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Pastoor Ambting:

’Haal het beste in elkaar
naar boven’
grote steden als Rome, München
en Antwerpen. Maar ook bijvoorbeeld in Amsterdam en
Apeldoorn. Deze beweging staat
heel dicht bij het evangelie van
Jezus en dat spreekt me erg aan.
Jezus ging vrijmoedig om met
andere gelovigen en hielp altijd
de armen. Dat wilde ik zelf meer
uitdragen.”
”De kerk van nu is een grote,
logge organisatie, waar mensen
hangen aan traditie. Van mij mag
het allemaal veel bijbelser. Als
er minder organisatie is, minder
kerkgebouwen en vieringen zijn,
creëert dat ruimte om dichterbij
het evangelie te staan. Maar het
kost veel tijd om dat te veranderen. Dat is een complete reorganisatie. Daarom ben ik ook heel
blij met de nieuwe paus (Paus
Fransiscus, red.), die probeert
deze verandering op gang te
brengen.”

Kerstgedachte
Pastoor Ambting.
Doordat de kerken in Nederland
steeds minder vol zitten, krijgen
pastoors een steeds groter gebied
waarin ze werken. Naast pastoor
van de H.H. Maria en Laurentiusparochie in Doetinchem, is
Peter Ambting sinds twee jaar
ook pastoor van de Verrijzenisparochie in Ulft.
”Je merkt daar wel duidelijke verschillen tussen,” zegt de 42-jarige
Ambting. ”In Doetinchem zijn
de mensen directer dan in Oude
IJsselstreek. Ik ben zelf vrij direct
en dat is soms wel eens lastig
werken. Hoewel ik zelf ook uit
de Achterhoek kom, heb ik
zeven jaar in Utrecht gestudeerd en heb daarna drie jaar in
Arnhem gewerkt, bij de Wijngaardparochie. Dan word je van-

NVM

Fijne feestdagen en veel
woonplezier in 2016

www.alliancemakelaars.nl
0315-685546

zelf wat directer. Maar ik zeg het
altijd wel op een nette manier.”
”Als ik bijvoorbeeld een vergadering heb, dan komen sommigen toch weer terug op een
onderwerp, terwijl ik dacht dat
we het geregeld hadden. Dat
vergt iets meer tijd. Echt wennen
doet het nooit, maar ik begrijp
het wel. Het is het Achterhoekse
’jaohjaoh’. Dan bedoelen ze
’nee’.”

Bedoeling

Voor Ambting was het aanvankelijk niet de bedoeling om pastoor te worden.
”In mijn jonge jaren werd het
al minder vanzelfsprekend dat
je naar de kerk ging,” vertelt
Ambting. ”Veel mensen in mijn

omgeving gingen niet meer. Ik
begon me af te vragen of ik ook
geen afstand moest nemen van
het geloof. Ik ben me er toen
juist in gaan verdiepen. Ik ben
de bijbel gaan lezen, om bewust
afscheid te kunnen nemen. Maar
in plaats daarvan groeide ik juist
meer naar het geloof toe.”

Bijbels, evangelisch geloof

”Toch voelde ik een bepaalde
discrepantie tussen de Bijbel en
de kerk. De kerk is ritualistisch,
terwijl ik een meer bijbels, evangelisch geloof heb. Jezus sprak
me aan in zijn solidariteit met de
verdrukten en de armen. Ik ben
daarom ook aangesloten bij de
beweging Sant Egidio. Zij zetten
zich in voor daklozenopvang in

ZOMER 2016

Nu volop boekbaar!
Middelgraaf 38 - Ulft

Tel. 0315 820 250

www.matador.nl

Voor deze kersteditie heeft pastoor Ambting nog een mooie
kerstgedachte voor iedereen.
”Tijdens Kerst komt God dichtbij, door zijn zoon Jezus Christus.
In Hem deelt God in al onze
menselijke beslommeringen, in
vreugde en verdriet. Kerst onderscheidt onze godsdienst van de
andere monotheïstische religies,
van de islam en het jodendom.
Met kerstmis wordt God mens.
God is niet abstract, maar in
Jezus staat hij naast ons. Hij
vertedert ons door het Kind van
Bethlehem en wil zo in mensen
het beste naar boven halen. Het
belangrijkste in het christelijk
geloof is de liefde en we hebben
als mensen de opdracht om die
liefde naar elkaar waar te maken.
Als we met meer compassie naar
elkaar leven, in plaats van hard
en agressief, dan halen we het
beste in elkaar naar boven.”

