
Allereerst wenst de redactie van 
de Ulftse Krant u een heel geluk-
kig 2020! 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 2020 vallen er weer veer-
tien edities van de krant bij u op 
de mat, in de 33e jaargang van de 
Ulftse Krant. In deze eerste uit-
gave van het nieuwe jaar blikken 
we onder andere vooruit op de 
plannen van de gemeente Oude 
IJsselstreek voor 2020, met de 
voorgenomen investeringen en 
reacties daarop van de verschil-
lende politieke partijen in onze 
gemeente. 

In het weekend van zondag            
23 februari staan in Nederland 
niet alleen de zuidelijke provin-
cies, maar ook Ulft en omstreken 
in het teken van carnaval. 

Dat geldt dus eveneens voor de 
Ulftse Krant die in week 8 ver-
schijnt op 17 februari; de tweede 
editie van het jaar is traditioneel 
de carnavalskrant. Hierin komen, 
naast het gebruikelijke nieuws, 
de programma’s van de verschil-
lende carnavalsverenigingen aan 
bod en het programma van  
Iseldonk, de overkoepelende 
organisatie.

Vier weken later, op 16 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 (6 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. 
Daarnaast besteden we uitge-
breid aandacht aan de Taptoe die 

na zes jaar georganiseerd wordt 
in het weekend na Pasen. Meer 
hierover leest u in de uitgave van 
begin april.

Op 4 mei ontvangt u de vijfde edi-
tie. Een lekker volle krant, waar-
in volop aandacht  voor Moeder-
dag én Hoppen & Shoppen in 
het centrum van Ulft. Daarnaast 
plannen we in deze krant een   
extra VVV-katern, met veel in-
formatie over leuke (fiets- en 
wandel)activiteiten.
Uitgave nummer zes gaat over 
de Ulftse Avondvierdaagse, 
ieder jaar weer een drukbezocht
evenement. Deze verschijnt in 
week 22, op 25 mei en staat 
bovendien in het teken van 
Pinksteren.

Vaderdag is het thema van de 
Ulftse Krant zeven, die drie     
weken later verschijnt op 15 juni. 
De laatste voor de zomerstop 
gaat natuurlijk over de Ulftse 
kermis, waarin alle drie de schut-
terijen aan bod komen en waarin 

voor de 30e keer alweer de jaar-
lijkse Ulftse Krant-fietsroute te 
vinden is. Deze verschijnt 6 juli.

Na de zomer
Na een zomerstop gaan we op 
31 augustus 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 21 september. Hierin 
staat de Zwem4daagse centraal, 
georganiseerd door zwem- en 
waterpolovereniging De Gend-
ten in zwembad De Paasberg in 
Terborg.

Editie elf verschijnt 12 oktober 
en staat in het teken van het 
najaar. Dat betekent dat daarin 
weer veel aandacht zal zijn 
voor diverse (fiets- en wandel)
activiteiten. 
Nummer twaalf (2 november) 
gaat over Sinterklaas en de eve-
nementen die daaromtrent wor-
den georganiseerd. 
Drie weken later, op 23 novem-
ber, staat de Ulftse Krant in het 
teken van Kerstsfeer. De laat-
ste krant van 2020 verschijnt op 
14 december en gaat (vanzelf-
sprekend) over Kerst en de jaar-
wisseling. We hopen dat u onze 
krant ook het komende jaar weer 
met veel plezier leest!

Over de Ulftse Krant
De Ulftse Krant is een uitgave 
van drukkerij De IJselstroom 
in Ulft. Het wordt huis-aan-huis 
verspreid in Ulft, Breedenbroek, 
Etten, Netterden, Gendringen, 
Megchelen, Silvolde, Terborg, 
Varsselder, Veldhunten en 
Voorst. De Ulftse Krant heeft een 
oplage van 14.000 exemplaren. 

Naast de Ulftse Krant kan 
De IJselstroom ook specials 
verzorgen. Deze verschijnen in 
afwijkende oplage, uitvoering en 
tegen geldende tarieven. Voor 
advertenties en persberichten 
kunt u mailen naar: 
ulftsekrant@ijselstroom.nl
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De tijd gaat snel
We zitten alweer ruim in janu-
ari en toch wil ik u namens de 
Ulftse Krant nog de allerbest 
wensen overbrengen voor het 
nieuwe jaar. Vaak vraag je je af 
tot wanneer je dat kunt doen, 
naar mijn mening kan dat al-
tijd, dus bij deze, veel goeds, 
gezondheid en geluk. En ja 
inderdaad januari loopt alweer 
op z’n eind. Net zoals vorig 
vrees ik ook dat dit jaar in no 
time voorbij vliegt en ook hoor 
ik de eerste vakantieplannen 
alweer langskomen. Het stikt 
van de vakantiereclames op tv, 
op tijd boeken is een must te-
genwoordig anders zit alles vol 
en wordt het van de zomer een 
vakantie rund ums haus. Er 
echt even helemaal tussenuit 
is toch wel fijn zo halverwege 
het jaar, maar of ik daar nu al 
m’n kop naar heb staan om te 
bedenken waarheen dan, nee 
echt nog niet. Meestal wordt 
het toch maar last minute, een 
poosje weg naar waar nog plek 
is en dat is dan meestal niet 
zo toeristisch. Eerlijkgezegd 
trekken die vakanties op die 
resorts me ook niet erg. Dan 
zit je daar allemaal hutje 
mutje op elkaar, meestal all 
inclusive, dus elk buffet móet 
genuttigd worden, verder dan 
het zwembad en het terras 
bij het hotel kom je niet, laat 
staan de omgeving verken-
nen en al helemaal niet in een 
gezellig tentje in de stad gaan 
eten, want je hebt in het hotel 
toch al voor je eten betaald! 
Daarnaast vliegen de kilo’s 
eraan die je net in de maan-
den ervoor eraf getraind hebt 
voor een mooi bikinilijntje. 
Eigenlijk verspilde moeite dus. 
En stel dat je daar zit met wat 
onsympathieke gasten waar je 
je dood aan ergert? Zit je daar 
je hele vakantie mee opge-
scheept, heerlijk relaxen toch. 
Nee, dan maar naar een plek 
waar je nog wat rond kunt of 
eens een stad kunt bezoeken, 
een terrasje kunt doen, men-
sen kijken en de tijd vergeten. 
Het is al zo weer zomer...

Zijlijn

8 Tuinvogeltelling,   
 SDOUC, UGHV,   
 Huttepiepen

9 Plannen van de   
 gemeente in 2020 

De Ulftse Krant in 2020

10 Sportwedstrijden,   
Voedingstips, KNA,  
 Mecking Sport,   

 St. Hubertus

11 Olde Dorpskiek’n,  
 Agenda, MTS,   
 Galerie bd Boeken

3, 4, 5, en 6 juni is het weer tijd voor de Ulftse Avondvierdaagse. (Archieffoto)

Noteer de demonstratiedag 
alvast in uw agenda:
Do.   30 jan. sta-op-stoel
Do.   06 febr. rollators
Do.   13 febr. scootmobiel
Do.   20 febr.  traplift

Voorstsestraat 1 • 7071 PH Ulft
tel. 0315 - 842021
WWW.ARCENCIEL.NL

ELKE 
DONDERDAG
OPEN DAG

nabij de watertoren in Ulft

Hoog in kwaliteit, scherp in prijs

donderdag open dag - 
daarnaast advies en 
demo op afspraak
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Sportverkiezing 
Oude IJsselstreek
Na een succesvolle eerste editie
wordt ook dit jaar de Sport-
verkiezing Oude IJsselstreek ge-
houden, en wel op zaterdag-
avond 14 maart. Dan staat het 
DRU Industriepark in Ulft in het 
teken van deze Sportverkiezing. 
Tijdens deze feestelijke avond 
staat de sport centraal. Er wor-
den prijzen uitgereikt in de cate-
gorieën: Sportman, Sportvrouw, 
Sporttalent, Sportploeg en de 
Sporter met een beperking van 
het jaar 2019. Daarnaast wordt de 
Sportpromotieprijs uitgereikt en 
vindt de huldiging van de sport-
kampioenen van 2019 plaats. 
Initiatieven en sporters die tussen
1 december 2018 en 31 december
2019 een bijzondere prestatie 
hebben geleverd kunnen worden 
aangedragen voor deze Sport-
verkiezing. Uiteindelijk nomi-
neert de vakjury drie kandidaten
per categorie. Aandragen van 
een kandidaat of informatie 
zoeken over de Sportverkiezing 
kan tot 30 januari op de website 
www.sportverkiezing-oij.nl  

Buurtzorg Jong wordt 
samenwerkingspartner voor 
jeugdhulp
Per 1 januari 2020 is de manier 
waarop de jeugdhulp in de ge-
meente wordt georganiseerd 
gewijzigd. Sinds het nieuwe jaar 
is Buurtzorg Jong het eerste 
aanspreekpunt voor jongeren 

en gezinnen die vragen hebben 
of problemen ervaren met het 
opgroeien en opvoeden. De ge-
meente wil dat gezinnen en jon-
geren die hulp of ondersteuning 
nodig hebben dat eenvoudig en 
dichtbij kunnen krijgen. Maar 
ook dat die hulp aansluit bij wat 
het gezin of de jongere nodig 
heeft. Om dat te kunnen doen 
is het belangrijk om de vraag of 
het probleem te onderzoeken. 
Buurtzorg Jong heeft jeugd- en 
gezinswerkers met veel kennis en 
ervaring die dit samen met de be-
trokken personen doen. Soms is 
een oplossing dichtbij en kan het 
gezin of de jongere er zelf mee 
aan de slag. Een andere keer is 
er een hulpverlener nodig die het 
gezin of de jongere kan onder-
steunen. Buurtzorg Jong werkt 
met drie lokale teams: in Ulft, 
Varsseveld en Terborg. 

