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Kijk in verband met het 
corona virus voor actuele 
openings tijden op onze 
website of bel met de 
gemeente. Heeft u (milde) 
verkoud heids klachten? Nie-
zen, keel pijn, loop neus, licht 
hoesten of een verhoging 
vanaf 38 graden, kom dan 
niet naar het gemeentehuis 
maar blijf thuis.

Gemeente Oude IJsselstreek
Staringstraat 25 Gendringen
Postbus 42, 7080 AA Gendringen
Tel. (0315) 292 292
Website: oude-ijsselstreek.nl
E-mail: info@oude-ijsselstreek.nl
WhatsApp: (06) 12 92 71 02

Telefonisch bereikbaar:
Bijzondere Bijstand,
Wmo en Schulden
Ma t/m vr. 08.30 – 12.30 uur.
Overige afdelingen
Ma. t/m do. 08.30 – 17.00 uur.
Vr. 08.30 – 12.30 uur.

Jeugd
Buurtzorg Jong: (06) 30 73 88 34
Ma t/m vr. 09.00 – 17.00 uur
oude-ijsselstreek@bzjong.nl

Welkom op afspraak:
Wij werken op afspraak.  
Zo bent u snel aan de beurt en 
kunnen wij u beter voorbereid 
helpen. U kunt telefonisch 
een afspraak maken, of via 
www.oude-ijsselstreek.nl.

Het ophalen van uw paspoort, 
identiteitskaart, rijbewijs en 
gehandicaptenparkeerkaart kan 
ma. t/m do. van 8.30 tot 17.00 
uur en vr. van 8.30 – 12.30 uur.  
U hoeft hiervoor geen afspraak te 
maken.

Vanwege de beperkte 
dienstverlening zijn wij op de 
maandag avond gesloten.

Meldpunt Openbare Ruimte
Zwerfvuil, niet geleegde 
containers, een losse stoeptegel, 
riool klachten of ongediertelast: 
meld ze bij de gemeente via het 
meldpunt op oude-ijsselstreek.nl 
of via (0315) 292 292.

Melding calamiteiten
buiten kantoortijd
Uitsluitend bij SPOED op gebied
van wegen, riolering, gladheid en
storm: (06) 10 93 28 92

Oude IJsselstreek gastheer voor 
Ring van Europese IJzersteden
‘Er wordt niet alleen gepraat over de goede oude tijd’ 
Ruim vijftien jaar is Oude IJsselstreek inmiddels aangesloten bij de Ring van 
Europese IJzersteden. Elk jaar ontmoeten vertegenwoordigers van de 18 
aangesloten steden elkaar voor de jaarvergadering die bij toerbeurt georga-
niseerd wordt door één van de steden. Dit jaar is Oude IJsselstreek gastheer 
voor deze vergadering. Vanwege de corona perikelen, die in elk land andere 
regels en beperkingen heeft, is het dit jaar geen fysieke vergadering. Op vrijdag 
24 september wordt de hele dag via een livestream verbinding vergaderd.  

Wethouder Bert Kuster, die ook bestuurslid 
is van de Ring, legt uit wat er die dag 
allemaal gaat gebeuren.

“Kunt u kort uitleggen wat de Ring 
inhoudt en waarom Oude IJsselstreek 
zich hierbij heeft aangesloten?”
Onze gemeente heeft een verleden rond 
ijzer en oer. In 2005 zijn wij lid geworden 
van de Ring omdat we graag wilden 
meewerken aan het in stand houden van 
het culturele historische erfgoed rond ijzer. 
Hieronder vallen ambachten als smeden, 
maar ook plaatsen waar ijzer werd 
verwerkt, zoals hier in Ulft bij de DRU. Het 
lidmaatschap stelt de gemeente in staat 
om internationale ervaringen te delen en 
deel te nemen in projecten die voor onze 
gemeente van belang zijn.

“Welk voordeel hebben de inwoners van 
de gemeente bij dit lidmaatschap?”
We vinden het belangrijk dat beroepen als 
ambachtelijk smid in stand blijven. Ze zijn 
belangrijk bij restauraties en renovaties 
van oude gebouwen. In bredere zin 

blijft ook metaalbewerking als beroeps-
sector onder de aandacht bij jongeren 
en ouderen. Dat is in onze gemeente 
een belangrijke economische pijler waar 
voortdurend behoefte is aan jonge, goed 
geschoolde arbeidskrachten.

“Hoe ziet het programma er uit op  
24 september?”
Alles gaat digitaal. Er is een greenroom 
gemaakt en van daaruit vinden alle activi-
teiten plaats. De voorzitter van het bestuur, 
Peter Kloo, is wel fysiek aanwezig , de 
andere leden zitten in hun eigen omgeving 
en praten mee via een live verbinding. 
De hele dag is Engels de voertaal en 
dat betekent dat de steden ter plaatse 
moeten zorgen voor eventuele tolken die 
alles synchroon kunnen vertalen, omdat 
in sommige steden Duits de voertaal is.  
Naast de noodzakelijke vaste vergader-
punten wordt het programma afgewisseld 
met actieve sessies en inspiratiemo-
menten. We geven de deelnemers onder 
andere een beeld van ons plaatselijk 
cultureel erfgoed, en er is – om het luchtig 

te houden - een quiz. Daarnaast gaan alle 
steden tijdens het lunchmoment zelf, op 
locatie, aan de slag met het bereiden van 
een gerecht dat uit Nederlandse ingre-
diënten bestaat. Via het beeldscherm 
legt de kok van Het Schaflokaal uit wat 
er gebeuren moet met die ingrediënten 
om tot een smakelijk lunchgerecht te 
komen. Ook de onthulling van een nieuw 
kunstwerk bij de Baileybrug bij de DRU is 
onderdeel van het programma. Vrijdag-
avond sluiten we met een aantal gasten, 
waaronder het college van B & W en 
raadsleden, het programma af. 