Zijlijn
Kerst

Alle cliche’s kunnen weer van
stal, alle stereotypen worden
weer geetaleerd. De een vindt
het kerstfeest geweldig, de
ander ziet het liefst dat 2 januari zo snel mogelijk is aangebroken. Maar waarom lopen
de meningen zover uiteen?
Dit jaar, waarin voor het eerst
weer iets van economisch herstel te bespeuren is, geven we
ons weer over aan meer inkopen, meer lekkere dingen enz.
Slechts enkelen onder ons merken het aantrekken van de economie. Verder voelen nog veel
mensen de crisis in heel hun lijf.
Voor hun is het nog steeds roeien met de riemen die ze hebben. Alle mooie berichten ten
spijt; de crisis is nog lang niet
verdwenen. Als we de cijfers
mogen geloven, dan zijn veel
Nederlanders dieper in de put
komen te zitten. Den Haag mag
dan wel appeleren aan de op
handen zijnde goede tijdingen,
de negatieve uitwassen van de
crisis in onze maatschappij zijn
alleen maar groter geworden.
Nederlanders zijn toch ook een
volkje wat zich aanpast aan de
geboden elementen; we maken
ook van de nood een deugd.
Het accent de laatste tien jaar
verplaatst zich steeds vaker
naar sfeer, kortom het wezen
van Kerst speelt een grotere
rol, de een gaat naar de kerk,
de ander geeft aan aktie’s en
goede doelen. Goed voorbeeld
is ’serious request’. De aktie
neemt zolangzamerhand een
traditionele plaats in, mensen
voelen er zich mee verbonden.
Elk jaar brengt de aktie meer
op en elk jaar is het spektakel
groter en groter. De meningen
lopen nog wel eens uiteen over
dit soort evenementen; te opgeklopt, te veel media aandacht
enz. Dat zal allemaal best wel,
maar wat belangrijk is dat het
de harten van de mensen opent,
en daarin zijn wij Nederlanders
toch echt wel uniek. Ik hoop
derhalve dat deze aktie dit jaar
weer net zo’ n succes wordt als
andere jaren. Wij wensen U
een zalig kerstfeest toe en alle
goeds voor 2016. Maak er iets
moois en goeds van.

Wij wensen u fijne feestdagen
en een gezond 2016 toe!

0315-345919 - www.hypotheekadviseur.nl
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Een maand gemeente Oude IJsselstreek
Dienstverlening

Skeletten Silvolde

Tijdens de verbouwing rondom
de Hervormde Kerk werd wederom een archeologische vondst
gedaan, nl. menselijke resten.
Deze werden aangetroffen in de
bovenlaag, ongeveer 50 cm diep.
Hierbij zat tenminste één intact
skelet waardoor er een fysisch
antropoloog is ingeschakeld en
archeologische begeleiding. In
totaal werden 11 skeletten uit de
15e eeuw gevonden.

Groenplan Megchelen

Eind november / begin december is Green gestart, in opdracht van de gemeente Oude
IJsselstreek en Comité Leefbaar
Megchelen, met het aanplanten
van diverse groenstroken aan
weerzijden van de Julianaweg en
Zwanenburgseweg.

Inwoners

Volgens de procesnota 2016
heeft op 1 januari 2016 de gemeente Oude IJsselstreek, 39.470
inwoners, waarvan 8433 tot 20
jaar en 8354 ouder dan 64 jaar.
Er zijn dan 17.651 huishoudens.
Men verwacht de komende jaren
steeds een afname van het aantal inwoners in onze gemeente.
De rol van de gemeente is veranderd. Niet langer denkt het
college voor of namens de inwoners, bedrijven of instanties,
maar probeert te faciliteren waar
mogelijk.

Parallelweg Oversluis

De gemeente Oude IJsselstreek
heeft de afgelopen 2 jaar gewerkt
aan het neerzetten van een organisatie, die intensief verbonden
is met de samenleving. De inzet
van gebiedsmakelaars en wijkgericht werken hebben ertoe geleid dat men weet wat er speelt
op kern- en buurtniveau. De
komende jaren is het nodig dat
men gaat inzetten op gemeentelijke dienstverlening, want als de
inwoner centraal staat, dan mag
daar niets op aan te merken zijn,
aldus de procesnota 2016.