Start realisatie bedrijven-
terrein Hofskamp-Oost III 
Varsseveld 
Het gaat economisch goed in 
Oude IJsselstreek. In de periode 
tussen 2009 en 2018 is de werkge-
legenheid gegroeid met 5% en in 
Varsseveld met maar liefst 22%. 
Om deze positieve lijn te kunnen 
voortzetten, start de gemeente 
met de planvorming van bedrij-
venterrein Hofskamp-Oost III. 
Hiermee breidt Hofskamp-Oost 
in Varsseveld uit met een hoog-
waardig bedrijventerrein met 
een netto oppervlak van circa 25 
hectare.
De innovatieve maakindustrie 
floreert enorm in onze gemeen-
te. Een groot aantal specialisti-
sche bedrijven versterkt elkaar. 
Bijvoorbeeld doordat zij toele-
veranciers zijn van elkaar. In de 

Achterhoek beslaat de maak-
industrie 17 procent en in Oude 
IJsselstreek is bijna een kwart 
van alle werkgelegenheid te vin-
den in deze sector. In de gemeen-
telijke Economische Beleidsvisie, 
die in februari 2018 unaniem 
door de gemeenteraad is vast-
gesteld, is vastgelegd dat de ge-
meente zich richt op het behoud 
van bestaande werkgelegenheid 
en zo mogelijk nieuwe werkge-
legenheid genereert. Uitgifte van 

bedrijfskavels is een krachtig 
ruimtelijk instrument om de eco-
nomische dynamiek te faciliteren 
en aan te jagen. De ontwikkeling 
van Hofskamp-Oost III is als 
een belangrijke opgave gepriori-
teerd in het coalitieprogramma. 
Wethouder Ben Hiddinga: ”Er 
zijn op dit moment in Varsseveld 
geen vrij beschikbare kavels 
meer voorhanden om in de ruim-
tevraag van bedrijven te kunnen 
voorzien. Aangezien de leeg-

stand van bestaand bedrijfsvast-
goed zeer beperkt is, biedt ook 
dit geen soelaas. Ik ben dan ook 
enthousiast over deze ontwik-
keling, die echt nodig is om toe-
komstbestendig te blijven.”
Fase I en II van Hofskamp Oost 
zijn inmiddels gerealiseerd. De 
planvorming van Hofskamp-
Oost III kan nu gestart worden 
om een bedrijventerrein met een 
netto oppervlak van circa 25 hec-
tare te ontwikkelen.

Een maand gemeente Oude IJsselstreek

Colofon
De Ulftse Krant verschijnt in een 
oplage van 14.000 exemplaren. 
Deze uitgave wordt huis aan huis 
bezorgd in Ulft en omgeving. 
(Breedenbroek, Etten, Gend-
ringen, Megchelen, Netterden, 
Varsselder, Veldhunten, Voorst, 
Silvolde, Terborg)
Redactie en organisatie:
De IJselstroom
’t Goor 55A, 7071 PC Ulft
Postbus 3,  7070 AA Ulft
Tel.: 0315 - 681373
ulftsekrant@ijselstroom.nl
Fotografie:
o.a. Roel Kleinpenning
Advertentie-exploitatie
Xander Wensing
Klachten over de bezorging:
bel A.V.O.:  0314 - 394613
Ulftse Krant online:
www.ulftsekrant.nl
© Alle teksten en foto’s vallen 
onder copyright van De Ulftse 
Krant en Drukkerij IJselstroom.

Gun u ook effen
’n minuutje
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Start aanleg bomen en bosjes onder
hoogspanningsmasten DRU Industriepark

In 2018 heeft TenneT de 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem - Voorst gerealiseerd. Met TenneT 
is afgesproken dat rondom de hoogspanningsmasten op het DRU Industriepark, bomen en bosjes worden 
geplant. Ook wordt bloemenmengsel ingezaaid. Eind januari 2020 begint de gemeente met de aanleg. Op 
de website van de gemeente is meer informatie te vinden over de aanleg van de hoogspanningsverbinding 
en de verplichte groenmaatregelen over het hele tracé Doetinchem - Voorst. Ook staat daar een tekening 
waarop de locaties zijn aangegeven, waar bosjes en bomen worden geplant en waar het bloemenmengsel 
wordt ingezaaid.

Sinds 2013 is Huid- en oedeem-
therapie Oost Gelre een begrip 
in de gemeente Oost Gelre. Al 
jaren staan zij voor hun patiënten 
klaar in verpleegtehuis Antonia, 
waar zij gebruik maken van een 
behandelruimte. Vanaf Januari 
gaat Huid- en oedeemtherapie 
Oost Gelre haar intrek nemen 
bij Fysio Oude IJsselstreek in 
Terborg.

Of het nou gaat om acné, het 
aanmeten van steunkousen of het 
bieden van de juiste zorg rond of 
na een (borst)kankerbehande-
ling; de therapeuten van Huid- en 
oedeemtherapie Oost Gelre kun-
nen het allemaal. Van compres-
sieapparatuur tot hulpmiddelen 
voor thuis om het oedeem te 
verminderen. Zij bieden een zeer 
breed scala aan behandelmo-
gelijkheden voor verschillende 
huid- of oedeemaandoeningen.
Bovendien blijven zij op de 
hoogte van de laatste ontwikke-
lingen in het vakgebied doordat 
zij regelmatig na- en bijscholin-
gen volgen.

”Hoewel we jaren met veel ple-
zier hebben behandeld in ver-
pleegtehuis Antonia in Terborg, 
is het tijd voor een nieuwe stap,” 
vertelt Petra. ”Met Fysio Oude 
IJsselstreek zullen wij korte lij-
nen hebben waardoor we inten-
sief met elkaar zullen samenwer-
ken. Dit komt ten goede aan de 
behandeling van de patiënt en dat 
staat voor ons voorop.” Precies 
deze samenwerking en korte lij-
nen is de reden van verhuizing. 
De huidtherapeuten ervaren de 
positieve kant hiervan al bij hun 
andere locaties waar deze inten-
sieve samenwerking met andere 
disciplines al een feit is. ”Daarom 
ambiëren we dit ook voor onze 
locatie in Terborg”.
Vanaf januari is het nieuwe 
adres van de locatie in Terborg: 
Industrieweg 142, Terborg.
”Wij heten u van harte welkom,” 
aldus team Huid- en oedeem-
therapie Oost Gelre.
Wilt u een afspraak maken voor 
een vrijblijvende intake? 
info@huidtherapieoostgelre.nl 
0544-725 825 

Huid- en oedeemtherapie Oost Gelre 
verhuist naar Fysio Oude IJsselstreek 
in Terborg

Tijdens de feestelijke pronkzit-
ting van carnavalsvereniging
Iseldonk is Berto Klein Heren-
brink gepresenteerd als stads-
prins van Ulft. Berto den Eerste 
neemt het stokje over van Ton 
Knaven. Daardoor is Berto met 
zijn 22 jaar de jongste prins ooit 
in de historie van Iseldonk. 

In een nadere kennismaking met 
prins Berto den Eerste legt hij uit 
dat zijn wortels in het carnavals-
gekke Loil liggen. ”In Loil wordt 
het heel groots aangepakt. Als 
klein kind stond ik daar al op de 
wagen.” 
Na de verhuizing naar Ulft voeg-
de Berto zich bij de plaatselijke 
carnavalsvereniging. Hij werd al 
snel lid van de raad van elf en 
leerde op die manier ook het 
Ulftse carnavalsleven kennen. 
De uitverkiezing tot stadsprins 
van Iseldonk liet niet lang op 
zich wachten. Hij is er, gezien 
zijn 22-jarige leeftijd, vroeg bij.  

Slechts enkelen wisten van zijn 
nieuwe hoedanigheid af. De 
spanning gierde dan ook door 
zijn lichaam achter de coulis-
sen van de popzaal in de DRU 
Cultuurfabriek. ”Het is een grote 
eer. Vooraf ben je wel zenuwach-
tig. Niemand weet het natuurlijk. 
Op de vrijdag kwam de spanning 
helemaal naar boven. M’n eigen 
vriendengroep zat ook in de zaal. 
Dan zie je ze verbaast kijken: 
echt helemaal geweldig.” 
Een blik op het draaiboek leert 
dat Berto den eerste met zijn    
gevolg, dat bestaat uit adjudan-
ten Wilbert Klein Herenbrink en 
Jeffrey Scholman en hofdames-
Sharon Putman en Benthe van 
de Wiel, een aantal zware maar 
gezellige dagen tegemoet gaan. 
”Het begint op donderdagavond 
bij Ulftse Boys en de volgende 
ochtend naar de basisscholen. 
Super leuk. Ik kijk er met veel 
plezier naar uit,” aldus Berto den 
eerste. 

Iseldonk dit jaar onder leiding 
van jongste stadsprins uit de 
carnavalsgeschiedenis
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Open dag van Almende vmbo 
Na de gezellige en goed verlopen 
open dag van locatie Almende 
Isala is het zaterdag 25 januari de 
beurt aan de locaties Almende 
Bluemers en Wesenthorst. Alle 
kinderen die nu in groep 7 en 
8 zitten en hun ouders zijn van 
harte uitgenodigd om bij ons te 
komen kijken. De open dag op 
beide locaties is van 10.00 tot
14.30 uur. Als uw kind het 
schooladvies   kader- en/of basis-
beroepsgericht, mavo of mavo-d 
krijgt, kom dan zeker langs.  Ook 
maken we 25 januari op beide 
locaties de naam van het nieuwe 
Almendegebouw bekend, geko-
zen uit méér dan 250 inzendin-
gen van de naamwedstrijd. 

Survivalrun Gendringen
Zaterdag 1 en zondag 2 februari
wordt er weer door de bossen 
gerend, in de bomen geklommen
en over de sloten gesprongen in 
het buitengebied van Gendrin-
gen/Voorst.
Op zaterdag staan de 6 en 9 km 
run op het programma, voor de
jeugd vanaf 8 jaar en volwas-
senen.
Zondag wordt de 13 en 21 km 
gelopen. Hier is net als voorgaan-
de jaren ook weer een aparte 
categorie voor Politiedeelnemers.
De start en finish is weer bij 
Atletico’73, vanuit daar lopen de
deelnemers via Manege Dieks-
huus richting Engbergen. 
Meer info op:
www.survivalgendringen.nl

Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 3 februari haar maan-
delijkse bingo voor leden in 
’t Hemeltje te Ulft. De aanvangs-
tijd is veranderd van 14.30 uur 
naar 14.00 uur. Nieuwe leden 
zijn welkom en kunnen zich 
op deze middag aanmelden.

