
Kerst is misschien wel de meest 
sfeervolle tijd van het jaar, van-
wege alle lichtjes, kerstbomen en 
haardvuren. Vooral als het echt 
koud is buiten, is zo’n knappe-
rend vuur extra gezellig om, met 
elkaar, bij te zitten.

Maar Kerst is nog veel meer 
dan dat. Het is ook de tijd van 
kerstmarkten, acties voor goede 
doelen, kerstconcerten, proeve-
rijen en midwinterhoorns. Deze 
zijn dan ook weer overal te ho-
ren in de gemeente. Evenals 
het knisperen van houtblokken 
in de vlammen van een lekker 
haardvuur. 

Bloembinderij ten Have
Zaterdag 5 december is er een 
gezellige tweede adventszater-
dag bij Bloembinderij Ten Have 
in Ulft. Hier zijn de midwinter-
hoornblazers van de Hutten-
piepen ook te horen. Daarnaast 
is er een natuursteenbewerker 
aanwezig. Met veel kaarsjes, 
lichtjes en een brandend haard-
vuur, onder het genot van een 
warm hapje van slagerij Aalders 
heerst er een gezellige sfeer. Als 
opmaat naar de feestdagen is er 
iedere dag ook nog een mooi 
boeket te winnen. 

De Huttenpiepen
In 1992 bliezen de Huttenpie-
pen, de midwinterhoorngroep 
van de Oudheidkundige Vereni-
ging Gendringen (OVGG), met
hun eerste midwinterhoorns de 
eeuwenoude traditie in Ulft en 
omgeving, ook letterlijk, nieuw 
leven in. Nu wordt het voor de 
midwinterhoornblazers weer een 
drukke tijd want in de periode 
van het eerste weekeinde van de 
advent tot het octaaf van Drie-
koningen zijn in Ulft en wijde 
omgeving regelmatig midwinter-
hoorns te horen en te zien. 
Tot het afblaozen op 6 januari 
komen de Huttenpiepen naar 
uiteenlopende manifestaties in 

de hele regio. Te beginnen op 
zaterdag 12 december in Duiven. 
Daar zijn ze te horen tussen 16.30-
20.30 uur op kerstmarkt. Een dag 
later is er weer de traditionele 
midwinterhoornwandeling. 
Tientallen midwinterhoornbla-
zers zijn te horen en te zien bij 
de midwinterhoornwandeling van
de Huttenpiepen op zondag 13 
december 2015 in het grensge-
bied van Nederland en Duitsland 
bij Anholt en Megchelen. Alle
leden van de midwinterhoorn-
groep uit Ulft en omgeving 
worden die dag ingezet voor dit 
feest, waar honderden wande-
laars worden verwacht. 
Het vertrekpunt van de wande-
ling is de parkeerplaats van 
het Biotopwildpark Anholter 
Schweiz, Pferderhorsterstrasse 1 
in Anholt/Isselburg in Duitsland. 
De wandeling wordt individueel 
gelopen en de routebeschrijvin-

gen met aangehechte consump-
tiebonnen zijn tussen 10.30 en 
12.30 uur bij de entree van het die-
renpark te koop. Bij de prijs van
6 euro is een bakje soep in de
schaapskooi en een consumptie 
in de cateringtent inbegrepen. 
De internationale wandeling van
zo’n dertien kilometer gaat door
fraaie bossen naar Huize Land-
fort, het kleine kapelletje dat da-
teert uit 1411. Daarna lopen de 
deelnemers via de groene grens-
overgang nabij het Landfort naar 
de Hogestraat in Megchelen, 
waar in de prachtige schaapskooi 
soep wordt geserveerd. Bouwers 
laten in de schaapskooi het bou-
wen van midwinterhoorns zien 
en zij geven een toelichting op 
bouwen en blazen. De tocht gaat 
via de groene grensovergang 
Krupop terug naar het startpunt.
Met enkele keren meer dan zes-
honderd deelnemers bleken de 

voorgaande wandelingen een 
schot in de roos. 
En ook nu weer zijn op diverse 
plaatsen langs de wandelroute 
tientallen midwinterhoorns te 
horen en te zien. Het midwin-
terhoornblazen is uiteindelijk al 
eeuwenoud en nu wordt er de 
blijde boodschap mee aangekon-
digd, de komst van het Kerstkind. 
Op vrijdag 18 december blazen
de Huttenpiepen op de kerstmarkt 
bij zorgcentrum Debbeshoek in 
Ulft, tussen 15.00 en 18.30 uur. 
De laatste keer van 2015 zijn de 
midwinterhoorns te horen in Ulft, 
op zaterdag 26 december. Bij de 
kerstherberg van de Verrijzenis 
Parochie, op het Zwarte Plein in 
Ulft-Noord. Dit gebeurt tussen 
13.30 en 17.00 uur. 

Meer kerstactiviteiten in de ge-
meente vindt u verderop in deze 
krant. 
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Angst
Adventstijd, we tellen de dagen 
af tot kerstmis. De donkere da-
gen brengen gezelligheid mee 
en zorgen er vaak voor dat ie-
dereen in kerststemming raakt. 
Een tijd vol van verwachting. 
Helaas hebben de gebeurtenis-
sen in Parijs een mega-impact 
veroorzaakt in heel Europa. 
Grote steden met hun beroem-
de kerstmarkten maken een 
overweging of het wel of niet 
moet doorgaan. We hebben 
verleden week gezien dat de 
dreiging ook voetbalwedstrij-
den niet ontziet. Angst over-
heerst, jammer genoeg.
Vluchtelingen staan steeds va-
ker bloot aan vooroordelen. 
Toch zijn er genoeg mensen 
die zich niet laten intimideren 
en trotseren zo alle waarschu-
wingen en dreiging. Deze tijd 
staat in het teken van de hoop. 
Zo zien gelukkig de meesten 
onder ons de adventstijd. In 
Brussel pakken de mensen hun 
normale levensritme weer lang-
zaam op. De stad, traditioneel 
al helemaal in de ban van de 
komende kersttijd, probeert er 
het beste van te maken. Ook de 
Ulftenaren laat het niet onbe-
roerd. Geluiden van ongeloof 
en ”Het komt nu toch wel erg 
dichtbij” zijn de meest gehoorde 
uitspraken. De meesten onder 
ons zijn niet van plan om hun 
kerstsfeer te laten bederven. 
Gelukkig maar. Ondanks het 
feit dat ook Nederland niet ont-
komt aan de dreiging hebben 
wij Nederlanders toch die typi-
sche mentaliteit, helaas kan dit
natuurlijk ook zo omslaan. Ieder-
een is oplettend en we gaan er 
vanuit dat de veiligheidsdien-
sten hun werk doen. We kun-
nen niet anders. Nuchter blijven 
is hier het devies. Het normale 
leven moet gewoon zijn door-
gang vinden. De meesten on-
der ons zijn volledig van dit 
feit doordrongen. Toegeven is 
geen optie. De koppigheid wat 
de kaaskop bijzonder maakt 
prevaleert. Deze tijd in het te-
ken van de hoop laten we ons 
gelukkig niet afnemen. Ik hoop 
dat u net als ik geniet van deze 
waardevolle dagen.