Toeristen

Ondernemers en organisaties in
de vrijetijdssector werken samen
aan een uitvoeringsplan voor
de gemeente Oude IJsselstreek.
Men wil zich ook richten op de
doelgroep ”Jongeren”, het aanbod van deze doelgroep wil men
bundelen en uitbouwen. Ook wil
men betere samenwerking met
Duitse ondernemers en het aantrekken van Duitse gasten.

Zwembad de Paasberg

Er is de afgelopen jaren lang gesproken over de toekomst van de
zwembaden in Oude IJsselstreek.
Het resultaat van deze discussie
is het nieuwe binnenbad op sportcomplex De Paasberg in Terborg/
Silvolde. Een zwembad waar alle
doelgroepen, jong en oud, bediend kunnen worden. Half
november jl. konden bezoekers
kennismaken met de vernieuwde
accommodatie. Verenigingen die
gebruik maken van het sportcomplex presenteerden zichzelf
die dag op een sportieve en informatieve manier.

De parallelweg Oversluis in Ulft wordt in 2016 gereconstrueerd. Op dit moment is de rijbaan verhard met
straatbakstenen (waalformaat). Voorgesteld wordt om, als onderdeel van de reconstructie, de bestaande
verharding volledig te vervangen door betonstraatstenen. De besparing die hiermee wordt gerealiseerd
(ca. 16.000 euro) past bij een kosteneffectieve werkwijze bij aanleg en onderhoud van wegen.

Brandweer

Op de jaarlijkse brandweeravond
werden de nodige jubilarissen gehuldigd echter Ronald Suselbeek
van post Silvolde ontving van
wnd burgermeester de Vreeze
een Koninklijke Onderscheiding
en oorkonde. De heer Suselbeek
werd benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau, hij kreeg
deze onderscheiding voor zijn

werk bij de vrijwillige brandweer
en nam na 30 jaar afscheid bij de
brandweerpost Silvolde.

Beschuitje

Op de dag van het Nationale
Schoolontbijt, in november, at
wnd. Burgemeester Steven de
Vreeze een beschuitje met leerlingen en leerkrachten van groep
7 van de Sint Antonius school uit

Karen van Dooren naar Galerie bij
de Boeken
Exposities

Galerie bij de Boeken is één
van de vaste gebruikers van de
DRU Cultuurfabriek. Acht keer
per jaar organiseert zij kunsttentoonstellingen. De komende periode kunt u genieten van diverse
schilderijen van de Nederlandse
kunstenares Karen van Dooren.
Deze expositie is van 14 december tot 14 februari te zien bij
Galerie bij de Boeken.
Karen van Dooren wordt geboren in 1965 in Deventer. In
1988 startte ze met een opleiding

kunsttherapie aan de Hogeschool
Nijmegen, die ze vier jaar later
met succes afrondde. Daarna
volgde ze de bacheloropleiding
’Vrije Kunst’ aan de Hogeschool
der Kunsten in Arnhem, waar ze
in 1998 haar diploma behaalde.
Dit jaar haalde ze ook haar diploma van de master ’International
Master of Arts Therapies’ aan
de KHFreiburg (Duitsland) en
Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen (HAN). Tegenwoordig
woont en werkt ze in Nijmegen.
In haar werk zijn landschappen

en dieren geen landschappen en
dieren, maar klodders verf en
mensen. Het werk gaat onder andere over de menselijke natuur,
verbazing, samen zijn, het net
niet redden, eenzaamheid en tevredenheid. Haar werk kenmerkt
zich door schijnbare nonchalantie gecombineerd met zorgvuldig
vakmanschap. Haar werk biedt
je graag die openheid: je ziet je
eigen verhaal wanneer je het
werk bekijkt. Dat wat zij laat zien
in haar werk, hoeft niet hetzelfde
te zijn als dat wat jij ziet.

Sinds 1992 exposeert ze in
Nederland en Duitsland. In 1998
exposeerde ze voor het eerst
bij Huntenkunst, een organisatie die nauw samenwerkt met
Galerie bij de Boeken. Daarna
zou ze er nog acht keer exposeren. Eerst in Doetinchem, de
laatste drie jaar in de SSP-hal
van de DRU Cultuurfabriek in
Ulft. Sinds 1998 is ze aangesloten
bij de Gemeenschap Beeldende
Kunstenaars (GBK) in Arnhem.
Van Dooren werkt ook in opdracht. Van te voren wordt een
richtprijs afgesproken. Zodra
het werk klaar is, krijgt de koper het twee weken op zicht.
Daarna wordt besloten of het
werk gekocht wordt. Het geven
van een opdracht verplicht u
niet tot aanschaf van het werk.
Bevalt het werk u niet, dan zijn
er geen kosten verschuldigd, en
blijft het werk eigendom van de
kunstenaar.
Ze verhuurt haar werk ook.
De maximale uitleenperiode is
twaalf maanden. De huurprijs is
2% van het verkoopbedrag per
maand. Als de huurder het werk
toch wil kopen, wordt het huurbedrag van het aankoopbedrag
afgetrokken. Op deze wijze kunt
u in de toekomst een kunstwerk
naar keuze aanschaffen.
Naast haar exposities werkt van
Dooren ook in de psychiatrie als
kunsttherapeut bij de HAN.
Info over van Dooren is te vinden op www.karenvandooren.nl.
Info over Galerie bij de Boeken:
www.galeriebijdeboeken.nl

