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Wat moois
In deze eerste editie van 2019 
allereerst voor iedereen nog 
veel voorspoed, geluk en ge-
zondheid gewenst. Laten we 
genieten van de kleine dingen 
in het leven en er elke dag  wat 
moois van proberen te maken.
Over wat moois gesproken 
denk ik wat Ulft betreft even 
aan de entree van het dorp 
bij de Ulfter Brug. Wat een 
prachtig gebouw is daar weer 
herrezen uit die afgebrande 
troep waar we ons jarenlang 
aan geërgerd hebben. Geheel 
in stijl van de oude ’De Sluis’ 
is hier de ’nieuwe’ Sluis weer 
een aanwinst voor ons Ulft. 
Echt weer een visitekaartje 
voor het dorp. 
Rijd ik nu echter vanuit Oer 
richting Gendringen kom ik 
een ander project tegen dat 
duidelijk nog de nodige aan-
dacht behoeft. Was het zwem-
bad ’de Blenk’ niet verkocht 
aan degene met de beste plan-
nen voor het gebouw??? 
Ik vraag me af of het dicht-
timmeren van de ramen en 
dan maar laten verkommeren 
de beste plannen waren. Er 
gebeurt niks, er staan alleen 
hekken omheen en ook het 
groen eromheen verwilderd. 
Het is jammer dat bijna ieder-
een die boodschappen doet 
in Ulft en naar de Blenk of 
de Issel rijdt hier langs komt. 
Het is echt geen plaatje. Ik wil 
nog niet zeggen dat het zo erg 
is zoals ’de Sluis’ erbij gelegen 
heeft, maar een visitekaartje 
voor de dorp Ulft, nee echt 
niet dus. 
Heel jammer aangezien we 
toch een wat meer regionale 
functie hebben met ons uit-
gebreide winkelaanbod. Dit 
geeft echt geen goed beeld 
van wat we in Ulft allemaal 
te  bieden hebben, want dat is 
heel veel! 
Misschien wel een idee voor 
een goed voornemen of plan 
van de gemeente voor 2019? 
Kijk er eens naar, maak ons 
dorp weer mooier. 
Ulftsekrant@ijselstroom.nl

Zijlijn

Allereerst wenst de redactie van 
de Ulftse Krant u een heel geluk-
kig 2019! De feestdagen en de 
jaarwisseling liggen alweer ach-
ter ons en dat betekent dat ieder-
een verder gaat met zijn of haar 
dagelijkse bezigheden. Zo ook 
onze redactie. Een overzicht van 
de onderwerpen die u dit jaar 
van ons kunt verwachten.
 
Ook in 2019 vallen er weer veer-
tien edities van de krant bij u op 
de mat, in de 32e jaargang van 
de Ulftse Krant. In deze eerste 
uitgave van het nieuwe jaar blik-
ken we onder andere vooruit 
op de plannen van de gemeente 
Oude IJsselstreek voor 2019, met 
de voorgenomen investeringen 
en reacties daarop van de ver-
schillende politieke partijen in 
onze gemeente. 
In het weekend van zondag 3 
maart staan niet alleen de zui-
delijke provincies in Nederland, 

maar ook Ulft en omstreken in 
het teken van carnaval. Dat geldt 
dus ook voor de Ulftse Krant 
die in week 9 verschijnt op 25 fe-
bruari; de tweede editie van het 
jaar is traditioneel de carnavals-
krant. Hierin komen, naast het 
gebruikelijke nieuws, de pro-
gramma’s van de verschillende 
carnavalsverenigingen aan bod 
en het programma van de over-
koepelende organisatie Iseldonk.

Drie weken later, op 18 maart, 
komen we met nummer drie, een 
themanummer over het voor-
jaar. Ook in deze krant staan 
veel activiteiten en evenementen 
vermeld. In editie vier (15 april) 
gaat het over zowel Koningsdag 
als Pasen. Op de verjaardag van 
koning Willem-Alexander is al-
tijd veel te doen, waarbij Ulft 
niet achterblijft. Wij geven een 
overzicht van alle activiteiten 
die dan plaatsvinden. Met Pasen 

wordt eveneens veel georgani-
seerd, zoals de paaseierenrally. 
Meer hierover leest u in de uit-
gave van medio april.

Op 6 mei ontvangt u de vijfde 
editie. Een lekker volle krant, 
waarin we volop aandacht beste-
den aan Moederdag én Hoppen 
& Shoppen in het centrum van 
Ulft. Daarnaast plannen we 
in deze krant een extra VVV-
katern, met veel informatie over 
leuke (fiets- en wandel)activitei-
ten. Uitgave nummer zes gaat 
over de Ulftse Avondvierdaagse, 
ieder jaar weer een drukbezocht 
evenement. Deze verschijnt in 
week 21, op 20 mei, en staat 
bovendien in het teken van 
Pinksteren. Vaderdag is het the-
ma van de Ulftse Krant zeven, 
die drie weken later verschijnt 
op 11 juni. De laatste voor de 
zomerstop gaat natuurlijk over 
de Ulftse kermis, waarin alle drie 

de schutterijen aan bod komen 
en waarin – voor de 29e keer al-
weer – de jaarlijkse Ulftse Krant-
fietsroute te vinden is. Deze ver-
schijnt 1 juli.

Na de zomer
Na een zomerstop gaan we op 2 
september verder met een krant 
over het Centrumfeest in Ulft. 
Ook hierbij vindt u een extra 
bijlage: het Monumentenkatern 
over Open Monumentendag in 
Oude IJsselstreek. Editie tien 
verschijnt drie weken later, op 
23 september. Hierin staat de 
Zwem4daagse centraal, geor-
ganiseerd door zwem- en wa-
terpolovereniging De Gendten 
bij zwembad De Paasberg in 
Terborg.

Editie elf verschijnt op 14 okto-
ber en staat in het teken van het 
najaar. Dat betekent dat daarin 
weer veel aandacht zal zijn voor 
diverse (fiets- en wandel)acti-
viteiten. Nummer twaalf (4 no-
vember) gaat over Sinterklaas en 
de evenementen die daaromtrent 
worden georganiseerd. Drie we-
ken later, op 25 november, staat 
de Ulftse Krant in het teken van 
kerstsfeer. De laatste krant van 
2019 verschijnt op 16 december 
en gaat (vanzelfsprekend) over 
Kerst en de jaarwisseling. We 
hopen dat u onze krant ook het 
komende jaar weer met veel ple-
zier leest!

Over de Ulftse Krant
De Ulftse Krant is een uitgave 
van drukkerij De IJselstroom 
in Ulft. Het wordt huis-aan-huis 
verspreid in Ulft, Breedenbroek, 
Etten, Netterden, Gendringen, 
Megchelen, Silvolde, Terborg, 
Varsselder, Veldhunten en 
Voorst. De Ulftse Krant heeft 
een oplage van 14.000 exempla-
ren. Naast de Ulftse Krant kan 
De IJselstroom ook specials 
verzorgen. Deze verschijnen in 
afwijkende oplage, uitvoering en 
tegen geldende tarieven. Voor 
advertenties en persberichten 
kunt u mailen naar: 
ulftsekrant@ijselstroom.nl

De Ulftse Krant in 2019

De Ulftse Avondvierdaagse, dit jaar van 5-8 juni, een drukbezocht evenement. (Archieffoto)

7 Plannen van de  
gemeente in 2019

 8 Truckrun Achterhoek, 
Ketelaar Sport, 
LebensArt Indoor

9 Olde Dorpskiek’n, 
Agenda, Galerie bij de 
Boeken, MTS

Van Haaster-Kuiper Installatiebedrijf
Van Haaster-Kuiper Installatiebedrijf

Van Haaster-Kuiper Installatiebedrijf

DEBBESHOEK 2 - ULFT 
 TEL. 0315-681405

Warm de 

winter door!
Drukken 

&
printen

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

Voor al uw drukwerk 

familiedrukwerk,

printwerk, posters, 

T-shirts en nog 

veel meer...