Rijbewijskeuringen in Ulft
Automobilisten kunnen zich via 
Regelzorg Rijbewijskeuringen op 
3 februari in de Mulderije in 
Ulft medisch laten keuren voor 
de verlenging van hun rijbewijs. 
Een afspraak maken met de 
arts kan via Regelzorg Rijbewijs-
keurigen. Tel.: 088 2323300.  
Zelf een datum plannen:
www.regelzorg.nl.

Tuinbeurs Doetinchem
Op 7, 8 en 9 februari wordt in 
Doetinchem aan de Havenstraat 
142 voor de 8e keer de Tuinbeurs 
Doetinchem gehouden. De en-
treeprijs is € 7,50. Openingstijden 
van de beurs zijn:
Vrijdag van 14.00 - 22.00 uur.
Zaterdag van 10.00 - 18.00 uur.
Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

Family Fair Humankind
Op 15 februari organiseert 
Humankind van 11.00 tot 15.00 in 
het pand de Rietborgh in Terborg 
namens kdv de Rietpluim, psz 
Ukkepuk en BSO bezige bijen 
een Family Fair. Voor alle leef-
tijden is er wat te doen.

Instuifmiddag KBO/SBU
KBO/SBU organiseert op maan-
dag 17 februari een instuifmid-
dag van 14.00 tot 16.00 uur in zaal
’t 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 woensdag 19 februari organi-
seert Damesgilde Ulft weer een 
een gezellige avond vanaf 19.30 
uur in de Conferentiezaal van het 
DRU Industriepark te Ulft. De 
heer Richard Klompenhouwer 
zal een kijkje achter de schermen 
geven van de musicalwereld. Hij 
is grimeur bij de Joop van de 
Ende producties en zal hierover 
vertellen en laten zien.

Fitnesstraining op maat bij 
Fysio Oude IJsselstreek
Fysio Oude IJsselstreek staat in 
de regio al bekend om de des-

kundigheid van fysiotherapeu-
tisch onderzoek en behandeling. 
Vanaf januari bieden wij ook 
groeps- en individuele fitnesstrai-
ning op maat aan in het nieuwe 
pand aan de Industrieweg 142 te 
Terborg. 

De trainingen worden door Boyd 
Lucassen vakkundig in elkaar ge-
zet. U traint met maximaal acht 
mensen gedurende een uur in 
de trainingszaal die is voorzien 
van cardio-apparatuur, kracht-
toestellen en materiaal voor vrije 
training.  De begeleiding is uiter-
mate geschikt voor mensen die in 
een kleine setting willen trainen. 
Ook voor patiënten met een lang-
durig revalidatietraject of spor-
ters die sportspecifieke training 
willen, is de fitnessbegeleiding
waardevol. Wanneer nodig, kan 
één van de fysiotherapeuten voor 
advies worden gevraagd. 
Meer info over de fitnesstraining? 
info@foij.nl tel. 0315-329255 

Frido Kuitert in Galerie Gelia
In de maand januari is in Galerie 
Gelia aan de Munstermanstraat 1 
te Silvolde de tentoonstelling 
van Frido Kuitert te bezichtigen. 
Frido Kuitert is een eigentijdse 
kunstenaar. Zijn werk is experi-
menteel en filosofisch.
Met een eigen kijk op het leven 
verbeeld hij zijn gedachte met 
gemengde technieken, fotografie,
tekenen, schilderen en photo-
shop. 
Volgens Friedo bestaat kunst 
slechts tussen het object en de 
toeschouwer. Hij werkt reeds 
verschillende jaren met deze 
technieken en maakt prachtige 
werken. Op deze expositie zijn de 
meeste van zijn werken te zien. 
De expositie is de hele maand ja-
nuari op afspraak te bezichtigen.

Voor meer info telefoon 0315-
340385 of www.galerie-gelia.nl

DRU INDUSTRIEPARK
Filmlezing ”Familiebanden!” 
Zondagmiddag 2 februari a.s. is 
er zowel een filmlezing over het 
thema ”Familiebanden!” als een 
vertoning van de mooie Japanse 
film ”Shoplifters” (2018) van re-
gisseur Hirokazu Koreeda, win-
naar van het Cannes Filmfestival 
2018. In de filmlezing gaan we in 
op het grote belang van goede 
familiebanden, waarbij familie-
leden elkaar steunen, stimuleren 
en het beste bij elkaar naar boven 
halen. Toch is dit vaak een te  
ideaal plaatje omdat de praktijk 
ons helaas leert dat er bij een 
aantal families hier geen sprake 
van is. De film vertelt het verhaal 
van Osamu en zijn zoon Shota, 
die regelmatig uit winkels stelen. 
Op een dag komen zij de jonge 
Yuri tegen. Osamu’s vrouw 
Nobuyo aarzelt aanvankelijk om 
het meisje in hun midden op te 
nemen, maar stemt uiteindelijk 
toe. Film en filmlezing inclusief 
pauzeconsumptie €13,50.
Aanvang filmlezing: 13.15 uur. 
U kunt de film ook zonder in-
leiding en nabeschouwing be-
zoeken, aanvang: 14.00 uur, incl. 
pauzeconsumptie € 8,75. 

De Fransse Eijkel - Subtropique
Op vrijdag 7 februari wordt 
de theaterzaal van het DRU 
Industriepark omgetoverd tot een 
surrealistisch subtropisch zwem-
paradijs. Laat je op ongedwongen 
wijze meevoeren naar een exoti-
sche samenleving vol onzekere 
paradijsvogels, nationalistische 
badmeesters en filosofische gym-
nasten. Het muziek-theater van 
cabaretduo De Fransse Eijkel 
bevat het allemaal!
Het duo bestaande uit Sanne 
Franssen en Christian van 
Eijkelenburg ontving de Jos 
Brink Genesius Penning en ver-
overde in 2016 de publieksprijs 
op het Amsterdams Kleinkunst 

Festival. Nu is De Fransse Eijkel
terug met Subtropique: absurdis-
tische en humorvolle cabaret. 
Rabobankzaal, aanvang om 
20.00 uur. Entree €18,50. 

Tim Akkerman & the Ivy 
League
Het releasen van een nieuw al-
bum kan zelfs na 20 jaar ervaring
als muzikant nog spannend zijn.
Vooral wanneer dat album iets
bevat wat je nog nooit eerder
hebt gedaan. Dit geldt voor de
Haagse muzikant Tim Akkerman. 
Hoewel het album Lions Don’t 
Cry ons lijkt terug te nemen naar 
zijn vroegere rock-repertoire, is 
er toch meer aan de hand. Voor 
deze nieuwe plaat schreef Tim 
tien nummers die recht uit zijn 
hart komen; het verwerken van 
het einde van zijn relatie geldt als 
rode draad. Het album klinkt als 
een persoonlijke brief die ieder-
een mag lezen.
Tim Akkerman brak door als 
leadzanger en gitarist van de 
Haagse band Di-rect. Na tien 
jaar besloot hij echter verder te 
gaan als solo artiest en vormde 
hij in 2010 zijn eigen band, The 
Ivy League. 
Afgelopen najaar was hij een 
van de deelnemers aan het popu-
laire programma Beste Zangers. 
Hetzelfde jaar waarin hij ook 
met trots zijn derde solo album 
presenteerde.
Op zaterdag 8 februari zal Tim 
Akkerman zijn nieuwe album 
Lions Don’t Cry ten gehore bren-
gen in de Popzaal op het DRU 
Industriepark, samen met zijn 
vaste band. Aanvang om 20.30 
uur. Entree €17,50 aan de kassa.  
Voorverkoop €15,00.

Tickets voor de voorstellingen 
zijn verkrijgbaar bij de receptie 
van het DRU Industriepark, 
tel. 0315 - 200150 of via: 
dru-industriepark.nl

LebensArt Indoor in Wunderland Kalkar

Van 7 tot en met 9 februari houdt LebensArt, de beurs voor tuinen, wonen en lifestyle, haar tweede editie 
in hotel- vergader-, vrijetijds en beurscentrum bij Wunderland Kalkar, gelegen aan de Duits-Nederlandse 
grens bij Arnhem en Nijmegen. In de beurshal van Messe Kalkar presenteren een groot aantal regionale 
en nationele aanbieders de trends op het gebied van tuinen, wonen en lifestyle.  Het brede assortiment 
biedt onder meer meubels voor zowel binnen als buiten, woonaccessoires, design, mode en sieraden. 
Voor de start van het buitenseizoen kunnen 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 programma met onder andere verschillende demonstraties en muzi-
kale optredens maken de beurs compleet.
LebensArt Indoor is geopend op 7 en 8 februari van 10.00 tot 18.00 uur en op 9 februari van 11.00 tot 
18.00 uur. De entree bedraagt € 7,- voor volwassenen. Kinderen en scholieren tot 15 jaar hebben, onder    
begeleiding van een volwassene, gratis toegang. Meer informatie op: www.lebensart-messe.de

Marleen Peeze - Binkhorst is de gelukkige winnares van de hoofd-
prijs van € 450,- van de decemberactie van ondernemersvereniging 
De Hanze in Ulft. Zij ontving de prijs namens de ondernemers-
vereniging uit handen van Erna Mecking.

Winnares decemberactie 
Ondernemersvereniging 

De Hanze in Ulft

Win vrijkaarten voor LebensArt Indoor bij Kalkar
De Ulftse Krant verloot 5 x 2 vrijkaarten onder de lezers.

Mail voor 3 februari a.s. naar ulftsekrant@ijselstroom.nl of stuur uw naam, adres en telefoonnummer 
op een briefkaart naar: De Ulftse Krant, ’t Goor 55A, 7071 PC Ulft Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.



Op hun vertrouwde stek aan het J.F. 
Kennedyplein in Ulft heeft Open 
Makelaars Ulft plaatsgemaakt voor het 
zelfstandige Makelaardij Oude IJssel 
(MOIJ). Hetzelfde team, een nieuwe 
naam, waarbij Financieel Fit Ulft 
(voorheen De Hypotheekadviseur) 
nog altijd een belangrijk onderdeel 
van de diensten vormt. Samen met 
hun collega’s bieden Niek Rauwers en 
Riccardo Willemsen alle hulp op de 
woningmarkt (en meer) onder één dak.