“Wat is het belang van de Ring van 
Europese IJzersteden voor de toekomst?”
We hebben het niet alleen over de goede 
oude tijd. Zo is er sinds kort een groep 
jonge Duitse smeden die actief betrokken 
is bij het IFGS,  het Internationaler 
Fachverband Gestaltender Schmiede. 
Dat zijn mensen die voor de toekomst 
dit werk kunnen doorzetten en meer 
jongeren willen enthousiasmeren voor de 
metaalsector. Daarnaast praten we ook 
meer over aanverwante maatschappe-
lijke vraagstukken omdat het voor een 
groot deel, vaak kleine, steden zijn waar 
dezelfde uitdagingen liggen als bij ons. We 
blijven weg van de politieke situaties en 
uitdagingen die hier en daar spelen. We 
willen graag verbinden en samenwerken 
maar wél zonder een politieke agenda.

Wethouder Bert Kuster bij één van 
de borden die in de verschillende 

kernen in de gemeente hangen. 
Daarop staat vermeld dat Oude 

IJsselstreek lid is van de Ring van 
Europese IJzersteden.  ▶

De gemeente op social media
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Een nagelboom verbindt

Door de jarenlange contacten 
tussen de leden van de Ring van 
Europese IJzersteden ontstaan 
bijzondere banden. Die verbinding 
wordt verbeeld in een oude traditie 
die vooral in Midden-Europa in 
gebruik is: een nagelboom. Zo’n 
nagelboom is te vinden in smederijen: 
een stuk boomstam waarin ‘nagels’ 
zijn geslagen. Die nagels zijn in dit 
geval grote gesmede spijkers die 
omgesmeed zijn tot ware kunst-
werkjes. Als smeden voor het eerst bij 
elkaar op bezoek komen, dan wordt 
er van een kale nagel een kunstwerkje 
gesmeed en die wordt in een stuk 
boomstam geslagen. 

Door het lidmaatschap van de Ring 
ontstond er een contact met de IFGS, 
het Internationaler Fachverband 
Gestaltender Schmiede. De IFGS en 
de stichting Nederlands IJzermuseum 
besloten in 2007 samen een grote 
tentoonstelling te organiseren met 
smeedkunst onder de titel Oer-Kracht. 
Destijds werden er in de SSP-hal op 
het DRU-terrein veel nagels gesmeed 
die in een flink stuk boomstam werden 
bevestigd. Deze ‘nagelboom’ kreeg een 
plek in de toenmalige IJzerexpositie 
onder de hoede van de Oudheidkun-
dige Vereniging OVGG.

In 2010 was de gemeente Oude 
IJsselstreek gastheer van de jaarver-
gadering van de Ring van Europese 
IJzersteden. Ook toen waren er veel 
smeden uit Europa aanwezig die weer 
nagels gingen smeden om die toe te 
voegen aan de bestaande nagelboom.
 

Toen de ijzerexpositie ontmanteld 
moest worden vanwege restauratie 
van de panden op het DRU Indus-
triepark werden de nagels uit de 
boom gehaald. Het Nederlands 
IJzermuseum bewaarde ze in het 
depot. Omdat de gemeente Oude 
IJsselstreek dit jaar weer gastheer is 
van de jaarvergadering van de Ring 
van Europese IJzersteden ontstond 
het idee van het Nederlands 
IJzermuseum om de nagelboom in 
ere te herstellen.

De werkgroep IJzeren Ring, de 
gemeentelijke werkgroep waarin 
meerdere partners samenwerken 
om het lidmaatschap van de 
Ring van Europese IJzersteden in 
projecten vorm te geven, steunde 
het plan. Er is een boomstam 
geregeld en de vrijwillige smeden 
van het CIVON en de stichting 
Nederlands IJzermuseum 
smeedden onder leiding van 
Paul Klaasen, smid en lid van de 
werkgroep IJzeren Ring, een fraai en 
krachtig onderstel.

De vrijwilligers van het Nederlands 
IJzermuseum gaven de oude nagels 
een conserverende behandeling en 
de nagels zijn door vele betrokkenen 
in de nieuwe boom geslagen. De 
nieuwe nagelboom met de oude 
nagels, gesmeed door tientallen 
smeden uit Europa, staat opgesteld 
in de serre van de Afbramerij op het 
DRU Industriepark, bij het CIVON 
Innovatiecentrum. De boom is te 
bekijken tot eind december. 

Gijs Smeman, manager van CIVON Innovatiecentrum en lid van de werkgroep IJzeren Ring, slaat een 
nagel in de nieuwe nagelboom.

Pak deze kans!
Sinds kort gaat het college 
van Oude IJsselstreek weer 
op werkbezoek bij onze lokale 
ondernemers. Tijdens deze 
bezoeken zien we hoe trots 
ondernemers zijn op hun bedrijf 
en de mooie producten die zij 
maken. Maar we praten ook over 
de uitdagingen en problemen die 
de ondernemers ervaren. Eén van 
de uitdagingen voor ondernemers 
is op dit moment de zoektocht naar 
nieuwe medewerkers. Oorzaak 
hiervan is dat de coronapandemie 
de afgelopen twee jaar de arbeids-
markt sterk heeft veranderd. Er was 
al krapte van personeel in onder 
andere de zorg en de techniek- 
en maakindustrie. Nu zijn ook in 
andere sectoren vacatures moeilijk 
in te vullen, zoals in de detailhandel 
en de horeca. 