Ook voor uw eigen ideeën 
voor  geboortekaartjes, 
huwelijkskaarten of jubilea 
denken wij graag met u mee!
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Almende College
Het Almende College is een paar 
jaar geleden in overleg getreden 
met de gemeente om over de 
toekomst te spreken. Ze krijgt 
namelijk te maken met een ste-
vige daling van leerlingen, toene-
mende leegstand en dus dalende 
inkomsten en stijgende lasten. 
Vanwege deze ontwikkelingen 
is het de wens van het Almende 
College om de VMBO-locaties 
Wesenthorst en Bluemers samen 
te brengen op één plek om voort-
gezet onderwijs voor de toekomst 
in de Oude IJsselstreek te be-
houden en te versterken. In 2017 
hebben college en raad besloten 
hiervoor extra middelen beschik-
baar te stellen. De locatie voor 
de nieuwbouw ligt ten westen 
van het bestaande Isala College 
in Silvolde. Om de ontwikkeling 
in het plangebied mogelijk te ma-
ken, is een bestemmingsplanher-
ziening noodzakelijk. 
Vanaf 3 januari 2019 liggen het 
ontwerpbestemmingsplan en het 
m.e.r.-beoordelingsbesluit gedu-
rende zes weken ter inzage. 

Frank Daamengebouw
Het pand met adres Frank 
Daamenstraat 4 in Ulft is sinds 
eind vorig jaar in eigendom van 
de gemeente. De aankoop van 
het pand past in het grotere kader 
van het ontwikkelen van innova-
tie en stimuleren van jong on-
dernemerschap. Door een huur-
overeenkomst met IJzersterk 

Ondernemen aan te gaan wordt 
daar gedeeltelijk invulling aan 
gegeven. Ook wordt met de 
aankoop doelgericht leegstand 
tegengegaan. En het geeft even-
eens een impuls aan het DRU-
Industriepark door te focussen 
op innovatie en maakindustrie. 

Bijzonder erfgoed
Het college neemt kennis van 
het uitvoeringsprogramma Een 
nieuwe tijd! Wederopbouw in 
de Achterhoek. Het uitvoerings-
programma is samengesteld voor 
en door elf gemeenten in de 
Achterhoek. Door de handen 
ineen te slaan voor een gezamen-
lijk themaproject, wordt het 
bijzondere erfgoed uit de weder-
opbouwperiode dat deze regio 
bezit, groots onder de aandacht 
gebracht. Het wordt een project 
waarin de verhalen en de tijds-
geest van deze periode centraal 
staan, maar waar ook een brug 
wordt geslagen naar de opgaven 
van nu. Maatschappelijk draag-
vlak, duurzaamheid en participa-
tie zijn daarbij het uitgangspunt.

Jeugd Interventie Team
Eind vorig jaar heeft het col-
lege ingestemd met de Vorming 
van een Jeugd Interventie Team 
(JIT). In dit team (werkoverleg) 
wordt voorzien in de ketenbrede 
aanpak van jeugdgroepen onder 
regie van de gemeente. Hierbij 
wordt de vernieuwde landelijke 
aanpak problematische jeugd-
groepen en groepsgedrag ge-
volgd. Het JIT richt zich actief
op (groepen) jongeren die niet 
worden bediend. Vaak is er bij 
deze (groepen) jongeren sprake 
van kwetsbaarheid en zwaardere 
(multi) problematiek. 

Deze kwetsbaarheid uit zich op 
verschillende manieren. Er kan 
sprake zijn van overlast gevend 
en grensoverschrijdend gedrag, 
maar ook van minder zichtbare 
kwetsbaarheid met als mogelijke 
gevolgen terugtrekken, eenzaam-
heid en sombere gedachtes. 

(Be)Leef & Beweeg Fair
De buurtsportcoaches van Oude 
IJsselstreek organiseren op zon-
dag 3 februari tussen 12.00 en 
17.00 uur, de gratis toeganke-
lijke (Be)Leef & Beweeg Fair 
in de SSP-Hal op het DRU 

Industriepark in Ulft.  Een eve-
nement voor bezoekers van alle 
leeftijden die gratis informatie 
krijgen vanuit een breed scala aan 
partijen. Met als centraal doel; 
het bevorderen van de algehele 
gezondheid, zowel op fysieke, 
mentaal als sociaal vlak. Meer 
informatie over de (Be)Leef & 
Beweeg Fair kunt u vinden op 
www.helpgewoonbuurtsport.nl.  

Schuldhulpmaatjes gezocht
SchuldHulpMaatje Oude 
IJsselstreek is (voortdurend) op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers. 

Mensen die hen komen helpen 
om inwoners met financiële pro-
blemen bij te staan. Ziekte, baan-
verlies, echtscheiding of andere 
tegenslag ontregelt bij veel men-
sen de financiële situatie. Een 
SchuldHulpMaatje is goed thuis 
in de maatschappij, zeer gemoti-
veerd, kan goed met mensen om-
gaan en heeft veelal een financi-
ele en/of zakelijke achtergrond 
of belangstelling. Nadere info bij 
coördinator, mevrouw Elfriede 
te Hennepe, tel. 06-51064003 of 
info@schuldhulpmaatje-
oudeijsselstreek.nl.

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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Nieuw in Gendringen: Boogaars Woondiensten

Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

’n minuutje

Paerelskruutje

Aan de Grotestraat 29 in 
Gendringen heeft Boogaars 
Woondiensten onlangs haar    
deuren geopend. Reparatie van 
meubels, stoffering, restauratie
van antiek of een meubel op 
maat? Het kan allemaal bij 
Boogaars. Het zijn stuk voor stuk 
vakmensen met gouden handen 
die bij Boogaars Woondiensten 
werken. En dat moet natuurlijk 
ook als het gaat om meubelstof-
fering, het leggen van tapijt, 
meubelreparaties of het verma-
ken van gordijnen. 

Boogaars Woondiensten staat 
bekend om het grote aanbod 
diensten. Dat is in de vestiging 

in Gendringen niet anders. Wim 
Boogaars: ”Ook in Gendringen 
kunnen mensen voor alle dien-
sten die we aanbieden terecht. 
Het is alleen wel zo dat we be-
paalde werkzaamheden in een 
andere vestiging uitvoeren, maar 
daar merk je als klant niks van.”