ZijlijnDe haardvuren gaan weer aan 
tijdens de Kerst

Middelgraaf 38 - Ulft   Tel. 0315 820 250
www.matador.nl

MEIVAKANTIE 2016
Nu volop boekbaar!

0315-685546 
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    Vraag naar onze            
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www.alliancemakelaars.nl
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Kerstsfeer bij bloembinderij Ad ten Have in Ulft.

Profiteer nu van een zeer lage rente!
 Variabel NHG 1,95%
 5 jaar vast NHG 1,80%
 7 jaar vast NHG 2,10%
 10 jaar vast NHG 2,15%
 15 jaar vast NHG 2,50%
 20 jaar vast NHG 2,65%

Rentewijzigingen en zetfouten voorbehouden.
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

0315-345919  -  www.hypotheekadviseur.nl
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Weinig opbrengst PMD afval
Het plastic verpakkingsafval 
wordt al een aantal jaren geschei-
den ingezameld via de plastic 
hero zak. Vanaf 1 januari 2015 
kunnen ook drankenkartons en 
blik (metalen) aan het plastic 
worden toegevoegd. De gemeen-
te krijgt een vergoeding voor het 
PMD-afval. Hoe meer PMD er 
door u gezamenlijk wordt ingeza-
meld hoe hoger deze vergoeding. 
Het eerste half jaar in 2015 is 
er door de inwoners van Oude 
IJsselstreek veel minder PMD in 
de plastic hero zak gestopt dan 
vooraf is ingeschat. 

Waarschijnlijk valt de vergoe-
ding voor deze afvalstroom voor 
2015 hierdoor €130.000,- lager 
uit. Uit sorteerproeven is geble-
ken dat er in de grijze container 
nog erg veel PMD afval zit. Van 
alle PMD afval wordt in onze 
gemeente nu nog minder dan de 
helft apart gehouden en in de 
PMD zak gestopt. De scheiding 
van deze afvalstroom kan en 
moet beter, voor het milieu en 
voor uw eigen portemonnee.

200 leerlingen
Achterhoek in Beweging: gezon-
de jeugd versterkt bestaande ini-
tiatieven gericht op het bevorde-
ren van een gezonde leefstijl. En 
zet nieuwe activiteiten op met als 
belangrijkste doel: gezond eten en 
bewegen makkelijk en aantrek-

kelijk maken voor de kinderen 
en jongeren in de Achterhoek. 
Een uitdaging waar iedereen 
aan mee kan doen en waarbij we 
steeds meer partijen willen be-
trekken: ouders, scholen, sport-
verenigingen en allerlei overige 
organisaties die met kinderen en 
jongeren werken. 200 Leerlingen 
van het Almendecollege locatie 
Wesenthorst werden uitgedaagd, 
begin november, zich in het 
zweet te werken tijdens de obsta-
cle run in een parcours door en 
rond de school. De obstacle runs 
zijn populair onder jongeren.

Gevonden voorwerpen
Fietsen, tassen en sleutels wor-
den vaak verloren, maar geluk-
kig ook vaak weer terug gevon-
den. Omdat sleutels lastig zijn 
te omschrijven -ze lijken vaak 
erg op elkaar- registreert de ge-
meente gevonden en verloren 
sleutels niet. Heeft u een sleutel 
gevonden? Lever deze dan in bij 
de balie burgerzaken. Uw sleutel 
kwijt? Kom dan gerust langs bij 
dezelfde balie om te kijken of uw 
exemplaar is gevonden. Neemt 
u wel uw legitimatiebewijs mee. 
Iets gevonden of verloren, dan 
kunt u zich bij de gemeente mel-
den 0315-292292

Coalitieforming
Tussen de drie partijen Lokaal 
Belang, CDA en VVD  is tijdens 
het formatieproces in een pret-
tige sfeer een helder resultaat 
geboekt. Voor het college van 
B&W hebben de coalitiepartijen 
de volgende wethouders voorge-
dragen. Namens Lokaal Belang: 
Bert Kuster en Henk Hengeveld 
(nieuw); namens het CDA: Peter 

van de Wardt, namens de VVD: 
Jos Sluiter (nieuw). De benoe-
ming heeft inmiddels plaats ge-
vonden, met de nieuwe wethou-
ders zal het college van B&W 
weer volledig bemenst zijn. De 
portefeuilleverdeling is inmid-
dels besproken in het nieuwe 
college.

Burgernet
Als inwoners hebben we elkaar 
nodig om Burgernet ook in de 
gemeente Oude IJsselstreek tot 
een succes te maken. En het is 
niet te hopen, maar misschien 
komt er een dag dat u blij bent 
dat Burgernet ú kan helpen met 
het opsporen van een inbreker 

of een weggelopen kind. Hoe 
meer deelnemers aan Burgernet, 
hoe groter de kans dat we samen 
verdachte of vermiste personen 
opsporen en de veiligheid in onze 
gemeente verhogen. Meld u aan 
via het formulier op de achter-
kant van de brief van de burge-
meester, of via www burgernet.nl

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
E-mail: ulftsekrant@ijselstroom.nl

Fotografie:
o.a. Roel Kleinpenning
Advertentie-exploitatie
Jos Sluiter

Klachten over de bezorging:
bel A.V.O.:  0314 - 394613
Ulftse Krant online:
www.ulftsekrant.nl

Mantelzorgwoning Veldhunten

Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

Alweer ruim tien jaar geleden 
ging Eric Visser van start met 
zijn praktijk voor fysiotherapie 
in Ulft. De eerste helft van die 
periode zat de praktijk aan de Ir. 
Sassenstraat, sinds vijf jaar staat 
het nieuwe gebouw aan de Frank 
Daamenstraat 2a er. Het tien-
jarig bestaan is voor Visser een 
mooie aanleiding om tevreden 
terug te kijken.

”We zijn behoorlijk gegroeid, we 
werken hier met een fijn team 
in een ideaal pand en patiën-
ten kunnen bij ons terecht voor     

verschillende specialismen,” ver-
telt Visser. Naast de algemene
fysiotherapie biedt de praktijk
manuele therapie, sportrevali-
datie, maar ook behandelingen
als dry needling en COPD- revali-
datie.

Hoewel niemand blij is met    
fysieke klachten, komen mensen
graag bij fysiotherapiepraktijk 
Visser. ”Misschien is dat wel 
onze kracht: we horen het vaak 
van patiënten, ’het is hier zo ge-
woon’. Niemand wordt boven 
een ander geplaatst, dat verwacht 

ik ook van het personeel. Het is 
laagdrempelig en dat wordt ge-
waardeerd. De klant is koning 
en de patiënt ook,” maakt Visser 
duidelijk. ”Ik zeg het regelmatig 
tegen mijn collega’s: ga jezelf 
eens na. Als je last van je rug 
hebt, zit je er zelf ook niet op 
te wachten dat je te horen krijgt 
dat er pas over een week tijd is 
voor een afspraak. Aandacht is 
belangrijk, daarom staan we voor 
de mensen klaar en doen we iets 
extra’s als daar behoefte aan is.”
De ruimte in de agenda wordt dus 
gecreëerd als dat nodig is, ruimte 

in de praktijk is er sowieso voor
Visser en zijn negen collega’s 
(het team bestaat uit zes fysio-
therapeuten, twee secretaresses 
en twee schoonmaaksters). ”Aan 
de Sassenstraat waren we uit ons 
jasje gegroeid,” legt Visser uit, 
waardoor hij zich ruim vijf jaar 
geleden genoodzaakt zag om 
een nieuw pand te betrekken. 
De vrijstaande locatie aan de 
Daamenstraat bleek perfect. 
”Mooi centraal op de grens van 
Ulft en Oer, dicht bij het cen-
trum, beter toegankelijk en rui-
mer dan de vorige praktijk.”
Visser kreeg de kans de indeling 
van het gebouw helemaal naar 
eigen inzicht te plannen en daar 
profiteren zijn bezoekers van. 
”Het is precies ingericht zoals ik 
het voor ogen had. Het is eigen-
lijk perfect geoutilleerd. In de 
grote oefenzaal boven staat alle 
benodigde fitnessapparatuur. 
Maar voor patiënten die slecht 
ter been zijn, kunnen we in de 
kleine zaal beneden ook alle oe-
feningen doen. Verder hebben 
we zeven behandelkamers, waar-
van er vijf in gebruik zijn.”