Voor ondernemers is dit natuurlijk 
een zorgelijke situatie. Voor 
inwoners die werk zoeken of graag 
van werk willen veranderen, biedt 
dit nieuwe kansen. Binnen de 
bedrijven in onze gemeente zijn er 
op verschillende niveaus nog veel 
uitdagende banen te vervullen. 
Voor zowel jongeren als ouderen. 
Mogelijk ligt een stap naar een 
nieuwe baan binnen handbereik. 
Misschien heb je altijd al iets willen 

doen wat je leuk lijkt, of wil je totaal 
iets anders gaan doen? Pak deze 
kans! Het is nu de tijd om je te 
oriënteren en te laten informeren.

Voor inwoners die op dit moment 
een bijstandsuitkering hebben, 
organiseert ons participatiebedrijf 
STOER, vanaf deze maand, weer 
de maandelijkse Meedoen Werkt! 
bijeenkomsten. Elke editie van 
Meedoen Werkt! staat in het teken 
van een specifieke bedrijfstak. Wij 
nodigen lokale bedrijven en orga-
nisaties uit om zich te presenteren 
en inwoners om met hen kennis te 
maken. Potentiële werkgevers en 
inwoners gaan dan in gesprek over 
talenten wensen en mogelijkheden. 
Deze gesprekken kunnen een eerste 
stap zijn op weg naar een nieuwe 
baan. 

Ik hoop dat de inwoners van Oude 
IJsselstreek zich bewust zijn of 
worden van de veranderende 
arbeidsmarkt en de nieuwe kansen 
en mogelijkheden die er zijn. 
Inwoners met een bijstandsuitke-
ring kunnen hiervoor terecht bij hun 
contactpersoon van STOER. 

▲ Wethouder Kuster

Jaarvergadering Ring van 
Europese IJzersteden 
Op 24 september is Oude IJsselstreek 
gastheer van de jaarvergadering van 
de Ring van Europese IJzersteden. 
Normaal gesproken ontvangen wij 
de 18 delegaties uit 11 verschillende 
landen fysiek. Door de coronamaatre-
gelen, die in Europa niet overal gelijk 
zijn en de risico’s die dat met zich 
meebrengt, vindt deze vergadering 
digitaal plaats. 

Deelnemers aan de Ring van Europese 
IJzersteden streven naar een 
langdurige zorg en instandhouding 
van de regionale ijzer- en smeed-
cultuur door middel van samen-
werking en vriendschap. De (online)

vergadering is alleen voor leden 
toegankelijk. 

Meer info: https://www.oude-ijssel-
streek.nl/ring-van-europese-ijzer-
steden

https://www.oude-ijsselstreek.nl/ring-van-europese-ijzersteden
https://www.oude-ijsselstreek.nl/ring-van-europese-ijzersteden
https://www.oude-ijsselstreek.nl/ring-van-europese-ijzersteden
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Nieuwe verdeling kernen gebiedsmakelaars
De rol van de gemeente is in de loop 
van de jaren verandert. Steeds vaker 
nemen de inwoners initiatieven en 
verantwoordelijkheid die ze graag 
met de gemeente willen delen. 
Om goed met inwoners te kunnen 
samenwerken zijn acht jaar geleden 
in de gemeente ‘gebiedsmakelaars’ 
aangesteld. 

De gebiedsmakelaar is aanspreek-
punt in de wijk. Hij is de verbinder 
tussen inwoner en gemeente en 
iemand die de juiste weg kan wijzen 
bij vragen of (buurt) initiatieven. 
Inmiddels is het aantal gebiedsma-

kelaars teruggebracht van drie naar 
twee en is de indeling veranderd.

Gebiedsmakelaar Jan Maalderink 
is afgelopen zomer met pensioen 
gegaan. Arnold Spijkers en Sonja Vink 
nemen de taken in ‘zijn’ gebied over.  
De gemeente wordt hiermee verdeeld 
in twee werkgebieden:

•  Sonja Vink wordt de gebiedsmake-
laar ten zuiden van de Oude IJssel; 
Gendringen, Ulft, Etten, Megchelen, 
Netterden en Varsselder/Veldhunten.

•  Arnold Spijkers wordt de gebiedsma-
kelaar voor het gebied ten noorden 

van de Oude IJssel; Terborg, Silvolde, 
Bontebrug, Breedenbroek/Voorst, 
Heelweg, Sinderen, Varsseveld en 
Westendorp. 

De gebiedsmakelaars laten hun 
gezicht zoveel mogelijk zien op 
bijvoorbeeld evenementen, inwoners-
avonden en bijeenkomsten. U kunt ze 
altijd aanspreken wanneer u een vraag 
of idee heeft voor uw wijk of buurt. 
U kunt ze natuurlijk ook een bericht 
sturen via de pagina ‘gebiedsmake-
laars’ op de website van de gemeente.  

Gebiedsmakelaars Sonja Vink en Arnold Spijkers

Opschoondag levert 276 zakken zwerfvuil op
De landelijke Opschoondag van  
18 september  heeft in de gemeente 
Oude IJsselstreek 276 zakken zwerfvuil 
opgeleverd. In totaal is een gewicht 
van 600 kilo zwerfvuil uit de buurten 
en wijken en uit de buitengebieden 
opgehaald door vrijwilligers. Gezinnen, 
buurten en ook scholen hielpen mee 
om de gemeente vrij te maken van 
zwerfafval.