45 jaar ervaring
In het najaar van 2018 opende 
Boogaars Woondiensten de 
vestiging aan de Grotestraat in 
Gendringen. Het bedrijf onder 
leiding van Wim Boogaars is al 
meer dan 45 jaar gespecialiseerd 
en het renoveren en repareren en 
van meubelen en het restaureren 
van antieke meubelen. Vanuit 

Kleve en Rees, vlak over de 
grens, is een grote klantenkring 
opgebouwd. Uiteraard ook in 
Nederland. De opening van een 
vestiging in Gendringen zorgt er 
voor dat Nederlandse klanten de 
oplossing voor hun meubels of 
woning dichter bij huis vinden. 

Scherpe prijs
Naast het grote aanbod diensten, 
is ook een goede prijs een van de 
andere voordelen van Boogaars. 
”Doordat we zelf onze materia-
len importeren, kunnen we onze 
diensten tegen een scherpe prijs 
aanbieden,” vertelt Boogaars. 
”Dat maakt bijvoorbeeld een 
maatwerkmeubel heel interes-

sant. Al onze medewerkers heb-
ben ruime kennis van het reno-
veren, repareren en maken van 
meubels. En daarnaast zorgen 
wij ook voor het transport. Geen 
probleem.”

Reinigen
Naast het specialistische werk 
aan meubels, is ook het reini-
gen van bijvoorbeeld banken, 
tapijten en karpetten een veelge-
vraagde dienst. Na een behande-
ling ziet het er weer als nieuw uit. 
Zo krijgen veel meubels en tapij-
ten een tweede leven. Toch aan 
een nieuw tapijt toe? Boogaars 
Woondiensten legt tapijt in uw 
gehele woning voor een scherpe 
all-in prijs. Dit betekent dat bij 
afname van het tapijt, de vakkun-
dige legservice gratis is. Eigenaar 
Wim Boogaars komt graag vrij-
blijvend bij u langs om de wen-
sen te bespreken. Of het nu om 
stofferen, restauratie, maatwerk 
meubels of wat anders gaat. 

Openingstijden
De openingstijden van Boogaars 
Woondiensten zijn als volgt: 
Gendringen
maandag op afspraak
dinsdag t/m vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur
Kleve 
maandag op afspraak
dinsdag t/m vrijdag: 
10.00 tot 19.00 uur
zaterdag:
10.00 tot 17.00 uur
Rees
dinsdag t/m vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur
Meer informatie is te vinden op 
www.boogaars.nl

Fietspad Engbergen

In samenwerking met de provincie Gelderland heeft de gemeente een nieuw vrijliggend tweerichtingen-
fietspad aangelegd langs de Engbergseweg in Voorst. Hiermee wordt de verkeersveiligheid voor fietsers 
vergroot. Het nieuwe fietspad loopt langs de zuidzijde van de Engbergseweg, tussen de kruisingen met de 
Bosweg en de Grensweg. De werkzaamheden werden nog voor de kerst afgerond. 



Wandelend de historie van 
Ulft beleven
Zondag 27 januari om 11.30 uur 
kan er worden deel genomen aan 
de wandeling langs bijzondere 
plekken in Ulft waar de gidsen, 
leden van de fotowerkgroep van 
de Oudheidkundige Vereniging 
Gemeente Gendringen (OVGG) 
het bijbehorende verhaal vertel-
len. Ulft is veranderd in de loop 
der jaren. Heel veel is ’geschie-
denis’ geworden. Toch zijn er 
nogal veel plaatsen waar de oude 
situatie door middel van verha-
len en foto’s weer tot leven is te 
wekken.
De route door een deel van Ulft 
is ongeveer 4 kilometer en rol-
stoelvriendelijk.  Daarna is er 
iedere vierde zondag van de 
maand gelegenheid om deze rou-
te met een gids te lopen.
Aanmelden kan bij de balie van 
de DRU Cultuurfabriek. Andere 
aanmeldmogelijkheden: telefo-
nisch 0315-714358, online via 
www.drucultuurfabriek.nl. 
De kosten zijn €4,00 per per-
soon, kinderen tussen 6 en 12 
jaar betalen de helft. Startpunt 
is bij het standbeeld van de 
ijzergieter op het plein voor het 
Portiersgebouw. Groepen kun-
nen op afspraak ook op een an-
der tijdstip onder leiding van een 
gids de route lopen. 

Nieuwjaarsconcert 
Iesellander Muzikanten
De Iesellander Muzikanten 
houdt een nieuwjaarsconcert op 
zondag 27 januari bij De Kievit 

in Megchelen. Het concert begint 
om 11.00 uur en de entree be-
draagt 6 euro. Donateurs van de 
Iesellander Muzikanten hebben 
op vertoon van hun donateurs-
kaart vrije toegang. 
Het orkest staat onder leiding 
van Jan Venhorst. Lijkt het u 
leuk om een deuntje mee te spe-
len of te zingen? De Iesellander 
Muzikanten kunnen wel wat 
versterking gebruiken. Zo is er 
plaats voor een zanger die affini-
teit heeft met Egerländermuziek 
en een eerste flügelhornist. 
Tevens zijn wij op zoek naar een 
geluidstechnicus. U kunt contact 
opnemen met voorzitter T.J. 
Dekkers (0314-326728) of bin-
nenlopen op een repetitieavond 
op woensdagavond van 19.45 uur 
tot 22.00 uur, in het gebouw van 
Willem Tell in Silvolde. U bent 
van harte welkom!

Rijbewijskeuringen in Ulft
Automobilisten kunnen zich via 
Regelzorg Rijbewijskeuringen 
op 31 januari, 18 februari en 
13 maart in Zaal de Mulderije, 
Allee 1 medisch laten keuren 
voor de verlenging van hun rijbe-
wijs. Een afspraak maken met de 
arts kan via Regelzorg Rijbewijs-
keuringen. Tel.: 088 2323300.  
Zelf een datum plannen: 
www.regelzorg.nl. Voordat u een 
afspraak maakt koopt u eerst een 
Gezondheidsverklaring. Aange-
raden wordt dit digitaal te ko-
pen met behulp met uw DigiD 
op mijn.cbr.nl Een papieren ge-
zondheidsverklaring is verkrijg-
baar bij de meeste gemeenten of 
Regelzorg. Automobilisten van 
75 jaar en ouder betalen €40,-. 
Voor houders van rijbewijs 
C/D/E tot 75 jaar is het tarief 
€60,-. Bent u gezond, koopt u 
een digitaal formulier en kunt u 
snel een afspraak maken bij de 
keuringsarts dan is uw nieuwe 
rijbewijs snel geregeld. Is dit niet 
het geval dan kan het maximaal 3 
of 4 maanden duren. 

Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 4 februari weer haar 
maandelijkse bingo voor leden 
om 14.30 uur in ’t Hemeltje te 
Ulft. Nieuwe leden zijn welkom 
en kunnen zich op deze middag 
aanmelden.

Mantelzorgcafé in gemeente 
Oude IJsselstreek
Op maandag 11 februari 2019 is 
er weer een bijeenkomst van het 
Mantelzorgcafé. Mantelzorgers 
kunnen elkaar ontmoeten in ’De 
Roode Leeuw’ in Terborg, van 
13.30 - 15.00 uur. De mantelzorg-
consulent is uw gastvrouw. Zij 
ontvangt iedereen met een kopje 
koffie of thee en kan uw vragen 
beantwoorden. 
U kunt info over deze bijeen-
komsten ook vinden op www.
vithulpbijmantelzorg.nl.
Opgave hiervoor is niet nodig. Er 
zijn geen kosten aan verbonden 
en de koffie/thee krijgt u aange-
boden. Meer weten? Bel (0544) 
82 00 00 of mail: 
info@vithulpbijmantelzorg.nl.