De service gaat ver bij fysiothe-
rapiepraktijk Visser. ”Patiënten 
krijgen veel mogelijkheden om 
extra te trainen tijdens een be-
handeltraject. Eigenlijk kunnen 
ze altijd gebruikmaken van de 
faciliteiten in onze sportruimte. 
Dat is puur in het belang van 
het herstel van de patiënt. We 
zijn natuurlijk geen sportschool, 
bij ons is het volledig gericht op 
de gezondheid. Wij noemen het 
’medische fitness’.”

Praktijk voor Fysiotherapie Visser tien 
jaar in Ulft

Een verplaatsbare mantelzorgwoning is gebouwd en geplaatst in de tuin van mantelzorgers die, samen 
met de thuiszorg, de zorg en aandacht voor hun ouders op zich willen nemen. De ouders hoeven dan niet 
te worden opgenomen en wonen in de directe omgeving van hun kinderen en kleinkinderen.De gemeente 
werkt samen met Wanders Chaletbouw en Sensire om dit mogelijk te maken.

Eric Visser.



Succesvolle boeken- en 
platenmarkt voor Amnesty
Vrijdag 20 november jl. organi-
seerde Amnesty groep Ulft haar 
jaarlijkse Boeken- en Platen-
markt In de DRU Cultuurfabriek 
te Ulft. Om zeven uur gingen de 
deuren open en binnen korte tijd 
stonden enkele honderden lief-
hebbers van boeken en vinyl te 
snuffelen in het grote aanbod. 
Binnen drie uur verwisselden 
duizenden boeken en platen van 
eigenaar. Ook was er veel inte-
resse voor CD’s en DVD’s. De 
opbrengst dit jaar was ruim 4400 
euro. Een prachtig resultaat waar 
de Amnesty-groep zeer tevreden 
over is. 

De volgende activiteit van de 
Amnesty groep is het organi-
seren van een fakkeloptocht in 
Ulft op donderdag 10 december. 
Dit in het kader van 10 decem-
ber, de ’Dag van de Rechten 
van de Mens’. De fakkeloptocht 
start om 19.30 uur bij de DRU 
Cultuurfabriek en de Amnesty-
groep zorgt voor de benodigde 
fakkels. De tocht gaat naar het 
Amnesty monument in het win-
kelcentrum van Ulft en eindigt 
weer bij het beginpunt. Onderweg 
is er nog een verassend muzikaal 
intermezzo. Iedereen wordt van 
harte uitgenodigd mee te lopen. 

Podiumverlichting
Een wens van de Stichting Open-
luchttheater Engbergen was de 
aanschaf van podiumverlichting,
daartoe deed de stichting een
aanvraag bij het Univé-Oost-
fonds.  Op 7 november werd deze 
aanvraag gehonoreerd. In het 
Polmanstadion overhandigde de 
directeur het bestuur een cheque 
t.w.v. 2500 euro.

Pronkzitting Carnavals-
vereniging de Pol
Zaterdag 28 november om 19.49u 
houdt Carnavalsvereniging de 
Pol haar jaarlijkse pronkzitting in 
het clubgebouw van St. Joris uit 
Ulft. Met optredens van diverse 
buuts, eigen acts, dansmarietjes 
en live muziek van de Polband 
belooft het een leuke avond te 
worden. Tijdens deze avond zal 
tevens de nieuwe Prins Carnaval 
van de Pol bekend worden ge-
maakt. Reserveer een plek/ta-
fel, laat uw drankjes verzorgen 
door de uitstekende obers, en 
geniet van een gezellige buut-
avond. (gratis entree) Bel even 
of er plaats is: Nanny Reijers, tel 
0315-630589.

Bingo SBU voorheen KBO
SBU Gelderland, de organisatie
voor senioren vanaf 50 jaar, 
houdt op 7 december weer haar 
maandelijkse Bingo voor leden 
om 14.30 uur in ’t Hemeltje te 
Ulft. Nieuwe leden zijn welkom 
en kunnen zich op deze middag 
aanmelden.

Grote december-bingo
Op donderdag 10 december a.s. 
vindt in het Dorpshuus van 
Varsselder-Veldhunten de grote 
december bingo plaats. Organi-
satie is in handen van Ap 
Timmers, Henk Peppelman en 
André Bussink van het Onze 
Lieve Vrouwe Gilde Uit Varssel-
der-Veldhunten. De avond be-
gint om 20.00 uur, ruime parkeer 
gelegenheid is aanwezig en ieder-
een is welkom.

Twentse cabaretier 
Jeffrey Spalburg naar 
DRU Cultuurfabriek
Men kan Jeffrey Spalburg afge-
lopen jaren in vele hoedanighe-
den zijn tegengekomen. In het 
theater met zijn cabaretvoorstel-
lingen Brommers Kiek’n en zijn 
tweede programma Spiekerboks. 
Als acteur op het podium bij 
Made In Da Shade, als come-
dian bij het Comedy Café of als 
schrijver van TV programma’s. 
Momenteel is hij alweer aan zijn 
vierde avondvullende voorstel-
ling toe; Baas. Op vrijdag 11 de-

cember te zien in het theater van 
de DRU Cultuurfabriek. 
Na vier avondvullende voor-
stellingen mag Jeffrey Spalburg 
zichzelf gerust een baas noemen. 
Maar zeg nou eerlijk: ”Wie is er 
nog baas? Wie heeft het nog echt 
voor het zeggen?’’ 
Als je eigen kinderen je de baas 
zijn en je je chef mag ’jij en jou-
wen?’ Je iedereen mag uitfluiten 
en je middelvinger mag ophou-
den? In BAAS zegt Jeffrey waar 
het op staat, zonder gemaar. Of 
dat ook lukt? Het publiek zal 
verbaasd staan. Na afloop is er 
tijdens een Q&A (Question & 
Answer) de mogelijkheid om 
vragen te stellen aan Jeffrey 
Spalburg. De voorstelling begint 
om 20.00 uur in de Rabobankzaal 
van de DRU Cultuurfabriek. 