De nieuwe aanpak is het team op het lijf 
gesneden. Zoals ze het zelf op hun web-
site (www.moij.nl) omschrijven: ’We zijn 
jouw vertrouwde makelaar in een nieuw 
jasje. En toch is dat jasje niet zo nieuw. 
Juist niet. Het is vooral een jasje dat beter 
past. Beter bij onszelf, maar ook bij onze 
Achterhoek. Dus een tikkeltje eigenzin-
nig, maar wel altijd persoonlijk, behulp-
zaam en vakkundig.’

Met de toevoeging van een makelaardij 
ging drie jaar geleden een wens van Harry 
Rauwers en zoon Niek in vervulling; in de 
persoon van Riccardo Willemsen vonden 
ze destijds de perfecte collega om de for-
mule van Open Makelaars in de praktijk 
te brengen aan de F.B. Deurvorststraat 
16. Met hetzelfde team worden die werk-
zaamheden vanaf het begin van dit jaar 
voortgezet als Makelaardij Oude IJssel 
(MOIJ). 

”We hebben als Open Makelaars in re-
latief korte tijd een mooie positie ver-
worven in de regio. Maar we wilden nog 
verder verbeteren door het nóg persoon-
lijker te maken met een meer regionale 
uitstraling,” verklaart Riccardo de over-
gang naar het zelfstandige Makelaardij 
Oude IJssel. ”Wij richten ons voorna-
melijk op de Achterhoek; de gemeentes 
Oude IJsselstreek en Doetinchem. Open 
Makelaars is heel groot in Arnhem en 
Nijmegen, maar de Achterhoek is toch net 
even anders.”

De woningmarkt verschilt in onze regio 
van de situatie in die steden, maar ook 
de mensen hebben andere voorkeuren. 
Riccardo: ”We nemen graag de tijd voor 
onze klanten. Die zitten niet te wachten 
op een standaard mailtje, die hebben lie-
ver even een belletje. Het gaat om dat 
persoonlijke contact. Dat is net waar 
onze klanten en wij behoefte aan heb-
ben. Het mag allemaal wat minder ge-
haast. Vanwege die nuances vonden we 
Makelaardij Oude IJssel zo goed bij ons 
passen.”

Daarbij past eveneens een knipoog op 
z’n tijd. Dat Makelaardij Oude IJssel kan 
worden afgekort tot MOIJ is dan ook 
niet toevallig; in het filmpje waarin de 

nieuwe naam werd aangekondigd, speelde 
de Achterhoekse begroeting ’moi(j)’ een 
prominente rol. ”Het hoeft bij ons alle-
maal niet zo stijf, we houden juist van een 
frisse benadering. Toegespitst op de regio 
en nog dichter bij de mensen.”
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Makelaardij Oude IJssel in beter 
passend jasje
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Tegelijk met de naamswijziging van 
Makelaardij Oude IJssel ging ook ‘buur-
man’ De Hypotheekadviseur over op 
de nieuwe formule Financieel Fit. Alle 
vestigingen van De Hypotheekadviseur 
gaan sinds afgelopen najaar geleidelijk 
over op Financieel Fit. ”En gezien de 
presentatie van MOIJ was 1 januari 
ook voor ons het beste moment om 
verder te gaan als Financieel Fit,” legt 
Niek Rauwers uit. 

Een naam die bovendien veel beter past 
bij wat Niek en zijn collega’s toch al de-
den aan het Kennedyplein. Niek: ”Bij de 
naam ’Hypotheekadviseur’ dachten som-
migen mensen toch: ze regelen hypothe-

ken en dat is het. ’Financieel Fit’ zegt veel 
meer wie we zijn en wat we doen: ook 
verzekeringen, de belastingaangifte en het 
beheer van alle andere financiële zaken. 
Veel meer dan wat alleen met de woning 
te maken heeft. Zo helpen we ook met on-
derwerpen als erfrecht. We staan klanten 
hun hele leven bij met financieel advies, 
van de wieg tot het graf eigenlijk. Dat is 
een mooi concept.”

Totaalpakket
Met twee dienstverleners onder hetzelfde 
dak kunnen klanten sowieso voor een to-
taalpakket terecht bij Makelaardij Oude 
IJssel en Financieel Fit. Want bij MOIJ 
is Riccardo Willemsen niet alleen aan-
koop- en verkoopmakelaar, ook taxeren, 
adviseren en waardebepaling behoren tot 
de dienstverlening. ”De waardebepaling 
van een woning doen we zelfs geheel vrij-
blijvend voor mensen die hun huis willen 
verkopen,” zegt Riccardo. 

De samenwerking tussen Makelaardij 
Oude IJssel en Financieel Fit biedt vele 
voordelen. “Het sluit perfect aan, want je 
hebt elkaar altijd nodig”, stelt Niek. “Wij 
weten wat een klant kan en wil, dan kun-
nen we gelijk naar Riccardo om te zien 
wat er mogelijk is en kunnen we doorpak-
ken. Het is een prachtige wisselwerking.”

Dat was ook de bedoeling toen Riccardo 
drie jaar geleden als makelaar aan de 
slag ging aan de Deurvorststraat 16. 
”Harry en Niek hadden toen vanuit De 
Hypotheekadviseur de behoefte aan een 
duurzame samenwerking, zo hebben we 
elkaar getroffen. De insteek is altijd ge-
weest om de klant volledig te kunnen 
bedienen”, merkt Riccardo op. ”En we 
hebben gemerkt dat de klanten het ook 
waarderen dat we een fullservice kantoor 
zijn, want we kunnen alles heel mooi op 
elkaar afstemmen.” 

Niek: ”Natuurlijk houden we sommige za-
ken strikt gescheiden, we gaan zorgvuldig 
met de financiële gegevens van de mensen 
om. Maar waar het elkaar niet bijt, kun-
nen we elkaar helpen en versterken. Dat 
vinden onze klanten inderdaad prettig. Er 
komt toch al een hoop bij kijken als je een 
huis gaat kopen of verkopen, dan kan het 
lastig zijn als er ook nog een derde partij 
bij betrokken moet worden. Hier hebben 
we alles onder één dak, Riccardo zit letter-
lijk een deur verder. Dichterbij kan niet.”

Van a tot z
Nu Financieel Fit zich ook bezighoudt 
met belastingaangifte en erfrecht, kunnen 
alle financiële zaken geregeld worden. 
”We bieden dus echt het complete pak-
ket aan”, maakt Niek duidelijk. ”We hel-
pen klanten echt van a tot z. Dat vinden 
ze ook wenselijk, hebben we ondervon-
den.” De Achterhoekse mentaliteit van 
Makelaardij Oude IJssel en Financieel 

Fit wordt daarbij eveneens gewaardeerd. 
”We komen zelf ook allemaal uit de regio 
en kunnen de tijd nemen voor de mensen. 
We hoeven bovendien niemand meer er-
gens anders heen te sturen omdat we een 
bepaalde dienst niet leveren.”

Het is een groot voordeel in een tijd dat 
het veel mensen aan de tijd (of de zin) 
ontbreekt om zich zelf te verdiepen in alle 
administratieve rompslomp. Niek: ”Veel 
mensen werken tegenwoordig fulltime. 
Hoe fijn is het dan als je alles kunt uitbe-
steden, en je ’s avonds op de bank niet nog 
eens je hele financiële plaatje hoeft uit te 
zoeken? Daar willen wij heel graag bij hel-
pen, het gaat echt verder dan alleen een 
hypotheek.”

Dat klanten hun hele financiële verhaal 
aan Niek en zijn collega’s toevertrouwen, 
realiseren ze zich heel goed. ”We verko-
pen geen product, maar een dienst. Dan 
draait het om vertrouwen, daar valt of 
staat alles bij. Mensen weten dat ze ons 
kunnen vertrouwen en dat vertrouwen 
zullen we nooit beschamen.”

Kwaliteit
Bij de dienstverlening van Makelaardij 
Oude IJssel en Financieel Fit staat kwa-
liteit voorop. Dat betekent, zo betoogt 
Riccardo, verder kijken dan wat op het 
eerste oog misschien voor de hand lijkt te 
liggen. “De goedkoopste hypotheek hoeft 
bijvoorbeeld niet altijd de beste keus te 
zijn, datzelfde geldt voor een goedkopere 
woning. Wij denken mee en kijken verder: 
wat zijn de verbouwmogelijkheden van 
een huis? Is een woning ook nog geschikt 
als er gezinsuitbreiding komt? Er zijn een 
hoop dingen waar niet iedereen direct bij 
nadenkt. Wij willen mensen een bewuste 
keuze laten maken en laten het totaal-
plaatje zien.”

”We gaan voor kwaliteit”, benadrukt 
Niek. “Een bord met ‘te koop’ in de tuin 
zetten kan iedereen, het gaat juist om dat 
stapje extra. Het gaat ons om de lange 
termijn, niet om 
de snelle factuur.” 
Al is snelheid van-
daag de dag soms 
best geboden, weet 
Riccardo, maar dan 
in de zin van snel 
handelen en scha-
kelen. Iets waar 
de combinatie van 
MOIJ en Financieel 
Fit de hand niet 
voor omdraait: ”De 
huizenmarkt is nu 
zo dat het af en toe 
héél snel gaat en 
dat sommige men-
sen telkens achter 
het net vissen. Ons 
voordeel is dat we 

met Niek een financieel expert in huis heb-
ben en alles tot in de puntjes kunnen voor-
bereiden. Daardoor kunnen klanten soms 
zelfs zonder ontbindende voorwaarden 
een bod uitbrengen, als we hun droom-
huis hebben gevonden. Dat vergroot de 
kansen, want een verkoper hoeft dan niet 
weken in spanning te zitten wachten op 
een voorbehoud financiering. Het gaat na-
melijk lang niet altijd om het geld alleen, 
de zekerheid kan voor een verkoper net 
zo belangrijk zijn. Vooral ook bij starters 
op de woningmarkt, die nogal eens moeite 
hebben om ertussen te komen, boeken we 
op die manier heel mooie resultaten.”

Jong team
Zo fris als het kantoor van Makelaardij 
Oude IJssel en Financieel Fit er na de 
opknapbeurt in de nieuwe huisstijl uitziet, 
zo fris is ook de verzameling collega’s met 
wie Niek en Riccardo dagelijks werken. 
”We hebben best een jong team, dat is 
uniek in deze markt. Mijn vader mag nog 
wel op de foto”, zegt Niek lachend, “maar 
die is verder alleen nog op de achtergrond 
als adviseur actief. Er is in onze branche 
sprake van een behoorlijke vergrijzing, 
maar daar hebben we hier geen last van. 
We plukken daar de vruchten van, want 
met bijvoorbeeld social media gaan we 
met onze tijd mee en lopen we voorop.”