Instuifmiddag KBO/SBU
KBO/SBU organiseert op maan-
dag 18 februari een instuifmid-
dag vanaf 14.00 uur in zaal het 
Hemeltje te Ulft. Er wordt een 
kaartje gelegd (o.a. solokaarten, 
jokeren, 3/15), rummikub ge-
speeld en gesjoeld; ook 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 deel-
nemers, dus breng partner, buren 
en vrienden mee.

Damesgilde Ulft
Op woensdagavond 20 februari 
houdt Damesgilde Ulft een bij-
eenkomst in de Conferentiezaal 
van de DRU Cultuurfabriek. 
Aanvang 19.30 uur. De hartstich-
ting komt een informatie-avond 
verzorgen met als thema: Hart 
en Vaatziekte bij vrouwen. Een 
interessant onderwerp, dat vaak 
onderbelicht wordt als het om 
vrouwen gaat. Het gaat hier om 
vaak andere klachten.

Excelsior in Concert met
Cor Bakker
Ter afsluiting van het 80-jarig 
jubileum zal muziekvereniging   
Excelsior op 9 maart een con-
cert geven waarbij de van  TV 
en Radio bekende pianist Cor 
Bakker zijn medewerking zal 
verlenen. Het concert zal plaats-
vinden in de grote concertzaal 
van de DRU Cultuurfabriek en 
begint om 20.00 uur. Donateurs 
hebben een voordeeltje, zij mo-
gen twee kaarten afnemen voor 
€12,50 per stuk. Niet donateurs 
betalen €17,50 per kaartje. Dit 
is overigens inclusief garderobe 
en pauze drankje. Reserveringen 
via: excelsiorsilvolde@gmail.com 
of via  één van de leden. 
Voorverkoopadressen: Welkoop, 
Silvolde; Bloemenboerderij van
der Veen, Etten; DRU Cultuur-
fabriek, Ulft; Hoofdstraat Op-
tiek, Terborg.
Donateurs worden binnenkort 
bezocht voor de jaarlijkse bijdra-
ge en kunnen dan tevens direct 
hun kaart kopen/bestellen.
Reserveringen worden definitief 
na ontvangst van het aankoop-
bedrag. De kaarten worden bij 
u thuis bezorgt. De zitplaatsen 
worden niet op stoelnummer  
uitgegeven, het aantal is beperkt 
dus sla uw slag. Graag zien we 
u op 9 maart a.s. in de cultuur-
fabriek te Ulft.
Bestuur en leden Excelsior.

Yoga Studio Ulft
Wil jij beter in je vel zitten en 
een gezondere leefstijl? Wij 
laten je graag kennismaken met 
diverse yogastijlen. Yoga wordt 
niet voor niets door steeds meer 
mensen beoefend. In de huidige 
drukke maatschappij worden 
hoge eisen aan lichaam en geest 
gesteld.  Des te belangrijker om 
jouw gezondheid voorop te stel-
len.  Plan dat uurtje voor jezelf en 
ervaar zelf wat onze yogalessen 
kunnen betekenen.  Ons aanbod 
is divers, je vindt o.a. yin yoga, 
Hatha yoga, Flow Yoga, Power 
Yoga en last but not least:  vanaf 
december 2018 ook hot yoga.  
Reserveer een proefles of stel je 
vraag via contact op de site.  Wij 

adviseren je graag over welke 
soort yogales bij jou past. Yoga 
studio Ulft bevindt zich in het 
centrum van Ulft aan de F.B. 
Deurvorststraat 40a.
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Burgemeester Otwin van Dijk pronkt voor 
Stadsprins Ton den Derde van Iseldonk

Kun jij financiële nachtmerries oplossen? Dan ben jij degene naar 
wie SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek op zoek is. We hebben 
voortdurend behoefte aan nieuwe vrijwilligers die ons komen helpen 
om mensen met financiële problemen bij te staan. Ziekte, baanver-
lies, echtscheiding of andere tegenslag ontregelt bij veel mensen de 
financiële situatie. Met een Maatje vinden zij zeker een oplossing. 
Ruim 30 gecertificeerde maatjes ondersteunen jaarlijks meer dan 
120 hulpvragers. Onze Maatjes volgen bij ons eerst een 3-daagse 
cursus voor hun certificaat. Ze houden hun kennis actueel via distant 
learning, eigen studiemiddagen en vrij toegankelijke intervisie bij-
eenkomsten. Een Maatje werkt individueel, maar kan terugvallen 
op de kennis en kunde van al zijn collega-Maatjes en wordt daar-
naast bijgestaan door een Coördinator-Senior Budgetconsulent. De 
tijd die het je kost, bepaal je voor een belangrijk deel zelf. Denk 
aan minimaal een dagdeel per week. Je kiest zelf of je een of meer 
hulpvragers begeleidt. De ingewikkeldheid van de problemen kan 
sterk uiteen lopen en je stemt jouw mogelijkheden af met de coör-
dinator. Zie www.schuldentelefoonoudeijsselstreek.nl of landelijk            
www.schuldhulpmaatje.nl
Nadere info bij onze coördinator, mevrouw Elfriede te Hennepe,   
tel. 06-51064003 of info@schuldhulpmaatje-oudeijsselstreek.nl

Kun jij financiële nachtmerries 
oplossen

Wedstrijden van de 
komende weken
27 januari
SDOUC - VV Vorden
VV MEC - Ulftse Boys 
GWVV - Keijenburgse Boys
VDZ - Gendringen
VV Terborg - KSH
RKHVV - Silvolde
NVC Netterden - Ajax B
SVGG - SV Dinxperlo
SV Halle - VV Etten

3 februari
Concordia W - SDOUC 
Ulftse Boys - GWVV
Gendringen - OBW
SV Dinxperlo - VV Terborg
Silvolde - Hollandia
Westendorp - NVC Netterden
SV Loil - SVGG
Ajax B - VV Vosseveld
VV Etten - VVL

10 februari
Warnsveldse Boys - SDOUC
SVGG - Ulftse Boys
GWVV - Sprinkhanen 
Gendringen - MASV
VV Terborg - Keijenburg. Boys
Alcides - Silvolde
NVC Netterden - VV Stokkum
Den Dam - Ajax B
VV Vosseveld - VV Etten