Kaarten zijn voor € 15,00 ver-
krijgbaar aan de receptie van de 
DRU Cultuurfabriek (Hutteweg 
24, Ulft) of via telefoonnummer 
0315-714358. Tevens te bestellen 
via: www.drucultuurfabriek.nl

Kerstoptredens 
Ulftse Nachtegalen
De Ulftse Nachtegalen verzor-
gen dit jaar ook weer enkele 
traditionele kerstconcerten. Op 
12 december 19.30 uur zingen de 
Nachtegalen in de Gregoriuskerk 
Terborg met Arti Sacrum, op 
13 december om 16.30 uur in 
Huis Bergh met tenor John van 
Halteren. Tevens zingen zij op 
20 december om 16.30 uur in de 
St. Antoniuskerk in Ulft met het 
Ulfts Gemengd Koor en tot slot 
net voor de Kerst op 24 decem-
ber om 20.00 uur de nachtmis in 
de Paskerk Doetinchem.

Muzikale HRFSTWND door 
DRU Cultuurfabriek
Brassband Excelsior uit Zalk en 
Orkest De Ereprijs verzorgen op 
zaterdag 12 december een optre-
den in het kader van de concert-
reeks HRFSTWND in het theater 
van de DRU Cultuurfabriek in 
Ulft. In het theater van de DRU 

Cultuurfabriek speelt Brassband 
Excelsior uit Zalk onder leiding 
van dirigent Rieks van der Velde. 
Orkest De Ereprijs - met dirigent 
Wim Boerman - richt zich op de 
vernieuwing van de traditie van 
gecomponeerde muziek.
De voorstelling vindt plaats om 
20.00 uur in de Rabobankzaal.
Tickets zijn voor € 15,00 ver-
krijgbaar aan de receptie van de 
DRU Cultuurfabriek (Hutteweg 
24, Ulft) of via tel. 0315 – 714358. 
Tevens zijn ze te bestellen via de 
site www.drucultuurfabriek.nl

Expositie Galerie 21
Tot en met zondag 13 december 
houdt Galerie 21 een verkoop-
expositie. Zoek je een mooi en  
betaalbaar vadeau voor Sinter-
klaas, Kerst of gewoon voor je-
zelf dan vind je dat zeker bij ons.

Exposanten zijn Julia de Bont-
Joosen met schilderijen, Corry 
Kortooms-Dinessen met kera-
miek en edelsmeedgroep ”De 
Dames” met sieraden. Toegang
is gratis en de koffie/thee staat
klaar aan de Terborgseweg 21 
(hoek Den Dam) in Breeden-
broek. De openingstijden zijn 
zaterdag- en zondagmiddag van 
13.30-17.30 uur.

Margriet Eshuis, Maarten 
Peters en Excelsior Silvolde 
in kerstsfeer
Zondagmiddag 13 december om 
15.00 uur nemen Margriet Eshuijs
& Maarten Peters en Excelsior 
de bezoekers mee in een wer-
velende kerstshow voor jong 
en oud. De kerstshow ’A warm 
and White christmas’ wordt op-
gevoerd in de Mauritiuskerk in 
Silvolde, die voor de gelegenheid 
wordt veranderd in een soort 
winterwereld. De kerstshow is 
een middagvullende show. Voor 
en na de pauze worden door de 
artiesten in diverse samenstellin-
gen non-stop bekend en minder 
bekende kerstnummers ten ge-
hore gebracht, zoals  ’Christmas 
at the movies’, ’Winter wonder-

land’. Joy to the world’ en ’Here 
comes Santa Claus’. Kaarten zijn 
te verkrijgen voor €15,- pp (vol-
wassene incl. pauzedrankje), kin-
deren van 6 tot 11 betalen €10,- 
en kinderen jonger dan 5 jaar 
hebben gratis toegang. Reserveer 
uw kaarten nu door te mailen: 
excelsiorsilvolde@gmail.com 
of te bellen: 0315 244458

Rijbewijskeuringen
Senioren, chauffeurs met rijbe-
wijs C/D/E en overige automo-
bilisten die voor verlenging van 
hun rijbewijs moeten worden 
gekeurd, kunnen hiervoor op 
16 december terecht op het 
spreekuur in  Zaal De Mulderije, 
Allee 1. Schikt de datum u niet 
dan zijn er andere mogelijkhe-
den in de regio. Voor senioren 
kost de keuring € 35,- en voor 
chauffeurs tot 75 jaar met rijbe-
wijs C/D/E is het € 55,-. Voor 
informatie en een afspraak belt 
u tijdens kantooruren naar het 
landelijke afsprakenbureau van 
Regelzorg Rijbewijskeuringen:  
088-2323300. Zelf een datum 
plannen via: www.regelzorg.nl

Kerstavond Damesgilde Ulft
Damesgilde Ulft houdt op woens-
dag 16 december haar kerstavond 
in de DRU Cultuurfabriek te 
Ulft. De avond begint om 18.30 
uur met o.a. een gezamenlijke 
maaltijd. Muzikale begeleiding 
van Cantarpa met zang en harp.
De kosten voor deze gezellige 
avond zijn e10,-.
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Het is traditie: bezoekers kunnen voor de feestdagen genieten van de kerstshow van Frank en Marianne 
Marneth. Ook zondag 13 december zijn geïnteresseerden tussen 12.00 en 17.00 uur weer welkom in 
de nieuw ingerichte winkel (en het woongedeelte) aan de Frank Daamenstraat 2. Met dank aan Leon 
Masselink van Wijngoed Montferland kan er gemoedelijk een wijntje gedronken worden. Bezoekers kun-
nen ook inspiratie voor het kerstmaal opdoen bij Tine Visser van Tine’s brood enzo, die de keuken van 
de familie Marneth tot haar beschikking krijgt. En er is een primeur: live muziek in de zaak! ”Een lang-
gekoesterde wens,” vertelt bloemiste Marianne. Janthe Schepers, die zichzelf begeleidt op de piano, komt 
liedjes zingen. ”Passend bij de gelegenheid,” belooft de gastvrouw. In de aanloop naar de feestdagen 
kunnen klanten hun eigen ondergrond naar de winkel brengen, waar vervolgens een fraai bloemwerk 
op wordt gemaakt. Iedereen die langs wil komen, is van harte welkom. Op de foto v.l.n.r.: Marianne 
Marneth, Leon Masselink en Tine Visser.

Kerstshow bij Marneth bloemen

Verheij Metaal Ulft heeft recent wederom een jubilaris gehuldigd. 
Deze keer was Beppie Richardson-Noordermeer uit Terborg aan de 
beurt. Zij is 25 jaar bij Verheij Metaal in dienst. Ruim 25 jaar geleden 
had Verheij Metaal een vacature openstaan voor een  productieme-
dewerker (of -ster). Bep meldde zich en sinds die tijd is zij een van de 
vaste krachten en heeft vrijwel alle afdelingen doorlopen. Van pon-
snibbelaarster tot kantster tot puntlasster en montage- medewerkster. 
Zij is begonnen aan de Bongersstraat in Ulft in 1990 en heeft op de 
werkvloer ook haar man Fairly leren kennen. Enkele jaren later is 
Fairly door een noodlottig ongeval om het leven gekomen, toen hun 
zoontje nog maar enkele maanden oud was. Beppie werkt in deeltijd, 
omdat ze natuurlijk ook de zorg voor haar zoontje heeft.
Verheij Metaal is een toeleverancier van plaatwerk halffabricaten. 
Dit met een uiterst modern machinepark voor zo’n 60 diverse klan-
ten. Voor meer informatie: www.verheijmetaal.nl

Beppie Richardson-Noordermeer 
25 jaar bij Verheij Metaal
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Peters Interieur - vloeren, gordij-
nen, zonwering viert een bijzon-
dere mijlpaal: het familiebedrijf 
bestaat deze maand tachtig jaar. 
Opa Willie Gerritsen opende de 
winkel in 1935, dochter Ingrid en 
schoonzoon Theo Peters namen
de zaak in 1978 over en tegen-
woordig hebben hun zoons 
Ruben en Martijn de touwtjes in 
handen.

