties
tot leven in de DRU Cultuurfabriek met hun theaterconcert Back to Mono op vrijdag
23 maart om 20.00 uur in de
Rabobankzaal, entree € 19,(incl. garderobe en consumptie)

Kaarten

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de
receptie DRU Cultuurfabriek
(Hutteweg 24, Ulft) of via tel.
0315 - 714358. Ook te bestellen
via www.drucultuurfabriek.nl.

De amateurvoetballers gaan
beslissende fase in
De winter(stop) is onderhand
waarschijnlijk echt bijna achter de rug en dus maken de
Achterhoekse amateurvoetballers zich op voor de beslissende
fase van de competitie, waarin
nog veel (inhaal)wedstrijden
gespeeld moeten worden. Ondertussen zijn vrijwel alle regionale
clubs ook alweer voorzien van
een trainer voor het komende
seizoen.

Bakkerij Piet Ebbers.
De fotowerkgroep van de Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen (OVGG)
organiseert met enige regelmaat
dia-lezingen en exposities. De
belangstelling voor deze activiteiten wordt elk jaar groter.

Film The Gift en Filmlezing
’Intieme Vreemden!’
Zondagmiddag 4 maart is er
zowel een film als filmlezing met
als thema ’Intieme Vreemden!’
U kunt de filmlezing en de film
ofwel alleen de film bij wonen.
De filmlezing: begint 13.15 uur
en de film om 14.00 uur. Een
kaartje kost € 12,50 (filmlezing
en pauzeconsumptie) of € 8,50
(film en pauzeconsumptie).

Silvolde blijft vriend en vijand
verbazen in de hoofdklasse A. De
ploeg die ook na de zomerstop
onder leiding zal staan van trainer Dennis van Beukering, speelt
opnieuw om de prijzen mee.
Promotie naar de derde divisie,
al dan niet via de nacompetitie,
behoort zeker nog tot de mogelijkheden voor de zwart-witten.

zoen aangestelde trainer Frank
Lukassen en hoopt in de derde
klasse C net als de afgelopen drie
jaar de nacompetitie te bereiken.
Ulftse Boys heeft het contract met
coach Patrick Visser verlengd en
doet in 4C weer om de bovenste
plaatsen mee, al lijkt de titel naar
koploper Reünie te gaan.Tussen
de ploeg uit Borculo en de Ulftse
nummer drie staat GWVV uit
Varsselder-Veldhunten met trainer Edwin Grotenhuis - die aanblijft - tweede.
Bij SVGG hoopt coach Ruud
Pastoor (volgend seizoen Etten,
zijn opvolger in Megchelen is Jan
van de Wouw) afscheid te nemen
met handhaving en gezien de
knappe achtste plaats zou dat
zomaar eens kunnen lukken.

Jan Stern, nu nog trainer bij
NVC in Netterden, neemt het
in 4D van Mark Kuiperij over
bij Terborg; die ploeg is met 12
punten uit 12 duels nog lang niet
zeker van handhaving. In 5C
heeft NVC, dat met 12 punten
uit 13 wedstrijden eveneens in
de onderste regionen bivakkeert,
nog geen opvolger van Stern aangesteld. In Etten, na de zomerstop onder leiding van de huidige SVGG-coach Pastoor, wil
Koen van Loon de groen-witten
verlaten met promotie; gezien
de huidige tweede plaats achter
Loo (met één wedstrijd en drie
punten minder) is dat absoluut
niet uitgesloten. Nummer negen
Ajax Breedenbroek wordt ook
komend seizoen getraind door
Edwin Frericks.

In de tweede klasse I slaagde
SDOUC er vorig seizoen onder
leiding van coach Frank van
Kouwen in om zich na een moeizame competitiestart veilig te
spelen.
Een herhaling van dat scenario
lijkt aannemelijk, want de Ulftenaren begonnen in 2018 uitstekend met de volle winst uit de
eerste vier wedstrijden. Komend
seizoen wordt Van Kouwen op
de IJsselweide vervangen door
John Neijenhuis, momenteel in
de vierde klasse D koploper met
MvR uit ’s-Heerenberg.