Ulft. Hij ontving het gezelschap
eerst op zijn kamer en nodigde
hen vervolgens uit om naar de
kantine te gaan waar het ontbijt, meegenomen door de kinderen, werd uitgeserveerd. De
Burgemeester bleek geen fan te
zijn van een bepaalde club in de
gemeente, de kinderen hoopten
dat hij fan van Ulftse Boys zou
zijn.

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, Gendringen, Megchelen, Netterden,
Varsselder, Veldhunten, Voorst,
Silvolde, Terborg)

Redactie en organisatie:

De IJselstroom
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Tel.: 0315 - 681373
E-mail: ulftsekrant@ijselstroom.nl
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Jeudtoneel ’t Kinderspöl’

Op zaterdag 19 december treden
5 jonge leden van jeugdtoneel ’t
Kinderspöl op met het bijzondere kerststuk ’Het kerstfeest
van de zwerver,” samen met een
aantal volwassen spelers van toneelvereniging ’t Buurtschap. De
voorstellingen voor jong én oud,
groot én klein zijn op zaterdag 19
december in het Buurtschapshuis
te Sinderen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de website:
www.tbuurtschap.nl of telefoonnummer: 0543-840113.

Kerst met de
Ulftse Nachtegalen
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1 januari) is de verwarmde SSPHAL op het DRU Industriepark
in Ulft omgetoverd tot een spetterend ca. 5.000 m2 groot kinderspeelparadijs ”Winterpret.”
”Winterpret” is geschikt voor
kinderen t/m ca. 12 jaar (kinderen onder 9 jaar alleen toegang
onder begeleiding). Er staan o.a.
een Tarzanbaan, stormbanen,
trampoline, rodeostier, diverse
spectaculaire springkussens, een
doolhof, draaimolen, pretmobiel
met ballenbad etc. Kom en geniet met Uw (klein)kinderen van
dit geweldige festijn. Voor meer
informatie, openingstijden etc.
zie www.ssp-hal.nl

”La Famille Bélier” in Filmhuis DRU Cultuurfabriek

Het Filmhuis van de DRU Cultuurfabriek in Ulft presenteert
woensdag 23 december de Franse
komische film ’La Famille Bélier’
uit 2014 onder regie van Eric
Lartigau. De film begint 20.00
uur. Een kaartje kost €6,- en is
verkrijgbaar aan de balie òf via
www.drucultuurfabriek.nl.

Het grote traditionele kerstconcert in de prachtige akoestiek
van de Sint Antoniuskerk in
Ulft wordt dit jaar georganiseerd
door de Ulftse Nachtegalen, op
zondag 20 december om 16.30
uur. De plechtige nachtmis in
de Doetinchemse Paskerk wordt
verzorgd door de drie koren van
de Ulftse Nachtegalen op donderdag 24 december om 20.00
uur, entree vrije gift.

Kerstconcert Con Brio

Winterpret in de SSP-HAL

Geen oliebollenactie
Harmonie Ulft

In de Kerstvakantie van zaterdag 19 december t/m zondag 3
januari 2016 (met uitzondering
van 24, 25, 26 en 31 december en

Op Kerstavond zal Con Brio
tijdens de gezinsviering om 18.00
uur in de H. Martinuskerk in
Etten het muzikale gedeelte voor
haar rekening nemen.

Winterwandeling

Op 27 december is er een Winterwandeling vanaf 11.30 -13.30 uur
met de start in Zaal Bruggink in
De Heurne.

Harmonie Ulft heeft de laatste 4
jaren voor en na de kerstdagen
een oliebollenactie gehouden, ten

Glazenier Joop Berendsen wint fotowedstrijd

bate van het instrumentenfonds
en de jeugdopleiding, waarbij de
bestellingen gratis thuisgebracht
werden door de leden van de
harmonie. Dit jaar gaat echter
deze actie wegens omstandigheden helaas niet door.