Al vanaf het begin, tachtig jaar 
geleden, is het bedrijf gevestigd 
op de huidige locatie aan de Dr. 
Ariënsstraat 13 in Ulft. Ook som-
mige klanten gaan al heel wat 
jaren mee; in de aanloop naar 
het jubileum werd Ruben verrast 
door een dame op leeftijd. 
”Ze had een bonnetje bewaard, 
echt van jaren geleden. Toch 
bijzonder dat wij als derde gene-
ratie nu nog altijd die mevrouw 
als klant hebben. ’Ik heb een 
heel oude factuur voor jou,’ zei 

ze. Die hebben we nu mooi inge-
lijst,” vertelt Ruben.
Vader Theo kwam aanvankelijk 
als stoffeerder in de zaak bij opa 
Gerritsen. Niet veel later kwam 
het echter van een relatie met 
dochter Ingrid en dus was Willie 
niet langer alleen werkgever, 
maar ook schoonvader. Een 
kleine veertig jaar geleden nam 
het stel de zaak over, waarbij de 
winkel geheel verbouwd werd. 
Hoewel de dagelijkse leiding 
anno 2015 bij de broers Ruben 
en Martijn ligt, draaien hun ou-
ders nog regelmatig mee in de 
winkel.

Klanten weten de zaak gelukkig 
nog steeds goed te vinden. ”Ze 
komen uit Ulft en omgeving, 
maar ook van steeds verder 
weg,” zegt Ruben, die zijn uren 
verdeelt tussen winkel, kantoor 
en op locatie; Martijn is als stof-
feerder voornamelijk op pad. 

”Af en toe snap je niet hoe ze 
hier dan terechtkomen. Maar als 
ze via via goede verhalen horen, 
blijkt dat nog altijd de beste re-
clame.” Een deel van de goede 
verhalen zal waarschijnlijk over 
Peters’ service gaan.
”Een sterk punt van ons is vol-
gens mij dat we met de klant 
meedenken,” geeft Ruben aan. 
”Als mensen hier kleuren aan 
het uitzoeken zijn, geven we de 
stalen vaak mee. Kunnen ze het 
in hun eigen omgeving nog eens 
rustig op hun gemak bekijken. 
In de winkel kan het er toch nog 
even anders uitzien. En meestal 
haal ik de stalen dan zelf weer 
op, kan ik meteen advies geven. 
Veel mensen vinden dat pret-
tig.” Logo en huisstijl van Peters 
Interieur werden nog niet zo lang 
geleden opgefrist. ”Daar kunnen 
we jaren mee vooruit. Op naar 
de honderd dus, dan zetten we 
de kroon erop.”

Peters Interieur 80 jaar in Ulft

Het wordt weer een gezellige 
boel bij grand café & bistro
Keetje bij de Sluis. Met het oog 
op de feestdagen wordt het 
’Keetje’ aan de F.B. Deur-
vorststraat 6 in warme kleuren 
gehuld. Tijdens de Kerstdagen 
wordt er een driegangenmenu
geserveerd voor een schap-
pelijke prijs.

Voor een bedrag van €27,50 
kunnen klanten bij dit kerst-
menu kiezen uit acht voor- en 
hoofdgerechten en zes desserts. 
”Op zowel 25 als 26 december 
hebben we twee zittingen,” 
vertelt eigenaar Alex van der 
Mossel. ”Van twee tot half zes 
en daarna vanaf half zeven.” 
Gezien de verwachte drukte is 
reserveren voor die dagen aan 
te bevelen (840864). ”Op onze 
site www.keetjebijdesluis.nl is 
het kerstmenu alvast te bekij-
ken.” Aanbiedingen en acties 
zijn te volgen via facebook.com/
grandcafeBistroKeetjebijdesluis

Volgende week dinsdag wordt 
de hele inrichting van Keetje bij 
de Sluis omgetoverd. ”Dus op 
woensdag 9 december zijn we 
helemaal in kerstsfeer,” geeft 
Van der Mossel enthousiast 
aan. ”Als mensen nieuwsgierig 
zijn, zijn ze van harte welkom 
om te komen kijken. Het wordt 
heel mooi en heel bont. Vorig 
jaar was het al een bonte boel 
en dat vonden bezoekers erg 
leuk. Vaak zie je dat mensen 
zo’n sfeervol interieur waarde-
ren. Misschien niet bij zichzelf 
thuis, maar wel bij een ander. 
We maken het echt gezellig!”

In december is het Keetje bo-
vendien een uitstekende locatie 
voor een kerst- of nieuwjaars-
borrel. ”Hapje, drankje, kleine 
of grote gezelschappen; alles is 
mogelijk.” Daarnaast staat de 
koffie altijd klaar. Tegen inleve-
ring van dit artikel is bij bestel-
ling van koffie met appelgebak 
het tweede kopje koffie gratis.

Dineren met Kerst bij 
Keetje bij de Sluis

Het team van Peters Interieur.

Alex van der Mossel (links) en Robin Meijer van ’t Keetje Ulft.

Tuincentrum Putman is klaar 
voor de feestdagen. De winkel 
aan de Praestingsweg in Ulft is 
al helemaal in kerstsferen en met 
behulp van Ronald en Jacqueline 
Putman en hun medewerkers 
kunnen klanten dat ook thuis 
voor elkaar krijgen. Op zondag 
29 november is het tuincentrum 
geopend van 11.00 tot 17.00 
en dat is ook de drie zondagen 
daarna het geval, op 6, 13 en 20 
december.

Op alle zondagen is er een ande-
re, speciale actie. Ook de kerst-
bomen staan klaar bij Putman. 
”Er is volop keus,” maakt 
Ronald duidelijk. ”Sparren, den-
nen, in vele soorten en maten. 
De bomen worden gratis inge-
pakt in een net, zodat klanten ze 
zo mee kunnen nemen. Maar als 
het nodig is, kunnen we ze ook 
aan huis bezorgen.” Service staat 
dan ook hoog in het vaandel bij 
het tuincentrum. ”Dat is niet al-
leen klantvriendelijk, het houdt 

het ook leuk voor onszelf. Het is 
mooi om betrokken te zijn, per-
soonlijk contact te hebben met 
de klant. Met die service gaan we 
heel ver,” zegt Ronald.
Tuincentrum Putman houdt de 
klanten op de hoogte via face-
book.com/TuincentrumPutman. 
Mensen die een klantenkaart 
hebben, kunnen bovendien spa-
ren voor extra korting. Zij wor-
den ook op de hoogte gehouden 
via een mailing (kijk hiervoor 
op www.tuincentrumputman.nl). 
Naast de vier koopzondagen is er 
bij Putman een speciale avond op 
vrijdag 11 december. ”Dan heb-
ben we weer een lampjesavond 
en zijn we geopend tot 21.00 
uur, met speciale kortingsacties,” 
geeft Jacqueline aan. Het hele 
tuincentrum zal sfeervol verlicht 
zijn en aangekleed met kaarsen 
en lampjes. ”En we serveren nog 
een lekker glühweintje, zodat je 
goed warm kunt blijven. We wil-
len het vooral gezellig en sfeervol 
houden.”