IJsselweide-buurman

Gendringen gaat verder met
de voor aanvang van dit sei-

SDOUC pakte weer punten tegen Vorden.
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Olde Dorpskiek’n
De volgende Ulftse Krant verschijnt 26 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)
2 maart:
4 maart:
4 maart:
5 maart:
7 maart:
7 maart:
7 maart:
8 maart:
10-11 maart:
10 maart:
11 maart:
13 maart:
14 maart:
17 maart:
18 maart:
Toen deze bijschrift geschreven werd. Was het
wel koud maar kon er nog niet geschaatst worden.
Anders was het 100 jaar geleden. Toen werd er
volop geschaatst. Zoals de foto laat zien. Velen uit
Ulft bonden de ijzers onder. Het moet ook toen
een favoriete bezigheid zijn geweest. De schaatsbaan was achter de toenmalige houtzagerij ”het
Anker” van Eppink aangelegd. Aan de overkant
van de Oude IJssel ligt de Gieterij Becking en
Bongers. Geheel rechts op de foto staat de koek
en zopie tent.

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.

19 maart:
20 maart:
21 maart:
23 maart:
23-24 maart:
24-25 maart:
24-25 maart:
25 maart:
1 april:
15 april:

Harmonie uit Breedenbroek
bestaat 90 jaar

Harmonie St. Antonius uit Breedenbroek
werd in 1928 opgericht en viert dit jaar
dus haar 90-jarig jubileum. Dit moet natuurlijk gevierd worden en dat doen ze
met verschillende activiteiten. Maar waar
de vereniging toch wel het meest naar uitkijkt, is het najaarsconcert op 9 december
in de DRU Cultuurfabriek in Ulft.
”We gaan die dag een mooie theatermiddag maken in de DRU,” vertelt Maureen
Huls. Ze speelt al 25 jaar klarinet bij de
harmonie. ”Waarschijnlijk doet Hans
Keuper van Boh Foi Toch met ons mee.
Hoe laat dat is en wat we precies gaan
doen is nu nog niet bekend, maar we hebben een aantal mooie plannen. We willen
onder andere iets met film gaan doen,
waarbij we met het orkest gaan spelen. Ik
denk dat dat heel mooi wordt.”
Op 15 april geeft het orkest nog een voorjaarsconcert in de kerk in Breedenbroek.
”De kerk wordt eigenlijk al niet meer gebruikt voor diensten,” vertelt Huls. ”Maar
we zijn als vereniging ooit begonnen in de
kerk, dus we zijn blij dat we nog een keer
terug kunnen komen voor een concert.”

De precieze tijd van het concert is op het
moment van schrijven nog niet bekend,
maar het zal in de middag plaatsvinden.
De entree hiervoor is gratis.

Rommelmarkt

Naast concerten organiseert de harmonie
ook een rommelmarkt. Deze wordt gehouden op zaterdag 30 juni bij de pastorie
van Breedenbroek en is vrij toegankelijk.
”Een paar jaar geleden hebben we dit ook
georganiseerd, toen was het een groot
succes. Daar hopen we nu natuurlijk ook
weer op.” Een dag later wordt er door de
jeugd van de vereniging net als vorig jaar
een jeugdspektakel georganiseerd, wederom bij de pastorie.
Huls speelt al 25 jaar met veel plezier
bij St. Antonius. ”Het is een heel hechte
club. Je kent elkaar door en door. Het is
heel gezellig, maar het is muzikaal ook
uitdagend. Dat vind ik wel heel belangrijk
en dat we zeer veel verschillende dingen
doen. We hebben op dit moment een heel
enthousiaste dirigent die ook altijd open
staat voor vernieuwing. Daardoor vind
ik het nog steeds zo leuk om hier bij te
spelen.”