Riccardo: ”En de markt verandert tegen-
woordig zo gruwelijk snel, jongelui kunnen 
daarop supersnel inspelen. Maar hoewel 
we een jong team hebben, beschikken we 
samen wel over een berg ervaring. We zijn 
een heel volwassen bedrijf geworden. En 
we doen ons werk serieus, maar daarbij 
moet er wel altijd ruimte zijn voor een lol-
letje. Die combinatie is een meerwaarde, 
zowel voor onszelf als voor onze klanten. 
Daar past dus ook geen stoffig kantoor 
bij. Vandaar dat we trots zijn op ons ver-
nieuwde pand, met de nieuwe logo’s en al-
les geschilderd. Het kantoor was al mooi, 
maar het is nu echt een plaatje.”

Financieel Fit Ulft staat klanten 
hun hele leven bij
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Steeds vaker wordt er door de 
overheid een beroep gedaan 
op de verenigingen. Er moeten 
onderhoudstaken worden over-
genomen, er dient een bijdrage 
geleverd te worden aan de active-
ring van ouderen en ”het van de 
straat houden” van de jongeren. 
De grote maatschappelijke bete-
kenis van verenigingen wordt 
aangesproken. Dit alles legt wel 
een extra druk op de vrijwilligers 
van de vereniging. Tenslotte is er 
de enorme toename van wet- en 
regelgeving, waar onze sportver-
eniging aan moet voldoen, wat 
een toename van deskundigheid 
van het kader in het algemeen en 
van het bestuur in het bijzonder 
vraagt.

Een vereniging heeft vrijwilligers 
nodig, omdat vrijwillige inzet 
noodzakelijk is om de kosten 
te beperken en een vereniging 
draaiende te houden. 
Zonder leden en vrijwilligers kan 
er geen vereniging bestaan, van-
daar ook dat SDOUC elk jaar 
een Kogelvangertrofee uitreikt 
aan een vrijwilliger of aan een 
groep vrijwilligers.
Afgelopen jaar heeft het kantine-
team van de zondagmiddag de 
Kogelvangertrofee (de vrijwilli-
gersprijs van het jaar) gekregen 
bij SDOUC. Al jarenlang zetten 
deze enthousiaste vrijwilligers
zich in tijdens de thuiswed-
strijd van ons eerste elftal. 
(Willie en Marianne Wissing, 
Marijke Keurentjes, Marijke 
Vinkenvleugel, Elly Robben en
Jos Straub) Tevens worden elk 
jaar de jubilerende leden in 

het zonnetje gezet. Ze werden 
voorafgaand aan de kerstinstuif 
gehuldigd. Dit jaar behaalden 
onderstaande leden een jubileum 
bij SDOUC: 
40 jaar: Eugene Boerakker, 
Charles Leyenaar en Ton Putman
50 jaar: André te Boekhorst, 
Marcel Driever, Toon 
Hartgerink, Koos Lakwijk, 
Marc Sessink en Berry Wenting
60 jaar: Jo van Aalst, Frans 
Overbeek en Jan te Pas 
70 jaar: Bennie Overbeek en 
Willie Sessink 
Tevens zijn Leo Aalders en  
Harry te Pas alsnog gehuldigd 
voor hun 50-jarig lidmaatschap, 
omdat zij wegens persoonlijke 
omstandigheden niet eerder ge-
huldigd konden worden. Willie 
Sessink kon vanwege familie-
omstandigheden niet aanwezig 
zijn. Daarom is hij tijdens de 
Nieuwjaarsreceptie op 5 januari 
in het zonnetje gezet.

Tevens werd er tijdens de Nieuw-
jaarsreceptie door het bestuur 
van de Club van Honderd van 
SDOUC bekend gemaakt, waar 
dit jaar haar gelden naar toegaan. 
€ 2.000,- gaat naar SDOUC voor 
de aanschaf van nieuw meubilair 
voor het terras, € 500,- gaat naar 
een sociaal doel, de Stichting 
Mini Manna Ulft.
SDOUC feliciteert de vrijwilli-
gers van het kantineteam en de 
jubilarissen en dankt de leden 
van de Club van Honderd voor 
hun jaarlijkse bijdrage.
Zonder leden en vrijwilligers 
geen vereniging, maar ook zon-
der sponsoren kan een vereni-
ging niet bestaan. Jan en Harry 
te Pas zijn onlangs gehuldigd als 
jubilaris,  maar zij vertegenwoor-
digen tevens ook het familiebe-
drijf Ulamo. Ulamo dient ook 
zeer zeker gehuldigd te worden 
voor hun trouwe sponsorschap 
de afgelopen jaren.

S(amenspel) D(oet) O(verwinnen) 
U(lftse) C(ombinatie Zet de voedertafel klaar, hang 

de vetbol op (zonder netje!) en 
omcirkel de datum in je agenda! 
Want op vrijdag 24, zaterdag 25 
en zondag 26 januari aanstaande 
houdt Vogelbescherming Neder-
land weer de Nationale Tuin-
vogeltelling. Doe ook mee via 
www.tuinvogeltelling.nl en ont-
dek of de merel, koolmees en 
roodborst ook in uw tuin leven. 
Vogelbescherming geeft u 5 tips 
om het tellen supermakkelijk te 
maken.

1. Tel in de ochtend
In een koude nacht kan een 
klein vogeltje wel 10 procent van 
zijn lichaamsgewicht verliezen! 
Dus moet er direct na zonsop-
gang gegeten worden om aan te 
sterken. In de ochtend zijn de 
tuinvogels daardoor het mak-
kelijks te zien. Deelname aan de 
Tuinvogeltelling duurt maar 30 
minuten, maar u zult verbaast 
zijn hoeveel vogels u ziet in zo’n 
korte periode.

2. Voer!
Waarom moeilijk dan als het 
makkelijk kan? In de winter 
moeten vogels goed eten om op 
krachten te blijven, er is dus geen 
tijd en energie om uitgebreid te 
zoeken. Als vogels eenmaal door 
hebben dat er in uw tuin vol-
doende te halen valt, blijven ze 
langskomen.

3. Voer voor iedereen
Met vetbollen (zonder netje!), 
zonnebloempitten en strooi-
voer maakt u heel wat vogels 
blij. Maar leg bijvoorbeeld ook 
eens een beurse appel in de tuin, 
merels en spreeuwen zijn er dol 

op. Strooi ook wat voer vlakbij 
de struiken, zo is er ook wat te 
eten voor de schuwe vogeltjes als 
de winterkoning en heggemus. 
Spechten en boomklevers zijn 
dol op vogelpindakaas. Hang 
een pot op of smeer wat op een 
boom.

4. Check de vogels in uw buurt
Als uw weet welke vogels er bij u 
in de buurt leven, maakt dat het 
herkennen een stuk eenvoudi-
ger. Vul op www.mijnvogeltuin.
nl uw postcode in en ontdek zo 
welke 10 vogels u in uw tuin kunt 
aantreffen.

5. Schrijf alvast in
Wie zich nu al inschrijft via www.
tuinvogeltelling.nl ontvangt via 
de mail gratis herkenningstips om 
de vogels uit elkaar te houden. 
Ook ontvangt u de Special Vogels 
Voeren én krijgt u 15% korting 
op vogelvoer en nestkasten in de 
webshop van Vogelbescherming.

Tips voor Tuinvogeltelling

Op zaterdag 28 december werd 
het vijfde midwinterhoorntref-
fen georganiseerd door de mid-
winterhoorngroep Ugchelen. 
Het treffen vond plaats op de 
Leesterheide, een glooiend hei-
develd nabij het in aanbouw 
zijnde bezoekerscentrum van 
Staatbosbeheer.

Veertig blazers van diverse 
Gelderse midwinterhoorngroe-
pen streden om de 3 trofeeën. 
Een voor de beste jeugdblazer, 
een voor de beste seniorblazer 
en een voor de beste groep. 
Groep wil zeggen een vooraf 
opgegeven drietal blazers die 
willen meedingen naar die prijs. 
Elke midwinterhoorngroep 
mocht 5 blazers aanmelden.

Voor de Huttepiepen waren dat 
dat Hans van der Vliet, Martin 
Geurtzen, Harrie Winkel, Jan 
Wilting en Hans Jansen. De 
laatste drie bliezen weliswaar 
ook individueel, maar hun pun-
ten werden bij elkaar geteld 
voor een eventuele groepsprijs. 
En…die wonnen ze!
Voorafgaand aan dit mid-
winterhoorntreffen hebben 
Willibrord Egberts en Henri 
Bluemer, tijdens de oefenavon-
den, deze blazers naar dit tref-
fen begeleid. De vijf blazers van 
de Huttepiepen hebben
individueel uitstekende zaken 
gedaan. Als groep wisten ze 
voldoen-de punten in de wacht 
te slepen om de trofee mee naar 
huis te kunnen nemen.

Huttepiepen ’Kampioen 
Midwinterhoorngroep’ 
tijdens Gelders Treffen

HV UGHV zoekt met ingang 
van seizoen 2020 - 2021 een  
trainer/coach voor de dames 
selectie. Ben jij een enthousias-
te en gedreven handbaltrain(st)
er die het een uitdaging vindt 
om ons team beter te maken? 
Reageer dan snel! UGHV is 
een vereniging in Ulft (vlakbij 
Doetinchem). 

Met drie damesteams, twee 
herenteams en diverse jeugd-
teams is het een gezellige, dyna-
mische vereniging. De thuis-
wedstrijden worden gespeeld in 
Sporthal de IJsselweide. 
Deze sporthal biedt een breed 
scala aan mogelijkheden. De 
zaal beschikt over 1, 1/3 zaal, 
diverse digitale mogelijkheden, 
een grote tribune en een gezel-
lige kantine. Naast een mooie 
sporthal is er ook een beachveld 
aanwezig. 