Gezelligheid en sfeer bij 
Tuincentrum Putman

Na meer dan een kwart eeuw 
komt er een eind aan de werk-
zaamheden van Jos Sluiter 
voor de Ulftse krant en de 
IJselstroom, uitgever van deze 
krant. De laatste jaren was Jos 
al actief in de lokale politiek, 
hetgeen hij combineerde met 
dit werk. Deze combinatie is 
echter niet langer mogelijk,        
nu Jos zich voor de gemeente 
Oude IJsselstreek gaat inzetten 
als wethouder.

Op 1 december is het 26 jaar 
geleden dat Jos begon bij deze 
krant en al die tijd heeft hij 
een groot aandeel gehad in het 
vullen van onze pagina’s: hij 
nam de acquisitie van de ad-
vertenties voor zijn rekening 
en stuurde ook de redactie aan, 

door telkens weer met onder-
werpen voor nieuwe verhalen 
te komen. Met dank aan zijn 
uitgebreide netwerk was hij 
altijd op de hoogte van wat er 
speelde in Ulft en omstreken, 
zowel bij ondernemers als in de 
dorpskernen.

Nu is het weer bijna 1 decem-
ber en is het voor Jos tijd om 
afscheid te nemen van ’zijn’ 
Ulftse krant, waarvan hij jaren-
lang het gezicht is geweest. Alle 
trouwe adverteerders en an-
dere contactpersonen kunnen 
binnenkort kennismaken met 
Xander Wensing, die als opvol-
ger van Jos de acquisitie op zich 
zal gaan nemen. Voor redac-
tionele zaken en ideeën kunt u 
terecht bij de IJselstroom.

Wisseling van de wacht 
bij de Ulftse krant

Tuinbeurs 2016 
in SSP-HAL
De Tuinbeurs 2016 vindt op 
vrijdag 19 februari en op za-
terdag 20 en zondag 21 fe-
bruari plaats in de SSP-HAL 
op het DRU Industriepark in 
Ulft. Tijdens deze dagen is al-
les te vinden over tuinstijlen, 
planten, de nieuwe collecties 
terrasmeubelen, streekpro-
ducten en bijzondere deco. 

”Kortom, de Achterhoekse 
Tuinbeurs is ook úw fantas-
tische start voor een verruk-
kelijk buitenleven,” maakt de
organisatie duidelijk.  
”Tientallen hoveniers laten 
zich van hun beste zijde zien 
met prachtige showtuinen. In 
totaal vindt u er 5.000 m2 aan 
tuinideeën.”
De vierde Tuinbeurs wordt 
wederom georganiseerd door
Achterhoek Beurzen. Bezoe-
kers kunnen, gezien de ruime 
parkeergelegenheid bij de 
SSP-HAL aan de Drulaan 
gerust met de auto naar Ulft 
komen. De entree bedraagt 
slechts zes euro (bezoekers tot 
zestien jaar hebben vrij toe-
gang). De organisatie nodigt 
eenieder die geïnteresseerd is 
dan ook van harte uit: ”Kom 
op de Tuinbeurs uw droom-
tuin waarmaken!” 

Tijdens de geslaagde vorige 
editie in 2015 waren een kleine 
maand voor aanvang van het 
evenement alle beschikbare 
plaatsen in de hal al vergeven 
aan deelnemende onderne-
mers. Standhouders kunnen 
zich inschrijven via:
www.achterhoekbeurzen.nl/
tuinbeurs.
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Rotary Bergh
Rotary Club Bergh organiseert 
ieder jaar weer een kerstmarkt 
en in 2015 is dit niet anders. 
Op zaterdag 12 december staan 
er van 14.00 tot 19.00 diverse 
kramen op Hof van Bergh 8 in 
’s-Heerenberg. 
De gehele opbrengst van de
kerstmarkt gaat naar drie goede 
doelen. Dit jaar zijn dat Bond-
genootschap Laaggeletterdheid, 
Beweegtuin Azora in Terborg   
en ’s-Heerenberg en de Fahari 
foundation in Mtwap, Kenia. 
Zij verzorgen de inrichting en 
leermiddelen van een wees/
kinderhuis. 
Bent u geïnteresseerd, dan kunt 
u voorafgaand aan de kerstmarkt 
een bestelling plaatsen. Deze 
bestellijst kunt u bekijken en 
downloaden op: www.rcbergh.
nl/kerstmarkt. De ingevulde lijst 
kan worden overhandigd aan één 
van de Rotary Bergh leden. 

Ulfts Mannenkoor
Kerst is ook de tijd van de 
kerstconcerten. Het Ulfts 
Mannenkoor blijft hierin ook 
zeker niet achter. Op zaterdag 
12 december geeft het koor een 
concert in Cultuurcentrum ”de 
Achterolmen” in het Belgische 
Maaseik. Het concert begint om 
20.15 uur. Kaarten kosten e 14,- 
en zijn verkrijgbaar via:
www.achterolmen.be. 

Op uitnodiging van de stich-
ting Beheer Insula Dei verzorgt 
het Ulfts Mannenkoor ook een 
kerstconcert in de kapel van 
Insula Dei in Arnhem. Dit is een 
besloten concert, op dinsdag 15 
december, om 19.30 uur. 

Het koor geeft het laatste kerst-
concert van 2015 op zondag 20 
december, in de H. Andreaskerk 
in Groessen. Het begint om 16.00 
uur, de kerk is een half uur voor 
aanvang geopend. 
Kaarten kosten e 7,50 en zijn      
in de voorverkoop verkrijgbaar 
bij Slagerij Theo en Ria Scholten 
in Groessen, in Zevenaar bij 
Bloemberg Mannenmode, Slage-
rij Appie van Uum en Lamarique 
Damesmode. In Duiven kunt u 

een kaartje kopen bij Bakkerij 
Koenen. Uiteraard kan dit ook 
nog voor aanvang van het con-
cert in de kerk. 
Zoals altijd staat het Ulfts Man-
nenkoor onder leiding van Piet 
van der Sanden en wordt op 
piano/orgel begeleid door Henk 
Bennink. Marian Hageman pre-
senteert de concerten.

Ulftse Nachtegalen
De Ulftse Nachtegalen geven 
ook meerdere kerstconcerten. 
Het Lusciniakoor begint op 
zondag 13 december, met een 
concert op Kasteel Huis Bergh 
in ’s Heerenberg. Op zondag 20 
december geeft het kinderkoor 
ook een kerstconcert, in de St. 
Antoniuskerk in Ulft. Dit con-
cert is in samenwerking met het 
Ulfts Gemengd Koor. Voor het 
UGK is dit het enige kerstcon-
cert dat ze dit jaar geven. 