Net als vorig jaar, had ook de 
Opschoondag dit jaar, vanwege de nog 
geldende coronamaatregelen, een iets 
ander karakter dan voorgaande jaren. 
Belangstellenden die wilden meehelpen 

hun wijk of buurt zwerfafvalvrij te maken 
konden zich een aantal weken van tevoren 
aanmelden. Wat opviel was de kleine 
hoeveelheid plastic flesjes bij het afval, 
wat vermoedelijk te maken heeft met de 
invoering van statiegeld op deze flesjes.  

Wethouder Janine Kock maakte een 
ronde langs alle vrijwilligers en deelde 
een attentie uit: “De zwerfafvalactie is 
meer dan een opruimactie. De actie 
maakt inwoners, groot en klein, bewust 
van zwerfafval, wat de gevolgen zijn van 
zwerfafval en wat zij er zelf aan kunnen 
doen. Zwerfafval is een maatschappelijk 
probleem dat niet alleen veel ergernis 

oproept, maar ook gevolgen heeft voor 
het milieu, gezondheid en veiligheids-
beleving. Ik vind het mooi dat er ook 
scholen aan de opschoondag mee doen. 
Zo leren kinderen al op jonge leeftijd 
hoeveel zwerfafval er eigenlijk ligt en hoe 
belastend dat is voor het milieu.”

Alle deelnemende groepen ontvingen 
een waardecheque bij het inleveren van 
de zakken. De cheques zijn te besteden 
aan leefbaarheidsprojecten in de eigen 
wijk of buurt. Dat kan variëren van een 
buurtfeestje of een bankje, tot een speel-
toestel, AED (Automatische Externe Defi-
brillator) of pannaveldje.

Afvalcoach Flip Jonker en wethouder Janine Kock met buurtbewoners van de Koezenhoek. 

Raadsvergadering 30 september 
2021, 20:00 uur 
De raadsvergadering vindt plaats 
op het DRU Industriepark aan de 
Hutteweg 24 in Ulft. De vergadering is 
openbaar en er is een publieke tribune 
aanwezig. U kunt de vergadering 
tevens online volgen via de livestream 
zoals onderstaand omschreven. 

Onderwerpen:
-  Installatie Camiel Vanderhoeven (D66)
-  Installatie nieuwe fractieassistenten 
-  Evaluatie Achterhoekse samenwer-

king
-  Vaststellen bestemmingsplan “Kom 

Breedenbroek ’t Kuipje”
-  Beslissing over instemming RES 1.0
-  Kaderstelling IKC Gendringen
-  APV-wijziging

De agenda en de vergaderstukken bij 
de agendapunten voor de raad kunt u 
raadplegen via  
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/. Daar 
zijn de vergaderingen live te volgen. 
U kunt ook gebruik maken van de 
iPad-App ‘GO.vergaderingen’.
Bij commissievergaderingen is 
samenspraak met en inspraak van 
inwoners mogelijk. Spreektijd kunt u 
aanvragen via  
griffie@oude-ijsselstreek.nl
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met raadsgriffier 
Marco Looman: (0315) 292 439 of 
m.looman@oude-ijsselstreek.nl

Vanaf 1 oktober stoppen met 
roken: doe jij ook mee?
Met Stoptober is de kans dat je blijvend 
stopt wel 5x groter. Het geheim? Je doet 
het samen!

Stoppen met roken doe je niet alleen
Als je meedoet aan Stoptober kun je 
gebruik maken van de gratis Stoptober 
app, met tips om te stoppen met roken. 
Maar de app heeft ook een groepsfunctie, 
zodat je steun kunt krijgen van bijvoor-
beeld je vriendengroep, voetbalteam, 
of je collega’s. Ook via social media 
(Facebook, Twitter, Instagram) kunnen 
stoppers elkaar steunen. 

Stoptober live event en camper in 
Doetinchem!
Daarnaast organiseert Stoptober 
in Doetinchem een ‘live event’: een 
bijeenkomst van max. 1,5 uur, geleid 
door een deskundige trainer, waarin 
je wordt voorbereid op meedoen aan 
Stoptober. Het is op 30 september 
(19.00-20.30). Wil jij erbij zijn? Meld je 
dan aan via stoptober@ggdnog.nl.
Ook komt de Stoptober camper naar 
Doetinchem. Op 28 september staat 

de camper tussen 10 en 12 uur op het 
Simonsplein. Wil je meer weten over 
Stoptober, kom dan langs!

Meedoen aan Stoptober
Inschrijven kan op www.stoptober.nl. 

Meer ondersteuning nodig?
De meeste zorgverzekeraars 
vergoeden eenmaal per jaar een 
stoppen met roken cursus vanuit de 
basisverzekering. De begeleiding én 
hulpmiddelen (zoals nicotinepleis-
ters) zijn dan gratis. Check bij jouw 
verzekeraar hoe het geregeld is! 

Meer info is te vinden op  
www.stoptober.nl en  
www.achterhoekrookvrij.nl. Ook kun je 
bij je huisarts terecht met vragen.