Het 1e dames team speelt 
momenteel in de tweede klasse. 
De dames hebben de afgelopen 
jaren gespeeld volgens de NHV 
visie (snel, dynamisch, verras-
send en effectief) en kunnen 
met verschillende concepten uit 

de voeten. UGHV verwacht van 
een trainer/coach dat hij/zij:
- Aantoonbare ervaring heeft 

in het coachen van een (selec-
tie) team. Het bezit van een 
trainersdiploma is een pre;

-  Trainingen verzorgt voor de 
dames selectie. Zij trainen 2x 
in de week 1.5 uur. Daarnaast 
traint de A jeugd 1x in de 
week met de dames selectie 
mee;

-  De coaching verzorgt van het 
damesteam (thuiswedstrijden 
worden op zaterdagavond 
gespeeld);

-  De selectie samenstelt en 
afstemt met de coach van het 
tweede damesteam;

-  Zorgt voor een goede door-
stroming van de jeugd;

-  Technische vaardigheden 
van spelers verbetert, spelers 
beter maakt;

-  Geïnteresseerd is in de 
verenigingscontext;

-  Vergaderingen voor trainers 
en coaches bijwoont.

Belangrijk is dat hij/zij er ple-
zier in heeft om de dames zowel 
individueel als in teamverband 
beter te maken, over goede 
communicatieve vaardigheden 

bezit en midden in de groep 
staat om samen naar een nieuw 
doel te werken. 

Wat hebben wij te bieden? 
-  Een gemotiveerd en enthou-

siast team dat voor de winst 
gaat; - Een team dat speelt 
volgens de NHV visie (snel, 
dynamisch, verrassend en 
effectief); 

-  Een team dat bestaat uit mei-
den met ervaring en jonge 
talenten; - Het faciliteren en 
verstrekken van de gevraag-
de trainingsfaciliteiten en  
materialen;

- Een passende financiële 
vergoeding.

Ben jij de trainer/coach die wij 
zoeken? Neem dan contact op 
met de Werkgroep Technische 
Zaken UGHV Per email: 
hilde.gerritsen@gmail.com of 
telefoon: 06-31099155

Deze verenigingen ontvingen 
op 14 januari een financiële 
bijdrage uit handen van Steven 
Ennenman, directievoorzitter 
van Rabobank Graafschap. Met 
dit fonds worden activiteiten 
gesteund op algemeen maat-
schappelijk terrein, sociaal, eco-
nomisch of cultureel gebied. 

Maarten Koudijs nam de 
cheque in ontvangst uit naam 
van Stichting de Moezeköttel, 
voor de commissie ”Opdat wij 
niet vergeten”.
Het boek met deze titel ver-
schijnt eind maart 2020. Door 
stichting Kick wordt een educa-
tief project ontwikkeld, bedoeld 

voor het basisonderwijs, getiteld 
”Parashoot”. Dit is geïnspireerd 
op de filmcyclus ”Oorlog boven 
Gendringen” (te zien in ons 
informatiecentrum) en nog twee 
filmpjes over crashes in de voor-
malige gemeente Wisch.
Ook deze stichting ontving een 
mooi bedrag van de Rabobank.

Blije gezichten 17 lokale verenigingen bij ontvangst 
cheque van het Rabobank Coöperatiefonds

UGHV zoekt enthousiaste trainer/coach
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De titel van de gemeentelijke 
begroting 2020-2023 is: ’Samen 
bouwen’. Het tweede jaar waar-
in het college het coalitiepro-
gramma ’Met lef samen bouwen 
aan onze toekomst’ uitvoert. 
”Samen, slagvaardig en mid-
denin de samenleving, daar staan 
we voor,” laat het college weten 
bij het aanbieden van de begro-
ting. ”In 2019 zijn we met lef 
en enthousiasme verder aan de 
slag gegaan met de opgaven uit 
het coalitieprogramma. We zijn 
trots dat we al veel zaden heb-
ben geplant, zodat we, ondanks 
de financiële tegenwind, samen 
verder kunnen bouwen aan een 
sterk Oude IJsselstreek.” 

Op meerdere gebieden wil het 
college haar ambities waarma-
ken. Hieronder leest u meer over 
de belangrijkste speerpunten. 

Meedoen aan de samenleving
Het college vindt het belangrijk 
dat iedereen mee kan doen in 
Oude IJsselstreek, want iedereen 
doet ertoe. Dat is niet voor ieder-
een even vanzelfsprekend. In het 
sociaal domein liggen dan ook 
flinke opgaven die de gemeente 
wil aanpakken vanuit de inhou-
delijke visie om echt te doen 
wat nodig is. Een kwaliteitsslag 
moet leiden tot anders denken en 
doen, een betere kwaliteit voor 
onze inwoners en het terugdrin-
gen van de tekorten in het sociaal 
domein. 
De weg naar deze transformatie 
is samengevat in drie hoofdlij-
nen: normaliseren, voorkomen 
en innoveren/samenwerken. 
De komende periode bouwt de 
gemeente vanuit deze uitgangs-
punten verder aan ontwikkelin-
gen als het lokaal team jeugd 

en het vormgeven van de taken 
van de participatiewet. Er wordt 
verder gewerkt aan een infor-
matiepunt waarmee bestaande 
voorzieningen en activiteiten 
voor zowel inwoners als partners 
beter vindbaar en toegankelijk 
worden. 

Een leven lang leren
De gemeente vindt het belangrijk 
om zich te blijven ontwikkelen. 
Dat is nodig in een steeds veran-
derende en dynamische samen-
leving. Dit doet ze bijvoorbeeld 
door preventieve acties gericht 
op het voorkomen van schooluit-
val, of terugval naar een uitke-
ring vanuit arbeid. Denk hierbij 
aan het bevorderen, samen met 
ondernemers, van de kwalifica-
ties van personeel en maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen. 

Maar ook door, samen met de 
schoolbesturen, te zorgen voor 
voldoende scholen en soorten 
opleidingen die aansluiten bij de 
behoeften en capaciteiten van de 
inwoners en de ondernemers. 

Een bloeiende economie 
biedt kansen voor inwoners 
en bedrijven 
Een bloeiende economie is 
essentieel voor een bloeiende 
gemeente. De gemeente wil dat 
ondernemers zich graag vesti-
gen en gevestigd blijven in Oude 
IJsselstreek. Dat doen ze door 
ruimte te geven aan nieuwe 
vormen van ondernemerschap, 
te zorgen voor aantrekkelijke 
bedrijventerreinen en innovatie 
te stimuleren. 
Daarbij richt ze zich vooral op 
jongeren, techniek, smart indus-

try, recreatie en toerisme en groei 
van werkgelegenheid. Zo ontwik-
kelt de gemeente bijvoorbeeld 
bedrijventerrein Hofskamp Oost 
III in Varsseveld, organiseert ze 
IJzerwijs en techniekdagen en 
geeft ze de innovatie startup loca-
tie in het Frank Daamenpand in 
Ulft verder vorm. Verder gaat de 
gemeente in 2020 verder aan de 
slag met toerisme en recreatie. 

Duurzaamheid geeft nieuwe 
energie
Oude IJsselstreek wil in 2030 
energieneutraal zijn. Dit doet 
ze onder meer door te investe-
ren in uitbreiding van de duur-
zaamheidsleningen en door open 
te staan voor plannen voor zon, 
wind en biomassa en voor inno-
vaties of innovatieve technieken. 
Daarnaast richt zij zicht opeen 

scheiding van 90 procent van het 
afval in 2025. 

Flexibel wonen op maat 
Het woningaanbod in Oude 
IJsselstreek sluit niet (meer) 
goed aan bij de vraag. Huizen 
zijn te duur of zijn niet geschikt. 
In regionaal verband zijn nieu-
we kwalitatieve woningcriteria 
gemaakt. Hiermee wordt het 
mogelijk weer te gaan bouwen 
voor starters en senioren. De 
juiste woning op de juiste plek. 
Het aanpakken van leegstaand 
vastgoed heeft hierbij prioriteit. 
Ook onderzoekt de gemeente de 
concrete vraag naar woningen 
met ondersteuning en zorg. 

Plannen van de gemeente in 2020

De Rieze, ”Een bloeiende economie biedt kansen voor inwoners en bedrijven.”

De gemeente heeft natuurlijk 
beleid voor de komende jaren, 
maar waar maken de gemeente 
politieke fracties zich hard voor, 
het komende jaar? De Ulftse 
Krant zet de reacties van de 
zes politieke partijen in Oude 
IJsselstreek op een rij. 

Voor Lokaal Belang staat 2020 
in het teken van de kwaliteitsslag 
in het Sociaal Domein, zodat we 
beter aansluiten bij de behoef-
ten van onze inwoners en de 
zorgverleners. Buurtzorg Jong 
is 1 januari jl. gestart om goede 
lokale jeugdhulp te organiseren 
en uit te voeren. Ook het in eigen 
beheer uitvoeren van de partici-
patiewet zal een speerpunt zijn. 
In 2021 treden we uit Laborijn en 
gaan we onze inwoners zelf naar 
werk begeleiden. Dit gaat er toe 
leiden dat de menselijke maat 
terugkomt en dat we in de toe-

komst met de beschikbare mid-
delen gaan uitkomen. Daarnaast 
heeft de woningbouw voor ons in 
2020 een hoge prioriteit, met de 
nadruk op woningen voor star-
ters en ouderen.

De VVD kiest voor het plaatsen 
van zoveel mogelijk zonnepane-
len op daken en is geen voorstan-
der voor het gebruik van kostbare 
agrarische grond voor dat doel. 
De VVD is blij met de groei van 
de moderne maakindustrie, maar 
vraagt meer inzet en aandacht 
voor recreatie en vrijetijdsecono-
mie. De VVD is voor een sociale 
gemeente, maar was tegen het 
vertrek bij Laborijn. De VVD is 
voor een gemeentebestuur waar-
in uw raadsleden open en eerlijk 
debatteren en waar inwoners en 
ondernemers mee mogen praten 
en beslissen. En natuurlijk niet 
meer uitgeven dan binnen komt. 
De VVD is voor een goede en 

nauwe samenwerking binnen de 
Achterhoek, maar wel dat de 
inwoners in de eigen kern over 
hun eigen leefomgeving gaan.