Mannenkoor Arti Sacrum
Onder leiding van dirigent Charl 
Venus houdt het mannenkoor 
Arti Sacrum op zaterdag 12 
december 2015 ’s avonds in de 
H. Georgiuskerk  in Terborg het 
traditioneel geworden kerstcon-
cert. Het begint om 19.30 uur, de 
kerk is open vanaf 18.30 uur. 
Dit keer wordt er samengewerkt 
met de Ulftse Nachtegalen, 
onder leiding van Ben Simmes. 
Tevens is er een gastoptreden van 
sopraan Petra Frölich. Ze wordt 
begeleid door Julian en Jelmer 
Simmes op piano en viool. 
Het concert wordt besloten met 
Stille Nacht in een gezamenlijk 
optreden van beide koren en 
soliste en muzikanten.
De entree bedraagt e 7,50 (incl. 

pauzedrankje). Toegangskaarten 
zijn aan het begin van het concert 
in de kerk verkrijgbaar en in de 
voorverkoop bij Ziet Moar’s in 
Terborg of per e-mail bestellen 
bij theowolters60@hotmail.com. 

Recht uit het Hart-keetje
Al zeven jaar organiseert de 
Moeder Teresa stichting Ulft 
weer het radio-evenement Recht
uit het Hart. Vanaf het Simons-
plein in Doetinchem wordt er 
27, 28 en 29 november geld inge-
zameld voor het werk van de 
stichting in Oost-Europa. Naast 
de radio-uitzendingen van 09.00 
tot 21.00 uur in het Keetje, wor-
den er diverse activiteiten geor-
ganiseerd op het aangrenzende 
podium. 

De Moeder Teresa Stichting 
Ulft is een onafhankelijke orga-
nisatie, die hulp verleent aan de 
allerarmsten in Oost-Europa, 
met name Roemenië. Dit doet 
zij zonder onderscheid te maken 
naar afkomst, geloof en/of poli-
tieke richting. Er zijn intussen 
voor meer dan 160 gezinnen soci-
ale woningen gebouwd, niet luxe, 
maar wel degelijk. 
Een huisje meet 3,5 bij 5,5 meter 
en wordt ingericht met een tafel 
en stoelen, en een aantal comple-

te bedden, inclusief beddengoed. 
In veel gevallen zijn de levens-
omstandigheden van mensen zo 
slecht dat ze direct hulp nodig 
hebben en wordt besloten basale 
hulpgoederen te verstrekken. 
Het gaat daarbij onder meer om 
het uitdelen van kleding, voedsel-
pakketten, medicijnen en medi-
sche attributen. Meer informatie 
over de stichting is te vinden op: 
www.moederteresa.com. 

DRU Cultuurfabriek
Op Eerste en Tweede Kerstdag 
serveert de DRU Cultuurfabriek 
van 17.00 tot 21.00 uur een 
feestelijke Kerst Potten- en 
Pannenproeverij voor de hele 
familie. Deze proeverij bestaat 
uit diverse koude en warme 
gerechten en is inclusief dessert. 
Entree bedraagt e 29,50 (exclu-
sief consumpties). 
Kinderen tussen vier en twaalf 
jaar betalen de helft. Reserveren 
kan rechtstreeks bij Grand Café 
Het Schaftlokaal via het tele-
foonnummer (0315) 820 201. 

De DRU Cultuurfabriek orga-
niseert op Tweede Kerstdag ook 
nog een feestelijke Kerstbrunch 
voor de hele familie, van 11.00 
tot 13.00 uur. De kosten bedra-
gen 24,50 euro per persoon. Dit 
is inclusief drankenarrangement 
van twee uur met onbeperkt kof-
fie, thee, melk, karnemelk en 
Achterhoekse sappen. Kinderen 
tussen vier en twaalf jaar betalen 
de helft.
De Kerstbrunch bestaat uit twee 
verschillende soepen, verschil-
lende soorten (kerst)brood, ver-
schillende soorten vlees-, vis- en 
kaaswaren, belegde minibrood-
jes, sandwiches, salades, warme 
spijzen en een dessertbuffert.

De muziekschool Oost-Gelder-
land geeft op zondag 13 december 
een kerstconcert in de theater-
zaal van de DRU Cultuurfabriek. 
Het concert begint om 14.00 uur. 
De toegang is gratis, maar toe-
gangskaarten zijn wel noodzake-
lijk. Deze zijn vanaf 8 december 
verkrijgbaar bij de infobalie van 
de DRU Cultuurfabriek en bij de 
muziekschool in Doetinchem.
 
SSP-hal
Op zaterdagavond 12 en zondag 
13 december vormt de SSP-Hal 
in Ulft het bijzondere decor voor 
sfeervolle en gezellige activitei-

ten in kerstsferen. Tijdens dit 
evenement kunnen bezoekers 
inkopen doen, genieten van lek-
ker eten en drinken en diverse 
muziekoptredens. De SSP-Hal is 
gevuld met diverse marktkramen 
waar cadeaus, kerstartikelen en 
lekkernijen verkocht worden. 

Op zaterdag is de kerstmarkt van 
18.00 tot 22.00 uur, op zondag 
tussen 10.30 en 16.00 uur. De 
toegang is gratis. De inschrijving 
voor een kraam is inmiddels 
gesloten. 
 
Wesenthorst
Ook dit jaar komt de Wesenthorst 
(Almende College) weer in actie 
voor 3FM Serious Request. De 
school probeert weer zoveel 
mogelijk geld op te halen met 
hun eigen Glazen Huis. Meneer 
van Klooster, meneer Bongers, 
mevrouw Wissink en meneer 
Wissink worden 16 tot en met 18 
december opgesloten voor het 
Rode Kruis. 

Het echte Glazen Huis staat dit 
jaar in Heerlen, maar ook op 
de Wesenthorst in Ulft zal weer 
een fantastische editie van het 
Glazen Huis plaatsvinden. Drie 
leraren zullen drie dagen niet 
eten en non-stop plaatjes draaien 
voor het goede doel. Het streef-
bedrag dat ze willen ophalen 
voor Serious Request is 10.000 
euro. Deze kan actie kan worden 
gesteund via de website:
www.kominactie.3fm.nl/actie/
glazen-huis-wesenthorst-ulft en 
natuurlijk door ze te steunen bij 
het glazen huis zelf. 

Alle kerstactiviteiten van 2015

V.l.n.r. Jacco, Ruud, Gerard en Mandy, de 4 docenten die in het Glazen Huis van de Westenthorst plaats 
nemen.

De Rotary Club Bergh organiseert op zaterdag 12 december weer de traditionele kerstmarkt in het centrum 
van ’s-Heerenberg.

Kerst is een uitstekende periode om veel markten, concer-
ten en wandeltochten te organiseren omdat veel mensen 
vrij hebben. Ook in Ulft en omgeving barst het dan van de 
activiteiten. De Ulftse Krant zet ze voor u op een rij. 
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Op de foto zien we het school-
meesters huis te Gendringen. 
De foto moet gemaakt zijn 
omstreeks 1900. Het stond op 
de hoek van de Veldweg. Het 
is van dezelfde bouw als het 
schoolmeesters huis in Etten. 
Omstreeks 1900 woonde er de 
familie Smeets. Hij was naast 
hoofd der school ook de eerste 

in de gemeente die landbouw-
voorlichting gaf. Hij was ook 
mede-oprichter van de melk-
fabriek Hameland te Wieken. 
De vrouw in de deuropening zal 
een bediende zijn. 