”Paddington” in Filmhuis
DRU Cultuurfabriek

Woensdag 30 december zal
de jeugdfilm ’Paddington’ gedraaid worden in het filmhuis
van DRU Cultuurfabriek. Een
jonge Peruaanse beer, die een
passie heeft voor alles wat Brits
is, vertrekt naar Londen waar hij
op zoek gaat naar een woning.
Wanneer hij eenzaam en verloren op Paddington Station belandt, begint hij te beseffen dat
het leven in de stad niet is wat
hij zich er van had voorgesteld.
Maar dan ontmoet hij de vriendelijke familie Brown, die het
label om zijn nek lezen (’Pas alsjeblieft op deze beer, dankjewel’)
en hem een tijdelijk onderkomen
aanbieden. De film Paddington
is geschikt voor alle leeftijden. De
film start om 14.00 uur en eindigt
om 15.35 uur. Kaartjes zijn voor
3 euro verkrijgbaar aan de balie
van de DRU Cultuurfabriek of
via: www.drucultuurfabriek.nl

Carbid schieten Varsselder

Op donderdag 31 december tussen 12.00 en 16.00 uur gaat carnavalsvereniging ”de Zinkput”
uit Varsselder Veldhunten, weer
carbid schieten in de wei van
Lukassen aan de Hesterweg.
De burgermeester is weer uitgenodigd voor het openingsschot,
rond de middag. Kachel, toilet,
hapje ( warm) en koude/warme
drankjes zijn allemaal aanwezig
en tevens staat u beschut tegen
de wind of kou.

Damesgilde Ulft

Damesgilde Ulft houdt op woensdag 13 januari een bijeenkomst
in de DRU Cultuurfabriek te
Ulft. De avond begint om 19.30
uur met een presentatie van
Leon Masselink uit Gendringen
over zijn Wijngaard ’t Oerleland.
Na de pauze een toneelstuk van
Theater 2000.

Pronkzittingen Carnavalsvereniging de Zinkput

Trots! Dat schreef Joop Berendsen bij zijn winnende foto. Het plaatje klopte helemaal, want op de foto stond hij vol trots in zijn atelier
omringt door zijn werk. Met deze foto is hij een van de drie winnaars
van de wedstrijd ’Laat je ambacht zien’, die werd georganiseerd door
het Centrum voor Ambachtseconomie (CvAE). Meer weten over het
glasatelier van Joop Berendsen? Bekijk dan zijn website:
www.glasinloodatelierberendsen.nl

Nieuwjaarsduik bij Slootermeer

Op vrijdag 15 januari 2016 is
de jeugdpronkzitting in het
Dorpshuus, aanvang 19.11 uur
een mooie opwarmer voor de
volgende dag. Veel jeugdig talent
komt op het podium. Op zaterdag
16 januari 2016 is de grote pronkzitting van de CV de Zinkput uit
Varsselder Veldhunten, deze
avond begint om 19.41 uur precies, ook in het Dorpshuus aan
de Berghseweg 7n, ruime parkeerplaats nabij. Entreekosten

Net als voorgaande jaren wordt ook nu weer op 1 januari 2016
een Nieuwjaarsduik georganiseerd in het grote water van camping
”Slootermeer” aan de Varsselderseweg 9, 7075 DR te Etten. De 8e
Nieuwjarsduik zal gehouden worden om 12.00 uur. Op 1 januari
2015 namen meer dan 150 deelnemers een duik! Hiervan waren
honderden toeschouwers getuige. Wij hopen natuurlijk dit aantal op
1 januari 2016 ruim te overtreffen! Ook nu weer is onze duik door
Nederlands grootste soep-fabrikant uitgeroepen tot ”Serieuze Duik”.
Dit betekent voor de deelnemers dat; deelname aan de duik geheel
gratis is; iedere deelnemer een warme muts krijgt; iedere deelnemer
een herinnering krijgt en iedere deelnemer kan rekenen op gratis
warme erwtensoep. Dus: begin het jaar 2016 goed met een frisse duik
in het grote water van camping Slootermeer te Etten! Toeschouwers
zijn natuurlijk ook van harte welkom!
zij 7,50 euro, leden en donateurs
kunnen op vertoon hun kaart
naar binnen, maar wel reserveren
bij Sjaak Reulink 0315-686086.
Vol = vol, donateurskaart verplicht vanaf 16 jaar.