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/
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Varsseveld ACTIVITEIT LOCATIE

30 september 09.30 tot 11.30 Koffiemorgen met sjoelen/kaarten/rummikub (€1,50 voor koffie)
Vrije inloop opgeven bij de Kwaksmölle: 0315 – 23 80 49 Kwaksmölle

12.30  tot 13.15 Samen lunchen, €7,50 per persoon keuze uit 2 menu’s (warme maaltijd) €1,25 drinken (voor fris).
Opgeven bij de Kwaksmölle: 0315 – 23 80 49 Kwaksmölle

4 oktober 19.30 tot 21.00 Dansgroep Vrouwen van Nu. Opgeven bij mevrouw de Wolf:  0315-244321 Kwaksmölle

5 oktober 13.00 Een stukje wandelen met de wandelgroep. Opgeven bij Helpgewoon Buurtsport:  06-12408220 Vertrek vanaf 
Bibliotheek

19.30 tot 21.30 Sjoelclub oktober kennismakingsmaand (€1,50 voor koffie/thee).
Opgeven bij Dhr. Heijerman: 06 25587699 Kwaksmölle

6 oktober 19.00 tot 21.00 Samen is Leuker Jong. Ontmoetingsactiviteit voor jongeren van 18 t/m 35 jaar die op zoek zijn naar 
gezelschap. Deelname gratis. Opgeven bij Sociaal Werk:  0315 – 745783

Hotel Restaurant 
De Ploeg

7 oktober 09.30  tot 11.30 Koffiemorgen met sjoelen/kaarten/rummikub (€1,50 voor koffie/thee).
Opgegeven bij Kwaksmölle: 0315 – 238049 Kwaksmölle

12.30  tot 13.15 Samen een warme maaltijd eten (€7,50 voor de maaltijd en drinken €1,25).
Opgegeven bij Kwaksmölle: 0315 – 238049 Kwaksmölle

Silvolde ACTIVITEIT LOCATIE

30 september 10.00 Beweegles voor 55+ bij de Beweegtuin. Opgeven bij Helpgewoon Buurtsport: 06-12408220 Laan van 
Schuylenburg 10

17.00 Samen gezond eten bij Buurtrestaurant Bi’j Mekaar (€3,00)
Vrije inloop. Voor meer informatie graag contact opnemen met Woonzorgnet: 06-42239115 De Lichtenberg

1 oktober 10.00 tot 12.00 Samen een kopje soep eten (op = op). Vrije inloop. Voor meer informatie: Woonzorgnet: 06-42239115 De Lichtenberg

3 oktober 14.30 tot 16.30 Gezellige ontmoetingsinloop. Vrije inloop. Voor meer informatie: Woonzorgnet: 06-42239115 De Lichtenberg

4 oktober 17.00 Samen gezond eten bij Buurtrestaurant Bi’j Mekaar (€3,00). 
Vrije inloop. Voor meer informatie: Woonzorgnet - 06-42239115 De Lichtenberg

5 oktober 13.00 Inloop met activiteit (€1,00 voor koffie en kleine bijdrage voor activiteit). 
Vrije inloop. Voor meer informatie: Woonzorgnet - 06-42239115 De Lichtenberg

6 oktober 12.00 tot 14.00 Samen gezond lunchen. Vrije inloop. Voor meer informatie: Woonzorgnet - 06-42239115 De Lichtenberg

14.00 tot 16.00 Lezing van Dr. Wouter van der Schaar over eenzaamheid. Opgeven bij Sociaal Werk: 0315 – 745783 Ons Pakhuus

7 oktober 10.00 Beweegles voor 55+ bij de Beweegtuin. Opgeven bij Helpgewoon Buurtsport: 06-12408220 Laan van 
Schuylenburg 10

13.00 Turkse  Vrouwengroep (€1,00 voor koffie/thee). Voor meer informatie: Woonzorgnet: 06-42239115 De Lichtenberg

Ulft ACTIVITEIT LOCATIE

30 september 10.00 tot 13.00
Aftrap één tegen eenzaamheid met wethouder Marieke Overduin en gezellige SeniorenSoos voor 60+ 
inclusief lunch. Opgeven bij Sociaal Werk: 0315 – 745783 Mini Manna

1 oktober 10.00 tot 12.00 Ontmoetingsinloop met gratis kopje koffie/thee en lekkers. Opgeven bij Sociaal Werk: 0315 – 745783 Mini Manna

14.30 tot 16.30
Een accordeonspeler komt optreden + hapje en drankje. Activiteit voor 55+.
Graag opgeven voor 27 september bij Azora: 0315-685541 Azora Meulenbeek

2 oktober 14.30 tot 16.30 Leuke bakactiviteit voor 55+.  Graag opgeven voor 27 september bij Azora: 0315-685541 Azora Meulenbeek

14.00 tot 16.00 Gezellige SeniorenSoos voor 60+. Opgeven bij Sociaal Werk: 0315 – 745783 Mini Manna

14.30 tot 16.30 Sjoelmiddag voor de doelgroep 55+.  Graag opgeven voor 27 september bij Azora: 0315-685541 Azora Meulenbeek

10.00 tot 12.00 Leuke ontmoetingsinloop met kopje koffie/thee. Opgeven bij Sociaal Werk: 0315 – 745783 Mini Manna

14.30 tot 16.30
Samen bingo spelen voor de doelgroep 55+. Graag opgeven voor 27 september bij Azora: 0315-
685541 Azora Meulenbeek

14.30 tot 16.30 Koersbal voor de doelgroep 55+. Graag opgeven voor 27 september bij Azora: 0315-685541 Azora Meulenbeek

10.00 tot 13.00 Gezellige SeniorenSoos voor 60+ inclusief lunch. Opgeven bij Sociaal Werk: 0315 – 745783 Mini Manna



Terborg ACTIVITEIT LOCATIE

30 september 14.00 tot 16.00 Gezellige SeniorenSoos voor 60+. Opgeven bij Sociaal Werk: 0315 – 745783 Bibliotheek Terborg

2 oktober 14.00 tot 16.00 Bijeenkomst Samen is Leuker. Gezellige ontmoetingsactiviteit voor 55+.
Deelname gratis. Opgeven bij Sociaal Werk: 0315 – 745783