17 februari
SDOUC - VV Union 
Ulftse Boys - VV Terborg 
AD ’69 - GWVV 
VV MvR - Gendringen
Silvolde - Achilles 1894
SV Bredev. - NVC Netterden
KSH - SVGG 
Ajax B - VV Mariënveld
VV Etten - SV Kilder 

ulftsekrant@ijselstroom.nl

Ton Knaven regeert dit carnavalsjaar over Iseldonk als Stadsprins Ton den Derde. Bij de jeugd houdt 
Quinty Reulink dit jaar de regie als Jeugdprinses Quinty den Eerste. De nieuwe stadsprins en jeugdprinses 
werden 18 en 19 januari gepresenteerd tijdens de pronkzittingen van Stichting Iseldonk, het overkoepe-
lend orgaan van het Ulftse carnaval.
Burgemeester Otwin van Dijk van de Gemeente Oude IJsselstreek had de eer om hen als eerste te mogen 
feliciteren en deed dat dit jaar wel op een heel unieke wijze. Burgemeester Otwin van Dijk verzorgde 
namelijk samen met lokale artiesten Dianca en Nora Disbergen, Old & (N)ice, een carnavalsbuut. Met de 
leus ’Metdoen’ van de jeugd van Iseldonk werd het publiek op ludieke wijze verrast door de burgemeester 
van de Gemeente Oude IJsselstreek en werd de plaatselijke politiek op carnavaleske wijze aan de kaak 
gesteld. Voor meer info www.iseldonk.com en volg Stichting Iseldonk op Facebook en Twitter @iseldonk. 
(Foto Guus Tinnevelt)
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In mei vorig jaar ging het nieuwe 
college van de gemeente Oude 
IJsselstreek enthousiast aan 
de slag. Zoals de titel van het
collegeprogramma al aangeeft, 
bouwen ze ’met lef samen aan de 
toekomst’. Op meerdere gebie-
den willen ze hun ambities 
waarmaken. Zoals economie en 
onderwijs, inclusiviteit, het op-
stellen van de toekomstvisie en 
regionale en grensoverschrijden-
de samenwerking. Dit jaar zetten 
college en raad volop in op het 
stimuleren van de economie, 
onderwijs, duurzaamheid, huis-
vesting van scholen, plattelands-
ontwikkeling en in maatregelen 
om het woningaanbod beter aan 
te laten sluiten op de vraag.

Sociaal Domein
De gemeente kampt met tekor-
ten in het sociaal domein. Om dit 
om te buigen zijn stevige maat-
regelen nodig. Essentieel uit-
gangspunt daarbij is dat iedereen 
moet kunnen meedoen aan de 
samenleving. Verdere ontwik-
keling is noodzakelijk om ook 
in de (nabije) toekomst te kun-
nen blijven zorgen voor inwo-
ners die hulp en ondersteuning
nodig hebben. De gemeente blijft 
dan ook investeren in succes-
volle en nieuwe experimenten en 
het schoolmaatschappelijk werk 
wordt uitgebreid. En er komt 
een multimediaal (geschikt voor 
smartphone en tablet) informa-
tiepunt. Hierop zijn in 2019 min-
stens 50 procent van de partners 
van de gemeente aangesloten.

Onderwijs
Ook vindt de gemeente het be-
langrijk dat het onderwijs goed 
aan blijft sluiten bij de snelle 

veranderingen in de maatschap-
pij en technische ontwikkelingen. 
Samen met het bedrijfsleven en 
onderwijsinstellingen zoekt ze 
naar nieuwe manieren om vraag 
en aanbod beter op elkaar aan te 
sluiten en vacatures in te vullen. 
De komende jaren worden huis-
vestingsplannen gemaakt met 
een aantal basisscholen.

Wonen
Omdat het huidige woningaan-
bod niet meer goed aansluit bij de 
vraag, moet er een betere balans 
komen. De regionale afspraken 
over woningbouw worden kri-
tisch tegen het licht gehouden. 

Wat zijn de nieuwe mogelijk-
heden? In het terugdringen van 
de voorraad nieuwbouwplan-
nen is al een flinke slag gemaakt. 

De roep om meer wooncon-
tingenten is groot. Er zal altijd 
nieuwbouw nodig blijven, maar 
daar zal sloop tegenover moeten 
staan om contingent te kweken. 
Want de bevolkingssamenstelling 
verschuift en dus ook de vraag 
naar bepaalde woningen. Het 
aanbod is nu niet altijd passend. 
Door deze verschuiving wordt 
een deel van het aanbod/de 
voorraad incourant en zal uit de 
markt vallen (of eruit genomen 

moeten worden). Deze transitie 
gaat gepaard met de verduur-
zamingsoperatie van de voor-
raad. Alleen woningen met een 
goede energieprestatie hebben 
toekomstwaarde.. 

Economie
Een bloeiende economie biedt 
kansen voor inwoners en bedrij-
ven. De gemeente geeft dan ook 
hoge prioriteit aan het verster-
ken van de werkgelegenheid. 
Dit doet ze door ruimte te geven 
aan nieuwe vormen van onder-
nemerschap, te zorgen voor aan-
trekkelijke bedrijventerreinen 
en door innovatie te stimuleren. 

Daarnaast wordt bedrijventer-
rein Hofskamp Oost III ontwik-
keld en worden techniekdagen 
en het evenement IJzerwijs geor-
ganiseerd. 

Grensoverschrijdende 
samenwerking
Oude IJsselstreek is een grens-
gemeente. Het is dan ook slim 
om over de grenzen heen te kij-
ken, omdat je samen nu eenmaal 
meer bereikt. 
Om de gemeentelijke ambities te 
realiseren en vraagstukken op te 
lossen is structurele samenwer-
king nodig. Regionaal en interna-
tionaal, maar ook tussen onder-
wijs, bedrijfsleven, instellingen 
en overheid. Oude IJsselstreek 
maakt onderdeel uit van de 
nieuwe Achterhoekse samen-
werking en grensoverschrijdende 
samenwerkingen.

Duurzaamheid
Oude IJsselstreek wil in 2030 al 
energieneutraal zijn. Daarom 
investeert ze in duurzaamheids-
leningen en besluiten over deel-
name aan een energiefonds. 
Sinds de invoering van de vier 
afvalcontainers in 2017 heeft de 
gemeente flinke vooruitgang ge-
boekt op het gebied van afval-
scheiding. 
Ze streeft ernaar de hoeveelheid 
restafval nog verder te vermin-
deren (een scheiding van 90 pro-
cent van het afval) door de afval-
scheiding komend jaar verder te 
optimaliseren. Verder koopt de 
gemeente zoveel mogelijk circu-
lair in. Een circulaire economie 
wordt ook wel kringloopecono-
mie genoemd. Hierin bestaat 
geen afval en worden grondstof-
fen steeds opnieuw gebruikt. 

Plannen van de gemeente in 2019

De nul-woningen aan de Colibriestraat in Ulft.

Wat zijn de zaken waar de zes 
politieke partijen in de gemeente 
zich het komende jaar extra voor 
gaan inzetten? We zetten ze op 
een rij.

Onze partij, D66, kent een aantal 
kernwaarden waar wij ons ook 
binnen de gemeente altijd op 
richten. Wij zijn liberaal en gelo-
ven in de eigen kracht van men-
sen. Daarbij past een gemeente 
die mensen de ruimte geeft voor 
ondernemersschap en het maken 
van eigen keuzes. 
Onze fractie streeft naar een 
regelarme, toegankelijke en 
transparante gemeente. Wij heb-
ben duurzaamheid en een beter 
klimaat hoog in het vaandel staan. 
Binnen onze gemeente hebben 
we een duidelijke opdracht ten 
aanzien van het klimaat. Wij zul-
len erop toezien dat er komend 
jaar een duidelijke agenda en 
aanpak komt om ook binnen 
onze gemeente te zorgen voor 
een gezond klimaat voor onze 
volgende generaties.