Nieuwjaarsconcerten door
de Iesellander Muzikanten

De Iesellander Muzikanten organiseren twee Nieuwjaarsconcerten die worden gehouden op
zondag 17 januari om 11.00
uur in zaal de Kruisberg te
Doetinchem en zondag 31 januari
om 11.00 uur in zaal De Kievit te
Megchelen. De entree bedraagt
€ 6,00 per persoon. Donateurs
van Iesellander Muzikanten hebben vrije toegang.

Marc Hoksbergen prins op
de Pol

Marc Hoksbergen (Prins Marc
de Eerste) is tijdens de pronkzitting van Carnavalsvereniging de
Pol uit Ulft uitgeroepen tot de
nieuwe prins carnaval.
Prins Marc zal met adjudanten
Bram Roes en Merijn van Arragon en hofdames Jet Tiggelovend
en Bo Hermsen tijdens de Polse
Carnaval in het clubgebouw van
St. Joris voorop gaan met de leus:
Loat moar soezen.

Voorstelling Brammetje Baas
(7+) te zien in Ulft

Zondag 17 januari is de familievoorstelling Brammetje Baas te
zien in de DRU Cultuurfabriek
in Ulft. Brammetje Baas is een

KEMPERS KWALITEIT VOOR EEN MESSCHERPE PRIJS

theatervoorstelling voor kinderen vanaf zeven jaar vol korte
avonturen met jongleren, goochelen, acrobatiek, muziek, zang,
dans en gesprekken. De voorstelling vindt plaats om 15.00
uur in de Rabobankzaal van de
DRU Cultuurfabriek. Kaarten
zijn voor € 11,50 verkrijgbaar
aan de receptie van de DRU
Cultuurfabriek of via telefoonnummer 0315- 714358 of via de
site www.drucultuurfabriek.nl.

’All You Need is Love’
concert Harmonie Ulft
& Marlies Claasen

Harmonie Ulft bestaat in 2016
115 jaar en zij begint haar jubileumjaar met een bijzonder concert dat geheel in het teken staat
van de liefde. Dit ’All You Need
is Love’ concert zal worden gehouden op zaterdag, 23 januari
in de theaterzaal van de DRUcultuurfabriek te Ulft.
Aan dit concert verleent Marlies
Claasen haar medewerking. Zij
is niet alleen presentatrice bij
Omroep Gelderland, maar ook
een geweldig zangeres. Samen
met de harmonie zal zij nummers zoals That man, You make
me feel like a Natural Women
en I’m so Exited te gehore brengen. Uiteraard mag het nummer
van de Beatles All You Need is
Love niet ontbreken. Kaarten a €
12,50 (incl. consumptiemunt) via
kaarten@harmonieulft.nl.
Meer informatie op:
www.harmonieulft.nl

IEDERE ZONDAG OPEN!

GROTE PARTIJEN INGEKOCHT
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EEN GREEP UIT ONZE COLLECTIE VAN MEER DAN 1000 MODELLEN

NU OP VOORRAAD

en

ag op
d
t
s
r
e
K
2e
MEUBEL

Relax
fauteuil

Eetkamer
stoel Jet

€ 595,-

€ 199,-

met sta op va.

nu

Relax
fauteuil

Relax
fauteuil

€450,-

€ 875,-

nu

design nu

Hoekbanken

al leverbaar va.

€ 695,-

OUTLET
KEMPERS
ULFT

Hogeweg 1/B | Ulft | T 0315 640 604 | www.kempersmeubelen.nl | Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 18.00 uur | Zaterdag 10.00 uur tot 17.00 uur | Zondag 12.00 uur tot 17.00 uur
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Terugblik op tweeduizendvijftien

Gaande van het oude naar het nieuwe jaar doet ons stilstaan
bij datgene wat nu achter ons ligt. Een stuk weg dat we hebben
afgelegd, achter ons latend, wijzer geworden door ervaringen.
Voor ons ligt de weg naar hoop en licht, op zoek naar liefde,
vrede, naar geven en ontvangen, naar elkaar vasthouden en
loslaten. Samen opzoek naar geluk en een hoopvol samenleven
in een wereld waarin menswaardig leven mogelijk is. Maar we
blikken nog even terug en doen zomaar een greep uit afgelopen
jaar.
Verhuizing

Drukkerij de IJselstroom, uitgevervan deze krant, verhuisde van
de vertrouwde Bongerstraat naar
’t Goor 55A op industrieterrein
de Rieze. Het laatste industriële
bedrijf in het hart van Ulft was er
sinds 1953 gevestigd. In de vogelbuurt werden huizen afgebroken
maar ook weer opgebouwd en
gerenoveerd, ook werden straten
heringericht. De zwemvierdaagse, georganisseerd door de Gendten, verhuisde van Ulft naar Terborg en werd daarom verplaatst.