Oude foto’s en reactie’s zijn   
van harte welkom bij de foto-
werkgroep van de oudheid-

kundige vereniging. Neem con-
tact op met Jan Tinnevelt, 
Valkenhof 4 te Ulft, tel. 686966 
of Stef Hermsen IJsselweg 29 
te Gendringen, tel. 686250.

Olde Dorpskiek’n
De volgende Ulftse Krant verschijnt 21 december a.s. Voor sugges-
ties en/of opgaves van evenementen kunt u terecht bij Drukkerij
IJselstroom aan ’t Goor 55A te Ulft, ulftsekrant@ijselstroom.nl
Bellen mag ook: 0315 - 681373, (vragen naar Patricia)

28 november: Pronkzitting Carnavalsereniging de Pol, Ulft
7 december: Bingo SBU, DRU Cultuurfabriek, Ulft
10 december: Grote decemberbingo, Dorpshuus Varsselder-
 Veldhunten
11 december: Cabaretier Jeffrey Spalburg in DRU Cultuur-  
 fabriek, Ulft
12 december: Kerstconcert Ulftse Nachtegalen in de St. Gre-  
 goriuskerk, Terborg
12 december: Kerstconcert Arti Sacrum, H. Georgiuskerk,   
 Terborg
12 en 13 dec.: Kerstmarkt DRU SSP-Hal, Ulft
12 december: Kerstmarkt Rotary Club, ’s-Heerenberg
13 december: Kerstshow bij Marneth bloemen m.m.v. Leon   
 Masselink en Tine Visser
t/m 13 dec.: Verkoopexpositie Galerie 21, Breedenbroek
13 december: Kerstshow Margriet Eshuis, Maarten Peters   
 en Excelsior Silvolde in de Mauritiuskerk, Silvolde
13 december: Kerstconcert Ulftse Nachtegalen, Huis Bergh,   
 ’s-Heerenberg
16 december: Rijbewijskeuringen, Zaal de Mulderije, Ulft
16 december: Kerstavond Damesgilde Ulft, DRU Cultuurfabriek,  
 Ulft
16-18 dec.: Glazen Huis Almende college, Wesenthorst, Ulft
20 december: Kerstconcert Ulftse Nachtegalen en Ulfts Gemengd  
 Koor, St. Antoniuskerk, Ulft
24 december: Nachtmis met Ulftse Nachtegalen in de Paskerk te  
 Doetinchem

Op het moment dat u dit leest, zit 
het Recht Uit Het Hart Keetje er 
weer op. Bij het schrijven van dit 
stuk was uiteraard niet bekend, 
wat de opbrengst van dit eve-
nement op het Simonsplein te 
Doetinchem zou zijn. We hopen 
op een bedrag, dat de opbrengst 
van 2014 (ruim € 51.000,-) zal be-
naderen. In de volgende uitgaven
zullen we er verslag van doen.

Zoals elk jaar wordt ook deze 
winter in Roemenië weer win-
terhulp verleend. Deze hulp is 
bestemd voor de allerarmste 
mensen, waaronder vrij veel be-
jaarden. De hulp bestaat uit voed-
selpakketten, brandstof voor de 
kachels, kleding en dekens. Deze 
hulp wordt jaarlijks aan meer  
dan 500 gezinnen verstrekt. In 
het kader van de samenwerking 
tussen onze stichting en de stich-
ting Max Maakt Mogelijk wordt 
er dit jaar opnieuw een donatie 
van die stichting verwacht. Ze 
hebben dit toegezegd als bijdra-
ge in de winterhulp aan vooral 
ouderen. We zijn hier uiteraard 
zeer dankbaar voor!!

Overigens levert de samenwer-
king met Max Maakt Mogelijk 
aanbod op van kleding, naaima-
chines, medische artikelen, en zo 
voort. We zijn niet in staat om al 
die spullen op te halen: dat zou 
echt teveel geld gaan kosten. 
Maar nogal wat mensen komen 
het gewoon naar Ulft brengen! 
Ook is er in Hilversum door een 
particulier een brengpost inge-
richt. De daar ingeleverde goe-
deren worden op gezette tijden 
naar Ulft gebracht. Een prachtig 
initiatief!!

Er worden nog steeds volop de-
kens en andere spullen gebreid 

en gehaakt ten behoeve van onze 
doelgroep in Oost Europa. Zo 
werd begin november door de 
Welfare te Hummelo een grote 
partij dekens, kleding, en andere 
spullen bij de stichting bezorgd. 
Uit Noord-Holland kwam een 
onvoorstelbare hoeveelheid ge-
breide doeken, dekens, poncho’s, 
enzovoort. 

Ook uit Huissen werd weer een 
grote partij gebreide dekens be-
zorgd. Prachtige activiteiten en 
met het resultaat maken we weer 
vele mensen gelukkig. In onze 
winkel in Ulft zal naar verwach-
ting vanaf 2 januari a.s. weer een 
uitverkoop plaatsvinden. In de 
volgende aflevering zullen we de 
details bekend maken.

Moeder Teresa Stichting
Twintig jaar geleden ging 
Kempers Meubelen van start in 
Ulft. De zaak heet tegenwoor-
dig Meubeloutlet Kempers, 
maar alleen de formule en de 
naam zijn gewijzigd. ”Wat er 
hetzelfde is gebleven? De kwa-
liteit die we bieden en de service 
die we leveren,” geeft eigenaar 
Bas Kempers aan.

”In de regio worden onze goe-
deren bezorgd én geplaatst,” 
legt Kempers uit. ”Het is niet 
zo dat we alles bij de voordeur 
afleveren en zeggen: succes 
ermee. Zo zitten wij niet in 
elkaar.” 
In de toonzaal aan de Hogeweg 
1b (twee verdiepingen, 3000 m2) 
is ruime keus aan eethoeken, 
fauteuils, (hoek)bankstellen en 
boxsprings, maar ook gordijnen 
en vloerbedekking. ”Dus wij 
kunnen de klant voor in huis 
compleet ontzorgen. Ik vind het 
belangrijk dat mensen op één 
adres voor alles terechtkun-
nen,” maakt Kempers duidelijk.

Met dank aan de grote voor-
raad zijn veel producten direct 
leverbaar. ”Maar daarnaast kan 
een groot deel van de collectie 
ook in andere opstellingen en 
in andere kleuren geleverd wor-
den. En we hebben de collectie 
samengesteld voor een groot 
publiek; we bieden kwaliteit in 
verschillende prijsklassen. We 
zien onszelf dan ook als een 
luxe meubeloutlet. Het moet 
voor alle klanten aantrekkelijk 
zijn om te zeggen: we gaan even 
bij Kempers kijken.”
In verband met het twintigjarig 
bestaan zijn er in december op 
diverse afdelingen speciale aan-
biedingen bij Kempers, die ook 
elke zondag geopend is. Voor
de prijsbewuste consument is er
genoeg te vinden aan de 
Hogeweg. ”Ook voor wie geen 
onbeperkt budget heeft, heb-
ben we mooie spullen: Kempers 
kwaliteit voor outletprijzen. 
Daarom zorgen we ervoor 
dat we altijd scherpe prijzen 
hebben.”

Meubeloutlet Kempers 
viert jubileum