Het CDA Oude IJsselstreek 
zal het komende jaar opzoek 
gaan naar balans. We zullen 
ons gaan inzetten voor een cir-
culaire landbouw en ook aan de 
inzameling voor het afval op een 
circulaire manier wordt gewerkt. 
Daarnaast blijven we scherp de 
ontwikkelingen op het sociale 
domein volgen. We hebben hoge 
verwachtingen van het project 
Meedoen Werkt! 
We verwachten dat door deze 
manier van lokaal werken meer 
mensen de weg naar werk kun-
nen vinden, ook als dat niet altijd 
makkelijk is geweest. We gaan 
2020 met vertrouwen tegemoet 
en vragen u ons te volgen en 
steunen tijdens dit mooie jaar.

De PvdA wil langdurig werkloze 
medeburgers met een uitkering 
een vaste arbeidsplaats bieden. 
Georganiseerd in een gemeente-
lijk bedrijf waar ze in dienst zijn 
en een basisloon ontvangen aan-
gevuld met een arbeidsbonus. 
Het gaat dan om werkzaamhe-
den in het onderwijs, de zorg, in 
verenigingen en in de buurt die 
ook een nieuwe impuls kunnen 
geven aan de publieke sector. 
De PvdA wil bouwactiviteiten 
en woningen in alle kernen van 
de Oude IJsselstreek. Ook de 
wachtlijsten voor een huurwo-
ning van Wonion moeten terug 
naar maximaal drie maanden. 
De PvdA wil rondom de Oude 
IJssel en het DRU-Industriepark 
plannen helpen ontwikkelen voor 
een hoogwaardige toeristische en 
recreatieve voorzieningen, onder 
andere een hotel en een nieuw 
museum met nationale/internati-
onale allure. 

D66 gaat voor een constructief 
2020. De opdrachten en uitda-
gingen die voor ons liggen zijn 
groot. Woningbouw, kwalitatieve 
zorg, arbeidsparticipatie, een 
goede sociale werkvoorziening, 
bereikbaarheid en natuurlijk een 
goed klimaat. Uitdagingen kun-
nen we optimaal aanpakken als 
we samenwerken. Iedere fractie 
vanuit eigen politiek kleur en 
overtuiging, constructief bouwen 
aan een mooie gemeente voor 
alle inwoners. Daarbij houden 
wij als D66 altijd onze kritische 
en eigenzinnige blik, maar zeker 
in het komend jaar waarbij de 
tekorten in het sociaal domein 
zullen moeten worden ingelo-
pen en de uittreding uit Laborijn 
verder zal worden vormgegeven. 
Democraten ’66 gaan voor een 
kritisch én constructief 2020.

De redactie heeft de SP ook 
benaderd, maar heeft geen reactie 
gekregen toen deze krant naar de 
drukker ging.

Politieke plannen voor 2020
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Naast de levering van mate-
rialen en kleding, heeft Mecking 
Sport uit Ulft, Dames 1 van 
Volleybalvereniging Blok ’71 
van wedstrijdtenues voorzien.

Voorafgaand aan de thuis-
wedstrijd tegen BOVO uit 
Aalten (3-1 winst) was eigenaar 
Wouter Mecking bij de uitrei-
king van de outfit in sporthal 
”IJsselweide”  aanwezig om een 
en ander op de gevoelige 

plaat vast te leggen. Dames 1 
speelt in de 3e klas G en wordt 
getraind en gecoached door 
Bert Wassink, De dames staan 
momenteel op een keurige 2e 
plek en hebben hierdoor uit-
zicht op promotie. Ze spelen 
op vrijdag avond om 20.30 uur 
hun thuiswedstrijden. Blok ’71 
is Mecking Sport dankbaar 
voor de sponsoring en beiden 
vertrouwen op een mooie en 
langdurige samenwerking.

Mecking Sport sponsort 
Dames 1 van volleybal-
vereniging BLOK ’71

Op zaterdag 14 decem-
ber heeft Fanfare Kunst na 
Arbeid het laatste optreden 
van hun jubileumjaar gege-
ven. Dit kerstconcert werd 
gehouden ”aan de andere 
kant van het water,” namelijk 
in de grote Mauritiuskerk in 
Silvolde. Samen met het koor 
Inspiration werd de kerk gevuld 
met verschillende bekende 
kerstnummers. 

Het afgelopen jaar heeft KNA 
met verschillende grote evene-
menten haar jubileum vorm-
gegeven. In juni gaf de fanfare 
een jubileumconcert i.s.m. de 
welbekende Ellen ten Damme. 
Afgelopen oktober heeft KNA 
haar jubileum gevierd voor heel 
Ulft en omstreken door middel 

van het organiseren van de zelf 
bedachte Ulftse Najaarskermis. 
Het kerstconcert afgelopen 
december was een succesvolle 
afsluiter van dit drukke jaar 
voor de vereniging.

60-jarig lidmaatschap
Van de 100 jaar die KNA nu 
bestaat, werden tijdens het 
kerstconcert maar liefst 3 leden 
gehuldigd met meer dan een 
halve eeuw lidmaatschap. 
Theo Freriks, Piet Sluiter en 
Joop Egberts waren namelijk 
in het jubileumjaar alle drie 60 
jaar actief lid van KNA. Theo 
speelt hoorn, Piet de baritonsax  
en Joop de bugel. De heren 
namen de 60-jarig lidmaatschap 
speld in ontvangst en gaven de 
avond een feestelijk randje. 

KNA sloot honderdjarig 
jubileum af met een
spetterend kerstconcert Fit (en slank) de winter 

door!
Is de winter voor jou een peri-
ode waarin je minder weer-
stand hebt, vaker grieperig of 
verkouden?

Om je fit en vitaal te voelen is 
het eten van gezonde voeding 
belangrijk. Denk daarbij aan 
een flinke portie groenten en 
dagelijks fruit. In de winter is 
er volop keus in seizoensgroen-
ten, zoals spruitjes, boerenkool, 
pastinaak, knolselderij, pom-
poen, champignons, prei, rode 
kool en wortelen. 
Stamppot is echte winterkost 
en er zijn voldoende  variatie 
mogelijkheden. Echter worden 
veel stamppotten gegeten met 
rookworst, spekjes en soms 
ook nog jus. Dat is voor af en 
toe geen probleem maar eet je 
gedurende de winter vaak een 
stamppot gecombineerd met 
deze vette producten kan het 
voor de nodige extra kilo’s zor-
gen. Probeer eens een stamppot 
te combineren met mager vlees, 
bijvoorbeeld een gehaktbal van 
mager rundergehakt, een tar-
taartje, hamreepjes of gerookte 
kipfilet. Erwtensoep en bruine 
bonensoep zijn ook erg geliefd 
in de winter. Ook van andere 
groente kun je soep maken. 
Heerlijk als voorgerecht of met 
extra vulling, dan wordt het een 
maaltijdsoep. 

Ben je niet zo’n keukenprinses, 
er zijn bij de versafdeling in de 
supermarkt ook soeppakketten 

en pureersoepen verkrijgbaar 
zodat het maken van verse soep 
heel makkelijk is. 

Fruit zorgt voor veel vitamine 
en mineralen en is lekker als 
tussendoortje. In de winter heb 
je keus uit appel, peer, manda-
rijn, sinaasappel, kiwi, banaan, 
kaki en mango.

Behalve gezond eten is voldoen-
de bewegen ook in de winter 
een ”must”. Laat het koude en 
gure weer je niet weerhouden 
om naar buiten te gaan. Zet de 
buienalarm-app op je telefoon 
zodat je in de gaten kunt hou-
den wanneer het gaat regenen 
bij jou in buurt. Pas je andere 
bezigheden daarop aan. 
Zo kun je wandelen of de bood-
schappen doen op je fiets tussen 
de buien door. Het regent nooit 
de hele dag. Behalve regen kan 
het ook flink koud zijn in de 
winter. Maar met een goede jas 
en handschoenen heb je daar 
totaal geen last van. Doordat 
je beweegt wordt je vanzelf 
warmer.
Wil je liever niet naar buiten 
dan kun je ook gaan zwemmen 
in een binnenbad of sporten bij 
de sportschool.

Kijk eens kritisch naar je eigen 
wintergewoontes wat eten en 
bewegen betreft, pas kleine ver-
anderingen toe en je zult zien 
dat je FIT en zonder extra kilo’s 
de winter door komt.

Hetty Schouten,
Fit & Slank coach, 
gewichtsconsulente
Silvolde

Voedingstips

Op 12 januari hebben de leden 
van Sint Hubertus Ulft tijdens 
de Algemene Jaarvergadering, 
op voordracht van het bestuur,  
5 leden benoemd als Erelid van 
de vereniging. Theo Jansen, 
Hans Kraan, Jos Cornelissen, 
Gerrie Geerts en Martin Helmink 
kregen het erelidmaatschap met 
de bijbehorende medaille en oor-
konde vanwege hun bijzondere 
verdiensten voor de vereniging.

Theo Jansen had 11 jaar een 
bestuursfunctie, onder andere 
als secretaris. Bij de vendeliers 
was hij jarenlang vaste kracht als 
voordraaier en instructeur en hij 
heeft veel betekend binnen het 
(technische) onderhoud van ons 
verenigingsgebouw. 

Hans Kraan was 17 jaar actief 
binnen het bestuur, onder ande-
re als penningmeester. Hij was 

vaandelcommandant en is nog 
steeds actief bij de schutters als 
teller.

Jos Cornelissen is bestuurslid 
vanaf 1976 en was in 1987 en 2000 
voorzitter. Hij was medeverant-
woordelijk voor de omschakeling 
naar drumfanfare en het opzet-
ten van een majorettepeloton. 
Ook was Jos de initiatiefnemer 
van de aankoop van ons gildege-
bouw. Jos is nog steeds actief in 
het bestuur als penningmeester.

Gerrie Geerts werd in 1980 
bestuurslid en was onder andere 
belast met de kermisverpachting 
en afgevaardigde namens de 
activiteitencommissie van Sint 
Hubertus. Hij was bestuurslid tot 
2005, meer dan 25 jaar. Gerrie 
is nog steeds actief binnen de 
technische commissie en bij het 
onderhoud van het gebouw.

Martin Helmink was 17 jaar actief 
in het bestuur en als tambour-
maître 35 jaar het gezicht van de 
vereniging. Hij was medeverant-
woordelijk voor de omschakeling 
naar drumfanfare en het opzetten
van een majorette-peloton. 
Martin zorgt ervoor dat alle leden 
een verjaardagskaart krijgen en 
voor extra inkomsten door het 
regelen van de Lotto. 