Carnaval

Prinses Lisa regeerde in Timpendarp Megchelen, Prins Freek
bij de Zinkput in Varsselder
Veldhunten, en ook een Prins
Freek bij de Pol, Prins Dave
was in Kloetendarp Netterden,
Metwaldus Sjoerd bij de Metworst in Zillewold en in Isseldonk
regeerde stadsprins Marcel de
2e met zijn leus ”Weas d’r bi-j.”
De optochten in alle dorpen werden druk bezocht. 8 november
had Iseldonk zijn traditionele
11e van de 11e zitting, de opening van het nieuwe carnavalseizoen. Carnaval vier je samen,
ouderen, kinderen en gehandicapten, zieken krijgen vaak een
bezoekje van de Prins en zijn
gevolg. Daarom is carnaval meer
dan een pilsje en alaaf, het zorgt
voor sociale verbanden in de
samenleving.

2x Stemmen

We gingen in maart naar het
stemhokje voor zowel de Provinciale Staten verkiezingen en voor
het waterschap bestuur, dat was
natuurlijk even wennen.
De opkomst in de gemeente
Oude IJsselstreek was redelijk
goed maar kan altijd nog beter.

Pasen

Met Pasen waren er weer grote
paasvuren o.a. in de dorpen
Etten en Megchelen met diverse
rituelen vooraf en werden goed
bezocht. In Gendringen werd
weer de paaseierenrally gehouden, een puzzeltocht in de auto
voor minimaal twee personen.

Jubilea

Dit jaar vierden we 70 jaar
bevrijding met diverse activiteiten in de gemeente. Financieel
experts Evers & Smitz bestonden
10 jaar. Bakkerij Knippenborg 15
jaar in Ulft. De vrienden van de
Hign Noon club waren 65 jaar
bij elkaar, tevens samen al ruim
350 jaar getrouwd. Op de gouden bruiloft van Henk en Rikie
Vinkenvleugel werd dit gevierd.
Dameskoor Ladies Selection
bestond 25 jaar. Dierenverblijf
Oeroeboeroe bestond 15 jaar in
Oer. Voetbal Sportclub Silvolde
vierde haar 100-jarig jubileum.
Bloembinderij Ad te Have
bestond 30 jaar. Verheij Metaal
BV al 45 jaar. De vijfde cabriotocht Joyce te Pas was er. De
Brassy Sound Band bestond 15
jaar. Cor Peters al 25 jaar diaken van de Verrijzenis Parochie
in Ulft. Eric Lusink Europees
kampioen Classic Trail op de
motor. 50 jaar voormalige landbouwschool ’t Laer in Etten. Het
90-jarig bestaan bakkerij Theo
Hendriks, met 3e generatie.
Het Ulftse zangkoor Inspiration
bestond 12,5 jaar. Peters
Interieur Ulft bestond 80 jaar.
Jos Sluiter was ruim 25 jaar bij de
Ulftse Krant en werd Wethouder
in onze gemeente. En 10 jaar
Fysiotherapie Visser in Ulft.

VVV zomerkrant

Er was deze zomer wel bijna
elke dag een fietstocht of wan-

Ook dit jaar konden wandelaars weer genieten van het prachtige, afwisselende landschap tijdens de Hen en
Weerum wandeltocht op zondag 22 maart.
deling in de omgeving, de
zomerkrant stond er vol van.
Ook diverse evenementen kon
u bezoeken in allerlei plaatsen
in de buurt van onze gemeente
Oude IJsselstreek. Opvallend de
culinaire fiets arrangementen.
De gemeente Oude IJsselstreek
kwam met de leus ”Oersterk in
toerisme” Maar natuurlijk had
deze Ulftse Krant ook dit jaar
weer voor u een prachtige puzzel
fietstocht richting Borghees en
Emmerich am Rhein.

SDGO Gendringen

Voor de stichting dorpsbelangen
Gendringen en omstreken, is het
vijf voor twaalf. Heeft Gendringen
nog toekomst is de vraag. Zij
denken van wel, Gendringen
beschikt over een rijke historie.
Men wil de leefbaarheid in stand
houden, enkele winkelpanden
staan leeg, de onderlinge samenwerking moet beter worden, de
toekomst van woonzorgcentrum
Maria Magdalena Postel is een
belangrijke factor en de basisscholen zijn bouwtechnisch op en
een fusie zou een oplossing zijn.