Grand café
van der Eem

4 oktober 10.00 tot 13.00 Gezellige SeniorenSoos voor 60+ inclusief lunch. Opgeven bij Sociaal Werk: 0315 – 745783 Bibliotheek Terborg

5 oktober 15.00 tot 16.00 Gezellige bingo voor 55+ (€2,50 voor deelname, inclusief koffie/thee). 
Opgeven bij Wilma Koenders: 0315-338111 Antonia

6 oktober 10.30 tot 11.30 Geheugentraining voor 55+ (€2,50 voor deelname inclusief koffie/thee).
Opgeven bij Wilma Koenders: 0315-338111 Antonia

15.00 tot 16.00 Met z’n allen gezellig zingen bij de zangclub voor 55+ (€2,50 voor deelname en koffie/thee).
Opgeven bij Wilma Koenders: 0315-338111 Antonia

7 oktober 14.00 tot 16.00 Gezellige SeniorenSoos voor 60+ en informatie over voorzieningen Bibliotheek.
Opgeven bij Sociaal Werk: 0315 – 745783 Bibliotheek Terborg

9 oktober 15.00 tot 15.30 Viering. In deze viering gaat de geestelijk verzorger van Azora voor. Activiteit voor 55+.
Opgeven bij Wilma Koenders:  0315-338111 Antonia

Gendringen ACTIVITEIT LOCATIE

1 oktober 15.00 tot 17.00 Leuke ontmoetingsinloop met koffie en thee
Vrije inloop bij Stichting Huiskamer Project. Voor informatie: 06 12266628

Dominee van 
Dorpstraat 1

5 oktober 15.00 tot 17.00 Gezellige ontmoetingsinloop met koffie en thee.
Vrije inloop bij Stichting Huiskamer Project. Voor informatie: 06 12266628

Dominee van 
Dorpstraat 1

DATUM TIJDSTIP LOCATIE

Donderdag  30 september 14.00 tot 15.00 Netterden - Parkeerplaats NVC

Vrijdag   1 oktober 10.00 tot 11.00 Varsselder - Parkeerplaats Dorpshuus

Zaterdag  2 oktober 11.00 tot 12.00 Heelweg - Parkeerplaats Buurtschapshuus

Maandag  4 oktober 11.00 tot 12.00 Sinderen - Parkeerplaats Buurtschapshuis

14.00 tot 15.00 Etten - Parkeerplaats Dorpsstraat

Dinsdag  5 oktober 10.00 tot 11.00 Breedenbroek - Terborgseweg nabij kerk

13.00 tot 14.00 Bontebrug - Tegenover B en B Bontebrug

Woensdag  6 oktober 10.00 tot 11.00 Megchelen - Top Megchelen

Donderdag  7 oktober 14.00 tot 15.00 Westendorp - Parkeerplaats zaal Vos
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Zelfstandig en zeker op de been
Ook als u ouder wordt, wilt u zelfstandig 
de dagelijkse dingen kunnen blijven 
doen. Juist daarom is het belangrijk 
dat u zich veilig en vertrouwd voelt 
met uw lichaam. Dat betekent stevig 
op uw benen staan en echt op ze 
kunnen vertrouwen. Wie goed in 
balans is, is zekerder van zichzelf. 
Met de cursus ‘Azora in Balans’ kunt 
u een enorme verbetering van uw 
mobiliteit, spierkracht en evenwicht 
bereiken. De kans om te vallen wordt 
daarmee kleiner. Deelname aan deze 
cursus maakt dat u letterlijk steviger 
in uw schoenen staat. Opstaan uit 
de stoel verbetert en het lopen wordt 
makkelijker. Bovendien verbetert uw 
algehele conditie, zodat een actiever 
dagelijks leven binnen handbereik komt.

Doelgroep
Zelfstandig wonende ouderen van 65 
jaar en ouder die zich onzeker voelen 

tijdens het lopen, bang zijn om te 
vallen en/of al vaker zijn gevallen.

Inhoud van de cursus
‘Azora in Balans’ is een 10-weekse 
cursus in groepsverband. De groeps-
grootte is maximaal 8 personen. We 
geven u informatie over veiligheid in 
en rondom het huis, uw eigen fitheid 
en het voorkomen van een val. Tevens 
voeren we verschillende oefeningen uit 
ter verbetering van balans, mobiliteit, 
kracht, conditie en toename van het 
zelfvertrouwen. Leren hoe te vallen 
hoort niet bij de training; leren om in 
balans te blijven en steviger op de 
benen te staan wel. Na elke les sluiten 
we samen af met een kopje koffie/thee.

Deskundige begeleiding
Een geschoolde fysiotherapeut en 
ergotherapeut geven de cursus. Zij 
zullen u zodanig begeleiden, dat u de 

informatie krijgt die op uw gezondheid 
en woonomgeving is toegepast en 
dat u op uw eigen niveau kunt trainen. 
De buurtsportcoach van Helpgewoon 
Buurtsport is ook betrokken. Hij/zij 
helpt u om na het afronden van deze 
cursus door te stromen naar bestaand 
lokaal sport- en beweegaanbod. Want 

bewegen is van belang om fit en 
zelfstandig te blijven!

Vragen of afspraak maken?
Voor meer informatie kunt u terecht 
op onze website of telefonisch contact 
opnemen via I www.azora-abc.nl of  
T (0315) 338260.