Deze leden zijn elk meer dan 
50 jaar lid van Sint Hubertus en 
hebben een zeer belangrijke bij-
drage geleverd aan de bloei van 
de vereniging. 

De benoeming ging gepaard 
met de overhandiging van een 
oorkonde en een medaille met 
inscriptie. 

Eerder werd Corrie Wijkamp tot 
erelid benoemd.

Vijf ereleden Sint Hubertus

De jubilerende leden, alle drie 60 jaar lid. Foto: Freek Miggelbrink

Wedstrijden van de 
komende weken

26 januari:
Ajax B - RKPSC 
GWVV - Keijenburgse Boys 
VV Etten - KSV Vragender 
VV Gendringen - FC Bergh 
VV Terborg - Ulftse Boys 

2 februari:
NVC Netterden - Ajax B 
SDOUC - DVC ‘26 
SVGG - SC Rijnland 
Ulftse Boys - VV MEC 

9 februari:
GWVV  - KSV Vragender 
Silvolde - IFC 
VV Etten - Ulftse Boys 
VV Terborg - SV Basteom 

16 februari:
Ajax B - SDZZ 
NVC Netterden - Angerlo 
Vooruit 
SDOUC - Concordia W 
SVGG -SV Halle 

Sportverenigingen, geef
uw wedstrijden door, 
dan weten uw supporteers
wanneer ze u kunnen
komen aanmoedigen!

ulftsekrant@ijselstroom.nl

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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De volgende Ulftse Krant verschijnt 17 februari. 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)

Januari: Expositie Frido Kuitert, Galerie Gelia, Silvolde
24-26 jan.: Tuinvogeltelling
25 januari: Open Dag Almende VMBO Bluemers, Silvolde en  
 Wesenthorst, Ulft
30 januari: Demonstratiedag sta-op-stoel, Arc en Ciel, Ulft
1&2 febr.: Survivalrun, Gendringen
2 februari: Film en filmlezing ”Shoplifters”, Filmhuis    
 DRU Industriepark, Ulft
3 februari: Bingo KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
3 februari: Rijbewijskeuringen, Mulderije, Ulft
6 februari: Demonstratiedag rollators, Arc en Ciel, Ulft
7 februari: Voorstelling cabaretduo De Franse Eijkel,   
 DRU Industriepark, Ulft
7-9 februari: Tuinbeurs Doetinchem
7-9 februari: LebensArt Indoor, Wunderland Kalkar, Duitsland
8 februari: Tim Akkerman, DRU Industriepark, Ulft
13 februari: Demonstratiedag scootmobiel, Arc en Ciel, Ulft
17 februari: Instuifmiddag KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
19 februari: Bijeenkomst Damesgilde Ulft, DRU Industriepark,  
 Ulft
20 februari: Demonstratiedag traplift, Arc en Ciel, Ulft

Moeder Teresa Stichting-
winkel sluit, hulpverlening 
gaat verder
De Moeder Teresa Stichting Ulft 
(MTSU) sluit zaterdag 28 maart 
na vele jaren de deuren van de 
winkel aan de Nijverheidsweg in 
Ulft. Hoewel de kledingwinkel 
gesloten wordt, gaat de stichting 
wél gewoon door met hulpver-
lening in Oost-Europa. Tot eind 
maart is er in Ulft uitverkoop. 
”Er komen nu nog gemiddeld 
twaalf bezoekers op een dag,” 
legt voorzitter Mimy Meuleman 
van de MTSU uit. ”Dat zijn er 
soms ook wel iets meer, maar dat 
was vroeger heel anders. Toen 
was onze omzet ook wel vier 
keer hoger.”

Concurrentie
Een veranderende concurrentie-
positie heeft ertoe geleid dat het 
aantal bezoekers afnam, en dat is 
niet alleen het gevolg van inter-
netwinkels. ”Kijk maar naar de 
supermarkten, daar zijn tegen-
woordig ook t-shirts en pyama’s 
te koop,” legt Meuleman uit. 
”Een supermarktketen koopt 
spullen met 100.000 stuks tegelijk 
in en verdeelt dat over de vele 
vestigingen, daar kunnen wij niet 
tegenaan concurreren. We wil-
len namelijk wel goede spullen 
verkopen.”

De winkel van de stichting is 
ruim twintig jaar open geweest. 
Nu nog zijn de deuren van dins-
dag tot en met zaterdags van 
10.00 tot 15.00 uur geopend. ”In 
deze laatste maanden proberen 
we nog zoveel mogelijk kleding 
te verkopen, ook winterjassen en 
dergelijke. Alles is voor de helft, 
maandag 30 maart beginnen we 
dan met het inpakken van de 
nieuwe kleding die over is. Die 
gaat naar onze winkel in het 
Roemeense Oradea en de ver-
schillende projecten in de dorpen 
rond Oradea,” duidt Meuleman.

Lompen
Eerder vroeg de stichting aan-
dacht voor het inleveren van 
tweedehandskleding. Er was na-
melijk een enorme toename van 
ingeleverde lompen. Meuleman: 
”Onze oproep heeft niet veel 
geholpen. We zamelen graag 
tweedehandskleding is, maar dan 
moet het wel schoon en gewassen 
zijn, en heel.”
Naast de kleding worden ook 
medische artikelen verzameld, 
deze worden naar Oost-Europa 
gestuurd. ,,Dan moet je denken 
aan verband en incontinentiema-
teriaal,” stelt Meuleman. ”Beslist 
geen medicijnen, die mogen we 
niet meer vervoeren.”

Moeder Teresa Stichting

De dorpskiek laat een luchtfoto 
zien van het DRU-complex om-
streeks 1975 zien. De in 1972 ge-
sloten gieterij is net afgebroken. 
De villa staat er nog.

Op de achtergrond is de silo van 
de boerenbond te zien. Verder 
ook de Aloisiusschool met de 
barak. 

Oude foto’s en reactie’s zijn van 
harte welkom bij de fotowerk-
groep van de oudheidkundige 
vereniging. Neem contact op 
met Jan Tinnevelt, Valkenhof 
4 te Ulft, tel. 686966 of Stef 
Hermsen, IJsselweg 29 te 
Gendringen, tel. 686250.

Olde Dorpskiek’n

De Uftse Dru Galerie is erin 
geslaagd ook voor het komende 
jaar een internationaal program-
ma samen te stellen. 

De expositie ’Regionale kunste-
naars uit de kunst’ loopt nog tot 
2 februari. Daarbij neemt de in 
november overleden kunstenaar 
Frans Venhorst een centrale plek 
in. Van hem is de fantasierijke 
installatie ’Softmachine’. Verder 
zijn er de poëtische tekeningen 
van de Terborgse kunstenaar 
Maarten Becks. 
Uit Ulft zijn Ingrid Nijenhuis 
met expressieve schilderijen en 
Peter van Tuijl met zijn straat- 
en kroegfoto’s. Thea Zweerink 
uit Varsseveld toont haar indrin-
gende portretten en Paul Marie 
Dekker uit Etten toont zijn      
objecten, waarbij teksten een    
belangrijk onderdeel vormen. 

Van 10 februari tot 21 maart ex-
poseert de Duitse kunstenares 
Sabine Wolters haar schilderijen. 
Zij laat zich inspireren door de 
natuur. De lijnvoering van tak-

ken en wortels worden in haar 
werk tot uitdrukking gebracht. 
Speels vloeien lijnen in vlakken 
over. Alles kent bij haar werk 
natuurlijke vormen. 

Eveneens uit Duitsland is Wilma 
Hagemann. Zij exposeert van 
25 maart tot 30 april. In de schil-
derijen van Hagemann worden
verschillende materialen en tech-
nieken toegepast. Zo vult zij het 
schilderen aan met druktechnie-
ken. Ook maakt zij gebruik van 
bijenwas, metaaldraden, hout en 
bitumen. 

In mei staan Estlandse kunste-
naars op Huntenkunst centraal. 
Zoals gebruikelijk exposeren dan 
gelijktijdig de kunstenaars van 
het project op Huntenkunst in de 
Ulftse galerie. De acht geselec-
teerde kunstenaars tonen onder 
andere foto’s en schilderijen.

De tentoonstelling ’De Estlan-
ders komen!’ is van 4 mei tot 
14 juni. Huntenkunst zelf is op 
15, 16, 17 mei. 

Bij de Zweedse Carl Emanuel 
Mark valt zijn streven naar een 
summiere voorstelling op. Het 
gebruik van details wordt verme-
den. De afgebeelde vormen wor-
den veelal geplaatst in een blauw 
kader. De compositie speelt in 
zijn werk een belangrijke rol. 
Dit zorgt voor rust en harmonie. 
Daardoor wordt de aandacht ge-
trokken op het onderwerp. De 
schilderijen van hem zijn te zien 
van 22 juni tot 16 augustus. 

Vervolgens staat de expositie 
’Jan Toorop en de DRU’ ge-
pland van 24 augustus tot 4 ok-
tober. Toorop had via de familie 
Deurvorst nauwe banden met de 
DRU. Hij verbleef diverse keren
in Ulft. Tijdens zijn verblijf ont-
stonden vele schetsen, schilde-
rijen en portretten. Daarnaast 
is zijn briefwisseling interessant. 
Het gaat bij deze tentoonstelling 
om een informatieve expositie. 

Van 12 okt tot 22 november 
is het opvallende werk van de 
Française Cléo Robine. Haar 
werk is kleurrijk en eigenzin-
nig. Vlakken worden gevuld met 
spaghettiachtige draden. Door 
herhaling worden de vlakken 
ingekleurd. De draden worden 
gebundeld en soms verbogen. De 
uit het vlak springende draden 
lijken het geheel in beweging te 
brengen. 

De galerie sluit haar jaar af met 
het werk van Valentina Gal uit 
Silvolde. Haar werk neigt naar 
installaties. Bekend voordoende 
voorwerpen worden veranderd, 
krijgen een andere functie en 
worden in een ander daglicht 
gesteld. Vorig jaar was zij deel-
neemster aan het Artez-project 
op Huntenkunst. Haar werk is 
te zien van 30 november tot 10 
januari.

DRU Galerie klaar voor 2020

Werk van Sabine Wolters.

Uitslag Restaurantpuzzel
De winnaars van de Restaurantpuzzel in de Kersteditie van de 
Ulftse Krant krijgen persoonlijk bericht.