Playbackshow, Dorpshuus, Varsselder-Veldhunten
Film ’The Gift’ en Filmlezing ’Intieme vrienden’,
Filmhuis DRU Cultuurfabriek, Ulft
Expositie Ina Fukking-Kiers, Galerie Gelia, Silvolde
Bingo KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
Dramafilm ’Sprakeloos’, DRU Cultuurfabriek, Ulft
Rijbewijskeuring, Mulderij, Ulft
Start cursus ’Start to run’, Atletico’73, Ulft
Popquiz, SSP-Hal, Ulft
Let’s Go Irish, SSP-Hal, Ulft
Start cursus ’Start to run’, Atletico’73, Ulft
Fiep Fiep Vogeltje, DRU Cultuurfabriek, Ulft
Presentatie ’van Bakker Jan töt Bakker Piet”,
Zaal Köster, Etten
Creatieve avond Damesgilde Ulft, DRU
Cultuurfabriek, Ulft
Disco en Boogie Nights, Wulderland Kalkar
Jaarvergadering ’t Baarsje, Cafetaria te Pas,
Gendringen
Instuifmiddag KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
Start cursus Fit en Slank, Silvolde
Gemeenteraadsverkiezingen
The Bluebettes, DRU Cultuurfabriek, Ulft
Gendrings Toneel Bij restaurant Van Hal, Voorst
Vlooienmarkt, SSP-Hal, Ulft
Toneelvoorstelling ’Kom es Kieken’, Dorpshuus
Varsselder-Veldhunten
Paaswedstrijd jeugd en senioren, ’t Baarsje,
Oude IJssel Van Dam, Terborg
1e Paasdag; Paasvuur Megchelen
Voorjaarswandeling VVV, Start Roode Leeuw,
Terborg

Moeder Teresa Stichting
En wéér een vrachtwagen naar
Roemenië

’Het is winter, jullie zullen bij de stichting
nu dus wel druk zijn’, het is een logische
opmerking die regelmatig gehoord wordt
door vrijwilligers van de Moeder Teresa
Stichting Ulft. ”Helaas’’ is dan mijn bondige antwoord, voor de Roma in Roemenië
is er helaas altijd hulp nodig, het hele jaar
door.’’
Met hun inzet, dragen de vrijwilligers van
de stichting dagelijks bij aan een klein
stukje warmte in een gebied slechts 1500
kilometer van Ulft. Jongstleden maandag
werd er door de vrijwilligers bijvoorbeeld
weer een vrachtwagen volgeladen die deze
week in Roemenië arriveert.
Jaarlijks gaan er meerdere vrachtwagens
vol hulpgoederen naar Oradea, waar
medewerkers van de Maica Teresa, de
Roemeense tak van de Nederlandse stichting, ze op de juiste adressen bezorgen.
Zij weten namelijk als geen andere welke
mensen in de Roma-gemeenschap welke
behoeften hebben. Binnen de mogelijkheden van de stichting wordt keer op keer
bekeken waar hulp het meest noodzakelijk is.

Nu het in de bergen van Oradea nog een
slag kouder is dan in Nederland, zoeken
de Roma simpelweg naar warmte. Ze
sprokkelen hout en andere brandbare
materialen om maar een vuurtje te kunnen stoken. Om te koken of om zich simpelweg te warmen.
Warmte die voor u en mij vanzelfsprekend is, maar als je een armetierig hutje
bewoond op het Roemeense platteland
wel degelijk speciaal is. De Moeder Teresa
Stichting Ulft is blij met de hulp die ze kan
bieden, en is de vele mensen dankbaar die
bij hen goede tweedehands kleding, dekens, gebreide mutsen en medicamenten
inleveren. De stichting zorgt voor het zo
efficiënt mogelijk vervoeren van al deze
hulpgoederen.
Een stuk warmte komt niet alleen van
de zon, ook mensen kunnen hun warmte
delen. Die warmte is universeel, zo blijkt
elke keer weer……als een vrachtwagen
met hulpgoederen Ulft uitrijdt.
Meer informatie over de stichting, haar
activiteiten en mogelijkheden om de stichting te steunen vindt u op de website:
www.moederteresa.com