In Oude Ijsselstreek hebben al veel 
inwoners zich laten vaccineren. Daar 
zijn we blij mee. Inwoners die zich nog 
niet hebben laten vaccineren tegen 
corona kunnen dat binnenkort alsnog 
doen dichtbij huis.. Op DATA is de GGD 
Noord- en Oost-Gelderland aanwezig in 
LOCATIES. Iedereen die vragen heeft of 
zich wil laten vaccineren kan hier terecht 
zonder eerst een afspraak te maken. 

Een afspraak maken hoeft niet 
Nu er steeds minder mensen naar 
de  grote vaccinatielocaties komen 
en deze worden gesloten, gaat de 
GGD Noord- en Oost-Gelderland 
alle gemeenten langs met tijdelijke 

zogenaamde pop-up locaties. Hier 
wordt gevaccineerd met het Pfizer-
vaccin. Ook mensen die hun tweede 
prik nog niet hebben gehad kunnen 
op de pop-up locatie terecht. U hoeft 
geen afspraak te maken. Alleen een 
mondkapje en een legitimatiebweijs 
meenemen is voldoende. 

Locaties en tijden
-  Vrijdag 24 september 11.00 – 19.30 

uur, het Borchuus Varsseveld
-  Donderdag 23 en vrijdag 24 

september, 11.00 - 19.30 uur , 
parkeerplaats de Paasberg, Terborg

-  Zaterdag 2 oktober, 9.00 tot 17.00 
uur, DRU Industriepark Ulft 

Burgemeester Otwin van Dijk: 
“Vaccinatie is de enige route om uit 
de crisis te komen. Als meer mensen 
zich laten vaccineren, kan het virus 
zich minder makkelijk verspreiden, 
en kunnen steeds meer maatregelen 
worden losgelaten. Een vaccinatie 
beschermt niet alleen jezelf, maar ook 
de mensen om je heen.” 

Vragen?
Voor alle vragen over corona en 
coronavaccinaties kun u bellen met 
tel. 0800 - 1351 (7 dagen per week 
8.00-20.00 uur). Op de website 
www.coronavaccinatie.nl vindt u de 
meest actuele informatie en op  
www.ggdnog.nl

Een goed punt voor informatie en vaccinatie zonder afspraak

Pop-up priklocaties in Oude IJsselstreek

Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen

Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Bosboombroekerweg 10B, Heelweg 
Bosboombroekerweg 10B, Heelweg
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Oude IJsselstreek maken bekend, dat zij in het kader 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) vergunning willen verlenen voor de bouw van 
één levensloopbestendige woning, met bijbehorende 
bijgebouwen aan de Bosboombroekerweg 10B in 
Heelweg. De omgevingsvergunning heeft het volgende 
identificatienummer: NL.IMRO.1509.OV000080-ON01. 
De aanvraag is geregistreerd onder nummer W-2020-
1121.

Inzage 
De stukken liggen vanaf 23 september tot en met 3 
november 2021 voor iedereen ter inzage. Wanneer u 
de omgevingsvergunning in het gemeentehuis wilt 
inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij balie 
vergunningen. Voor het maken van een afspraak kunt 
u bellen naar (0315) 292 292 of een e-mail sturen naar 
balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. 
De omgevingsvergunning is in elektronische vorm 
te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en te 
verkrijgen via de website van de gemeente  
(www.oude-ijsselstreek.nl) wanneer u zoekt op het 

adres. In het gemeentehuis kunt u de omgevingsvergun-
ning zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. 
De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend.

Zienswijze
Gedurende voornoemde termijn van terinzagelegging 
kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze 
over de ontwerpbeschikking kenbaar maken bij het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 42, 
7080 AA Gendringen. Voor het mondeling indienen van 
een zienswijze kunt u een afspraak maken via balie 
vergunningen.

http://www.azora-abc.nl
http://www.coronavaccinatie.nl
http://www.ggdnog.nl
mailto:balievergunningen%40oude-ijsselstreek.nl?subject=
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl
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Openbare bekendmakingen
Vergunningen/meldingen
BREEDENBROEK
•  Terborgseweg 40, uitbreiding achterzijde woning, 

aanvraag ontvangen 13-09-2021, procedure 1

SILVOLDE
•  Prins Bernhardstraat 4, handelingen met gevolgen 

voor beschermde monumenten en bouwen: 
verbouw kerk, aanvraag ontvangen 09-09-2021, 
procedure 1

•  Prins Bernhardstraat 46, verbouwen voormalige 
winkel tot seniorenwoning, acceptatie verzonden 
15-09-2021, procedure 1

•  Oude Dinxperloseweg 68, organiseren van 
rommelmarkt op 24 oktober, 21 november, 21 
december 2021, 23 januari en 20 februari 2022, 
vergunning verzonden 11-09-2021, procedure 3B

TERBORG
•  centrum van Terborg, organiseren van de kermis 

op 1 t/m 4 oktober 2021, vergunning verzonden 
14-09-2021, procedure 3B

•  centrum Terborg, ontheffing artikel 35 Drank- en 
Horecawet i.v.m. bovenstaand evenement 2 t/m 4 
oktober 2021, ontheffing verzonden 14-09-2021, 
procedure 3A

•  centrum Terborg, tijdelijke verkeersmaatregelen o.a. 
Walstraat, Jorisplein, Doetinchemseweg, Silvold-
seweg, Marktplein, Stationsweg, Ettensestraat i.v.m. 
bovenstaand evenement 28 september t/m 4 oktober 
2021, ontheffing verzonden 14-09-2021, procedure 3A

•  Haagjeslaan/Gravenpad, bouw woonzorgcom-
plex met beheerderswoning, aanvraag ontvangen 
10-09-2021, procedure 1