De bestaande woningnood in 
combinatie met veel te wei-

nig nieuwbouw leidde in onze 
gemeente tot prijsstijgingen, 
gebrek aan doorstroming en lan-
ge wachtlijsten voor een sociale 
huurwoning. Dat moet anders! 
De PvdA Oude IJsselstreek wil 
de komende periode veel meer 
huizen (ver)bouwen en een grote 
inhaalslag maken. We willen 
een fors deel van de Gelderse 
woningbouwproductie (100.000) 
voor onze rekening nemen en 
zo de wachtlijsten voor zowel 
betaalbare koop en huur terug-
dringen. Dat kan door:
• (onnodig) afgewaardeerde 

bouwlocaties (her)invullen;
• woningen in aanloopstra-

ten en leegstaande panden 
mogelijk maken;

• woningen in dorpskernen 
en woningsplitsing mogelijk 
maken;

• oude woningen renoveren/
slopen/verduurzamen;

• Nieuwbouwwoningen (huur 
en koop) realiseren.

Lokaal Belang gaat verder met 
de realisatie van het coalitiepro-
gramma. Met de omringende 

gemeenten zullen wij optrekken 
naar de provincie en een plei-
dooi houden voor meer wonin-
gen. Het tekort op het Sociaal 
Domein moet opgelost worden, 
het liefst met de hand op de knip. 
De oplossingen worden gevon-
den in de techniek van aanbeste-
den, vereenvoudiging van regels 
en het vroegtijdig sturen op de 
uitgaven. 
Lokaal Belang blijft aandringen 
op maatregelen voor intensive-
ren van de handhaving, het voor-
komen van sociale problemen en 
buurtoverlast en het oplossen van 
onveilige situaties. Door samen 
te werken in de regio wil Lokaal 
Belang de economie, werkgele-
genheid en de bereikbaarheid 
van de Achterhoek stimuleren.

Samen beslissingen nemen om 
de goede koers vast te houden. 
Daar zullen we ook het komend 
jaar mee bezig zijn. In het sociale 
domein zijn door de jeugdzorg, 
zoals in zoveel gemeenten, fikse 
tekorten ontstaan. Het komende 
jaar staat in het teken van het 
ombuigen van deze tekorten om 
weer op een sluitende begroting 
uit te komen. Daarnaast blijft 

duurzaamheid een belangrijk 
aandachtspunt. Laten we aan-
dachtig kijken naar de te maken 
keuzes en ook goed oriënteren 
op kleine projecten, die veel 
invloed kunnen hebben op onze 
biodiversiteit. Een toekomstbe-
stendige benadering voor onze 
omgeving én de economische 
zaken zijn van groot belang 
voor de leefbaarheid van onze 
gemeente. Samen gaan we deze 
klus klaren. Helpt u mee?

In het zogenaamde sociale 
domein dreigt een tekort van 
ruim 4 miljoen euro. Dit tekort 
mag niet ten koste gaan van de 
zorg zelf. Daarnaast vindt de SP 
het onverteerbaar dat één op de 
acht gezinnen in de gemeente 
niet rond kan komen. 
Om dit te bestrijden, blijft dit 
onze aandacht houden. Ook 
zijn we van mening dat in onze 
gemeente naar behoefte, vooral 
starters- en seniorenwoningen, 
zowel huur als koop, en vanzelf-
sprekend levensloopbestendig 
gebouwd moeten worden. 
Het komende jaar zal de SP zich 
opstellen, zoals u dat van ons 
gewend bent: kritisch, maar con-
structief, dus met goede voorstel-
len voor onze inwoners. Uw input 
is daarbij van harte welkom.

De VVD zet haar inspanningen 
voort om de gemeentepolitiek 
meer open en eerlijk te maken, 
om inwoners echt invloed te 
geven op hun leefomgeving. Dat 
begint bij onszelf. We gaan meer 
naar de inwoners toe en maken 
tijd om iets anders te doen dan 
alleen vergaderen. In het huidige 
economische klimaat moeten we 
niet aan de kant staan. Bedrijven 
moeten de ruimte krijgen om 
meer banen te scheppen. Dat kan 
alleen als er voldoende passende 
woningen zijn voor starters en 
senioren en onze regio bereik-
baar blijft. De wethouders geven 
teveel geld uit. De gemeente 
moet financieel op orde komen 
en niet meer uitgeven dan er 
binnen komt, want de inwoners 
moeten daarvoor de rekening 
betalen.

Politieke plannen van 2019
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Kinderen en volwassenen met een levens-
bedreigende ziekte of een beperking een 
prachtige dag bezorgen. Dat is de bedoe-
ling van de Truckrun Achterhoek, die dit 
jaar op zaterdag 7 september voor het 
eerst georganiseerd wordt, met de DRU 
Cultuurfabriek in Ulft als start- en eind-
punt. Komende zondag, 3 februari, gaat 
de inschrijving voor chauffeurs van start. 

Vorige week maandag had het bestuur 
van de Stichting Truckrun Achterhoek 
- voorzitter Jos Broeks, secretaris 
Peggy ten Tuijnte en penningmeester 
Thijs Rosendaal - een afspraak met de 
gemeente en dat bracht goed nieuws. 
”De eerste gesprekken zijn gevoerd en 
de gemeente geeft aan positief tegenover 
de Truckrun Achterhoek te staan,” ver-
telt de secretaris. ”Ze lieten zelfs weten 
ons te willen helpen met wat advies.” 
Ondertussen wordt onder meer via de web-
site www.truckrunachterhoek.nl 
gezocht naar geldschieters. 
Naast Seesing Personeel, de trotse hoofd-
sponsor van het evenement, kunnen 
’Vrienden van de Truckrun’ het initiatief 
voor slechts een tientje steunen en ook 
andere sponsoren zijn meer dan welkom.

Vanuit Ulft gaat de route door de gemeen-
ten Oude IJsselstreek, Doetinchem en 
Montferland en zal gedurende twee uur 
een stoet van (maximaal) honderd vracht-
wagens via onder meer Silvolde, Terborg, 
Doetinchem, ’s-Heerenberg, Netterden 

en Gendringen weer terugkeren in Ulft, 
waar burgemeester Otwin van Dijk de 
ontvangst voor zijn rekening zal nemen. 
”Het moet een echte Achterhoekse 
Truckrun worden; voor Achterhoekers, 
door Achterhoekers. We hopen dan ook 
op chauffeurs uit de hele Achterhoek.” 
Chauffeurs die mee willen rijden, kunnen 
zich vanaf komende zondag inschrijven op 
truckrunachterhoek.nl: de drie bestuursle-
den zijn dan bij Optimaal FM te gast en 
tijdens het programma Prima Hollandia 
(om 10.15 uur om precies te zijn) gaat het 
inschrijfformulier online. 

Het moet op 7 september een prachtige 
dag worden voor alle kinderen en vol-
wassenen met een ongeneeslijke ziekte 
of een beperking die als bijrijder met de 
chauffeurs mee mogen in de cabine. Maar 
niet alleen voor de bijrijders belooft het 
een onvergetelijke ervaring te worden; 
ook voor de truckers zelf wordt het een 
indrukwekkende dag. Voorzitter Broeks, 
die als ervaren chauffeur al aan verschil-
lende truckruns deelnam, kan het zijn 
beroepsgenoten van harte aanbevelen. 
”Het mooist is de vreugde die je brengt,” 
zegt Broeks. ”Het is heel dankbaar werk. 
Maar de verhalen die je te horen krijgt, 
maken ook diepe indruk. Chauffeurs die 
voor het eerst meedoen, hebben niet in de 
gaten wat je met zo’n tocht teweegbrengt. 
Het worden twee uur vol emoties, echt 
een emotionele rollercoaster. Dat laat nie-
mand onberoerd.”

Truckrun Achterhoek: 

’Emotionele rollercoaster’

V.l.n.r.: Jos Broeks, Peggy ten Tuijnte, Thijs Rosendaal.

Ketelaar Sport in Ulft begint het nieuwe 
jaar goed met de opening van de Cycle 
Studio. De compleet vernieuwde fiets-
zaal heeft een metamorfose ondergaan. 
Dinsdag 29 januari is de opening. 

Met een driejarenplan krijgt Ketelaar 
Sport een gehele nieuwe look. Ruimte 
voor ruimte wordt gemoderniseerd. Zo 
is de afgelopen tijd bijvoorbeeld ook de 
koffiecorner aangepakt. Tot genoegen 
van Chantal Kapelle van Ketelaar Sport. 
”In de koffiecorner kunnen sporters 
verschillende soorten koffie en thee en 
verfrissende drankjes drinken,” vertelt 
ze. ”Hiervoor zit ook een optie bij het 
abonnement.” Altijd gezellig om even na 
te praten, bijvoorbeeld. 

E-Gym
Daarnaast werd de nieuwe e-gymruimte 
al in gebruik genomen. Hier kun je in 
dertig minuten je hele lichaam trainen. 
Kapelle: ”Het instellen van de slimme 
apparaten gaat allemaal volautomatisch. 
De gegevens worden opgeslagen op een 
chip in een bandje dat je krijgt. Als je de 
volgende keer komt, wordt alles direct 
voor je ingesteld. Het is een hele effec-
tieve manier om je spierkwaliteit te ver-
beteren. En omdat je het binnen dertig 

minuten doet, kun je elk moment van de 
dag instappen. Met twee à drie keer per 
week, merk je al verbetering.” 

25 euro besparen
Hoewel januari al even op weg is, heb je 
nog steeds de mogelijkheid om die goede 
voornemens waar te maken. Wie zich nog 
in januari inschrijft voor een sportabon-
nement, bespaart 25 euro. Dan kun je 
ook direct al gebruik maken van de com-
pleet vernieuwde kleedkamers. Want 
dat was ook onderdeel van het driejaren-
plan. Het volgende project is de Free 
Weight Zone. Ook deze ontkomt niet 
aan de verbouwdrift van Ketelaar Sport. 

100 lesuren
Hoewel bijna elke ruimte binnen 
Ketelaar Sport wel een upgrade gekre-
gen heeft, zijn alle lessen gewoon door 
blijven gaan. En dat blijft ook zo. ”We 
geven meer dan 100 uur per week les,” 
vertelt Kapelle. ”Voor kinderen vanaf 
vier jaar tot senioren. Daarnaast zien we 
dat steeds meer mensen kiezen voor een 
personal trainer.” Kortom: het aanbod 
bij Ketelaar Sport in Ulft is enorm. En 
sporten in de mooi vernieuwde ruimtes, 
geeft net wat extra motivatie. Laat 2019 
maar komen! 

Ketelaar Sport begint jaar goed

Van 8 tot en met 10 februari viert 
LebensArt, de beurs voor tuinen, wonen 
en lifestyle, haar première bij Wunderland 
Kalkar, een hotel- vergader-, vrijetijds- 
en beurscentrum gelegen aan de Duits-
Nederlandse grens bij Arnhem en 
Nijmegen.

In de beurshal van Messe Kalkar presen-
teren een groot aantal regionale en nati-
onele aanbieders de trends op het gebied 
van tuinen, wonen en lifestyle. 

Het brede assortiment biedt onder meer 
meubels voor zowel binnen als bui-
ten, woonaccessoires, design, mode en 
sieraden.
Voor de start van het buitenseizoen kun-
nen bezoekers van LebensArt Indoor in 
de lentestemming komen met prachtige 
planten, bloemen en tuindecoratie. Ook 
voor degenen die zich al verheugen op 
de zomer biedt LebensArt Indoor het 
juiste: de strandzitjes en ligstoelen staan 
al klaar! 

Culinaire hoogstandjes, een divers pro-
gramma met onder andere verschillende 
demonstraties en muzikale optredens 
maken de beurs compleet.

LebensArt Indoor is geopend op 8 en 
9 februari van 10.00 tot 18.00 uur en op 
10 februari van 11.00 tot 18.00 uur. De 
entree bedraagt € 7,- voor volwassenen 
(met korting €5,-). Kinderen en scholie-
ren tot 15 jaar hebben, in begeleiding van 
een volwassene, gratis toegang. 
Meer informatie op: 
www.lebensart-messe.de

HOEKBANKEN
VANAF € 695,-

BANKEN
VANAF € 195,- MEUBEL

OUTLET
KEMPERS

ULFT

TWEEZITTERS
VANAF € 495,-

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 18.00 uur

Zaterdag 10.00 uur tot 17.00 uur
Zondag 12.00 uur tot 17.00 uur

Hogeweg 1/B | Ulft  T 0315 640 604 
www.kempersmeubelen.nl

ER KAN MAAR 1 MEUBELZAAK 
ÉCHT DE  GOEDKOOPSTE ZIJN!!!

MATRASSEN
VANAF € 99,-

BOXSPRING
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www.kempersmeubelen.nl
295,-295,-

DIRECT 
LEVERBAAR

DIRECT 
LEVERBAAR

OPENOPENELKE ZONDAG

Kempers kwaliteit voor

VANAF 

ER KAN MAAR 1 MEUBELZAAK 
ÉCHT DE  GOEDKOOPSTE ZIJN!!!ER KAN MAAR 1 MEUBELZAAK 
ÉCHT DE  GOEDKOOPSTE ZIJN!!!ER KAN MAAR 1 MEUBELZAAK 
ÉCHT DE  GOEDKOOPSTE ZIJN!!!

MATRASSEN
VANAF 

Kempers kwaliteit voor

OUTLET
PRIJZEN
OUTLET
PRIJZEN

Win vrijkaarten voor LebensArt Indoor
De Ulftse Krant verloot 5 x 2 vrijkaarten onder de lezers.
Mail naar ulftsekrant@ijselstroom.nl of stuur uw naam op een briefkaart naar
De Ulftse Krant, ’t Goor 55A, 7071 PC Ulft

LebensArt Indoor in Wunderland Kalkar
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Toch het bewijs dat ook Oer een eigen kasteel 
heeft gehad. De geschiedenis van het kasteel de 
Schuilenburg of Sculenborg gaat wel meer dan 
600 jaar terug. Het kasteel heeft vele eigenaren 
gehad. Aan het begin van de 19e eeuw is het 
gekocht door de rijke familie Schuijlenburg, die 
door de koning in de adelstand was verheven. Zij 
verbouwden het huis tot het huis op de foto. De 
torens zijn verschillend, een nieuwe en een oude. 
Tijdens de bevrijding in 1945 werd het kasteel door 
de geallieerden gebombardeerd. De burgemees-
ter van Wisch heeft het laten afbreken. Een erge 
fout want het stond op Gendringens grondgebied.