•  IJsselweg 43, sloop bestaande woning, acceptatie 
verzonden 16-09-2021, procedure 1

ULFT
•  De Hogenkamp 12, bouw werkplaats/kantoor, 

vergunning verzonden 13-09-2021, procedure 3A
•  De Stenenmaat 6, bouwen: omwisselen N2 tank 

naar een grotere N2 tank, vergunning verzonden 
08-09-2021, procedure 3A

•  Eksterstraat 6, plaatsen dakkapel, aanvraag 
ontvangen 16-09-2021, procedure 1

•  F.B. Deurvorststraat 21-21A, verwijderen asbest, 
acceptatie verzonden 16-09-2021, procedure 1

•  F.B. Deurvorststraat 21-21A, verbouw pand, 
verdagen besluit met zes weken, verzonden 14-09- 
2021, procedure 3A

•  Heuvesstraat 11, verwijderen asbest en sloop 
van schuur, acceptatie verzonden 16-09-2021, 
procedure 1

•  Kanunnik de Vriesstraat 65, verwijderen asbest, 
acceptatie verzonden 16-09-2021, procedure 1

VARSSEVELD
•  Anna van Saksenstraat 20, plaatsen erker, aanvraag 

ontvangen 09-09-2021, procedure 1
•  Burgemeester van Tuyllstraat 4, verwijderen 

asbesthoudende golfplaten en vervangen door 
asbestvrije golfplaten, acceptatie verzonden 
16-09-2021, procedure 1

•  Gesinkkampstraat 6, melding activiteitenbesluit: 
plaatsen Alu-tenthal voor opslag van emballage 
(milieu), acceptatie verzonden 15-09-2021, 
procedure 1 (2 weken ter inzage m.i.v. 23-09-2021)

•  Giezenveld 20, verwijderen asbesthoudende 
golfplaten, acceptatie verzonden 16-09-2021, 
procedure 1

•  Spoorstraat 32-34, handelen in strijd met regels RO 
en bouwen: bouw 16 appartementen, vergunning 
verzonden 13-09-2021, procedure 3A

WESTENDORP
•  Zaaltjesdijk 2, verzoek om maatwerkvoorschriften, 

verzoek ontvangen 06-08-2021, procedure 1
•  Zaaltjesdijk 2, verlengen van de proceduretermijn 

met 6 weken, procedure 3A

Op de hoogte blijven van 
vergunningen in uw buurt?
Meld u aan voor de e-mailservice!
Wilt u weten of er binnenkort in uw omgeving 
een verbouwing aankomt? Of dat er in uw buurt 
bomen gekapt of een huis gerenoveerd gaat 
worden? U kunt de bekendmakingen in uw 
buurt zelf via www.officielebekendmakingen.nl 
opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail 
ontvangen met de bekendmakingen die voor u 
van belang zijn. 

U meldt zich aan voor deze e-mailservice op 
www.overuwbuurt.overheid.nl. U krijgt dan 
elke week automatisch een overzicht van de 
voor u belangrijke publicaties en kunt direct 
doorklikken naar de bekendmaking. U kunt zich 
altijd weer afmelden voor deze e-mailservice. 

Procedures
In de tekst wordt verwezen naar een juridische procedure. 
Hieronder vindt u welke stappen u kunt nemen.

Mediation
Bij alle procedures geldt dat, indien u een probleem heeft met 
de gemeente of u bezwaar maakt tegen een besluit, mediation 
uitkomst kan bieden. In dat geval wordt, onder begeleiding 
van een mediator, nagegaan of tot een oplossing kan worden 
gekomen. Vooraf zal worden bekeken of mediation in uw geval 
geschikt is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
(0315) 292 292.

Procedure 1: informatie
De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis in Gendringen en 
kunt u uitsluitend op afspraak inzien. U kunt hiervoor een afspraak 
maken via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 
(0315) 292 292.

Procedure 2: zienswijze
Binnen zes weken na de datum van het ter inzage leggen kunnen 
zienswijzen worden ingediend door
A. eenieder
B. belanghebbenden
Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Uw schriftelijke 
zienswijze stuurt u naar het college van burgemeester en 
wethouders, postbus 42, 7080 AA Gendringen. Voor het indienen 
van mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de 
behandelend ambtenaar via (0315) 292 292.

Procedure 3: bezwaarschrift
Binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit 
kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. Dit 
bezwaarschrift richt u aan
A. het college van B&W, postbus 42, 7080 AA Gendringen
B. de burgemeester, postbus 42, 7080 AA Gendringen
C. de gemeenteraad, postbus 42, 7080 AA Gendringen 
In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan: 
naam en adres, de dagtekening, tegen welk besluit u bezwaar 
maakt, de motivering van uw bezwaar en uw handtekening.

Procedure 4: beroepschrift
Binnen zes weken na publicatie van het besluit kunnen  
belanghebbenden beroep instellen bij de
A. Rechtbank Gelderland, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
B.  Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
In het beroepschrift moet in ieder geval staan: 
naam en adres, de dagtekening, tegen welk besluit u beroep 
aantekent, de motivering van uw beroep en uw handtekening. 

Voor procedure 3 en 4 geldt ook het volgende:
Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift heeft geen 
schorsende werking. Als u er belang bij heeft dat het besluit 
niet in werking treedt, kunt u een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen. 
Voor een bezwaarschrift en een beroepschrift bij de recht bank 
is dit de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, 
postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor een beroepschrift bij de 
Raad van State is dit de voorzitter van de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag.

http://www.officielebekendmakingen.nl
http://www.overuwbuurt.overheid.nl