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

26 januari: Dire Traits tribute, DRU Cultuurfabriek, Ulft
27 januari: OVGG-wandeling Historie van Ulft, Dru Cultuur-
  fabriek, Ulft
27 januari: Nieuwjaarsconcert Iesellander Muzikanten,   
 De Kievit, Megchelen
31 januari: Rijbewijskeuringen, Mulderije, Ulft
1 februari: Cabaret Niet Schieten, DRU Cultuurfabriek, Ulft
2 februari: Dilana Smith, DRU Cultuurfabriek, Ulft
3 februari: Trouw Event, DRU Cultuurfabriek, Ulft
4 februari: Bingo KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
9 februari: British Invasion, DRU Cultuurfabriek, Ulft
11 februari: Mantelzorgcafé, ’De Roode Leeuw’, Terborg
tot 13 februari: Expositie Els Fleer, Galerie bij de Boeken,   
 DRU Cultuurfabriek, Ulft
18 februari: Instuifmiddag KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
20 februari: Bijeenkomst Damesgilde Ulft, DRU Cultuur-  
 fabriek, Ulft

Hulpverlening is niet aan een jaar 
gebonden
Een nieuw jaar, ook bij de Moeder Teresa 
Stichting. De uitverkoop is gaande, het-
geen deze maand veel mensen naar de 
winkel aan de Nijverheidsweg in Ulft 
trekt. De stichting is al dertig jaar fana-
tiek bezig met het helpen van kansarmen 
in Oost-Europa. Dit gebeurt door sociale 
woningbouw, en ook door kledingpakket-
ten, voedselpakketten en medicijnen uit te 
delen, voornamelijk in dorpen in de buurt 
van Oradea. In Ulft gebeurt dit door een 
hechte groep enthousiaste vrijwilligers die 
zich op deze manier inzetten voor de me-
demens die het minder getroffen heeft.
Regelmatig krijgen vrijwilligers van de 
stichting de vraag van anderen hoe er ge-
holpen kan worden. Daarom sommen we 
hier de meest gangbare manieren op, naast 
het kopen van kleding in de winkel, waar-
van de opbrengst naar de hulpverlening 
gaat. Dit kan bijvoorbeeld door het inle-
veren van goede 
draagbare (dus 
heel en schoon 
tweedehands kle-
ding (van dinsdag 
tot zaterdag, van 
09.30 tot 15.00 
uur), donaties, 
het inleveren van 
ongeopende me-
dicamenten, het 
inleveren van oud 
en buitenlands 
geld dat door de 
stichting te gelde 
kan worden ge-
maakt of door de 
Moeder Teresa 
Stichting Ulft in 
een testament op 
te nemen. Ook 
bedrijven kun-
nen op verschil-
lende manieren 
de stichting on-
dersteunen, dit 
kan in de vorm 
van geld of na 
overleg roerende 

goederen. Terwijl half Nederland medio 
januari al bibbert bij drie graadjes onder 
nul, is het in de gebied waar de Roma le-
ven een graadje of vijftien onder nul. Een 
hutje gemaakt van afvalmateriaal biedt lo-
gischerwijs onvoldoende warmte tegen de 
kou in de heuvels van Oradea. Het is de 
ijskoude werkelijkheid van onze westerse 
wereld, ook in 2019.

Recent kwam er een klant in de winkel in 
Ulft die een mooie uitspraak had en me-
demensen daarmee ook opriep om iets te 
doen. ”Sommige mensen denken dat hulp-
verlening een druppel op de gloeiende 
plaat is, maar dat geldt alleen als er te wei-
nig druppels zijn.” Het tekende haar visie 
op de wereld van de hulpverlening in het 
algemeen, en een visie op hulpverlening 
aan Roma in Roemenië in het bijzonder. 
Ze zag het door haar bril en verwoordde 
het mooi. Door welke bril kijkt u?

Moeder Teresa Stichting

Tot 13 februari exposeert de Amster-
damse kunstenares Els Fleer haar schil-
derijen in Galerie bij de Boeken. De 
galerie is in de DRU Cultuurfabriek ge-
legen op het DRU Industriepark. Fleer 
heeft het landschap als inspiratiebron. 
Daarbij zijn ijs, vuur en water belangrij-
ke uitgangspunten. De weersinvloeden 
bepalen bij haar onderwerpen de uitein-
delijke kleuren en mede de sfeer bij haar 
schilderijen.

Bij landschappen denk je al gauw aan 
onze klassieke meesters met hun uitge-
strekte landschappen, waarbij indruk-
wekkende wolkpartijen een belangrijke 
rol spelen. Bij Fleer zijn het daarentegen 
geen herkenbare voorstellingen. Zij zet 
haar landschap in eigentijdse uitingen om 
en kiest daarbij voor abstracte werken.
Els vertaalt haar landschappen in pure 
kleuren. Het is haar niet te doen om de 
voorstelling zelf, maar om haar gevoels-
matige beleving en deze op expressieve 
wijze tot uitdrukking te brengen. Dit 
gebeurt op spontane wijze, zonder een 
vooropgezet plan. Dit maakt schilderen 
tot een zoektocht en leidt tot verrassen-
de eindresultaten. 
Zij bezorgt de toeschouwer op een over-
tuigende wijze een wonderlijke natuur-
ervaring. Overdonderend word je mee-
gezogen door de kolkende zeegolven-

stroom, door het voort deinende 
landschap of je wordt overscha-
duwd door een dreigende wol-
kenpartij. Als nietig mens lijk je 
geplaatst te worden in het mid-
den van een geweldig natuur-
fenomeen. Op weer andere
werken word je gevoelsmatig 
verlicht door een stralende bun-
del, die krachtig doorbreekt 
en de duisternis lijkt te ver-
jagen. Zo heeft elk werk zijn
eigenheid, zijn eigen werking, 
die ontleend wordt aan de wis-
selende weersomstandigheden 
en dit geeft elk werk haar eigen 

identiteit, dit steeds met behoudt van het 
persoonlijke handschrift van Fleer. Soms 
laat het landschap zijn ruwe soms zijn te-
dere kant zien. De wisselingen in donker 
en licht zorgen ervoor, dat ieder werk 
zijn eigen inkijk krijgt. De donker-nuan-
ces zorgen daarnaast voor een ruimtelijk 
effect, die tevens beweging suggereert. 
Haar kleuren worden opgezet door pa-
letmes en kwast. Met het mes ontstaan 
vlakken en met de kwast structuren en 
lijnen. Zodoende voegt de kwast vaak 
een grafisch element in haar werk toe. 

Geen horizon
De horizon ontbreekt bij haar steeds. Er 
is sprake van een zorgvuldige opbouw. 
Deze kan bestaan uit horizontaal, maar 
ook wel diagonaal gesitueerde lagen. 
De vlakken lijken tegen elkaar te botsen 
of ook wel over elkaar heen te denderen, 
waardoor je het gevoel krijgt middenin 
een groots natuurgebeuren geplaatst te 
worden. In elke centimeter in haar werk 
ligt een specifiek gevoel ten grondslag. 
De kleuren blauw, rood, geel, zwart en 
wit wisselen elkaar af. Samen worden 
ze in evenwicht gebracht en samen zijn 
ze sfeerbepalend. Ondanks de krachtige 
opzet, is alles in evenwicht gebracht. Een 
aantrekkelijk spanningsveld blijft daar-
bij gehandhaafd en dat houdt haar werk 
levendig. 

Landschappen als een feest
van kleuren