De SDGO heeft een DROOM
om van Gendringen weer een
sprankelende en bruisende kern
te maken met veel reuring.

Galerie bij de boeken

Begin dit jaar was er werk van
kunstenares Hanna Horn en
later o.a werken van Anastasiya
Nesterova uit de Oekraïne en van
de Nederlandse Marion Bauhuis
in de zomer.

SPP-Hal

Begin februari was er o.a een
grote succesvolle tuinbeurs.
De 23e Huntenkunst. Een
Schuttersconcours Kringdag de
Achterhoek, het negende Oude
IJsselstreek
Muziekfestival,
Kinderfesival ”kidsfabriek” en
de Doll Houde Nederland show.
De start van de Ulftse avondvierdaagse begon in de SPPhal. De kerstmarkt, met diverse
marktkramen, was er op 12 en 13
december, met lekkere hapjes en
drankjes.

Ulft

Het Heggenseveld en Kortestraat
kregen nieuw riool en de straat
werd heringericht, zo ook werden enkele straten heringericht
in de vogelbuurt. Er kwam een
nieuwe weg achter de Blenk.
Het plein / parkeerplaats van de
Blenk is verhoogd en opgeknapt.
Er werden woningen gebouwd
aan de DRU-laan. Het zwembad
de Blenk werd gesloten.

Olde dorpskiek’n

Een oude foto uit Gendringen,
een winkelstraat met prachtige
oude auto’s en handkar, de winkel van August Heuthorst en café
te Boekhorst stond in deze krant.
Ook een foto van Canadese soldaten in de Ir. Sassenstraat op
31 maart 1945. Op een oude foto
genomen vanaf de schoorsteen
bij de brug in Ulft kon je de winkel van Veels en de oude kerk
nog zien, later een foto met winkels richting de schoorsteen bij
de brug.

Gemeente Oude IJsselstreek
Er waren weer prachtige oude foto’s te bekijken in de Olde Dorpskiek’n dit jaar. De dorpskiek op deze foto
laat het centrum van Ulft zien omstreeks 1920. Wij staan op de kruising van de F.B. Deurvorststraat met
de Veldstraat en kijken richting Bongersstraat. Links op de foto de winkel van Frits Löwenthal. Daarnaast
schoenmaker Jansen en het Reigershuis. Aan het eind van de straat staat de machinekamer van Becking en
Bongers met de grote schoorsteen. De kleine schoorsteen is van de stoommachine van houtzagerij het Anker
van Epping. Aan de rechterzijde van de straat de winkel/café van Könnink, verder de Bazar van Löwenthal
en de smederij en winkel van Ratering.

Er kwamen veel veranderingen
en taken voor de gemeente,
zoals op het gebied van de zorg,
jeugd en participatiewet, waarbij de uitvoering grotendeels
bij de gemeente kwam te liggen. Eindelijk werd er dan toch
nog een coalitie gevormd tussen
Lokaal belang, CDA en VVD.

Moeder Teresa Stichting

In Roemenié kan het 20 graden
vriezen maar de Moeder Teresa
Stichting had geen winterdip, ze
gingen door met hun werk om
te helpen. Men deelde ook hout
uit voor kachels. De bekende
”gele bus” keerde onlangs weer
terug, er werd een week lang
transport verzorgd van hulpgoederen in Roemenië. Het Keetje
stond weer op het Simonsplein
in Doetinchem en er werd weer
veel geld opgehaald.

Sinterklaas

Ook dit jaar had ondernemersvereniging de Hanze, Sinterklaas
weer uitgenodigd om Ulft te
bezoeken. Met pakjesboot 12
kwam de goed Heiligman aan
op het Zwarte Plein. Kinderen
konden weer een kleurplaat
inleveren en er was de bekende
stempelactie van de Hanze die
tot eind december doorgaat.

Kerst

De kerstbomen worden weer
versierd, de haarvuren branden
weer en de midwinterhoorns
blazen weer in de dorpen. Een
sfeervolle tijd van het jaar, gezellig bij elkaar zitten met familie
en vrienden. De donkere dagen
voor kerst, veel verenigingen
hebben een kerstmiddag of
kerstavond. Denkt u ook aan de
eenzame medemens?

Oud en Nieuw

Het jaar is bijna weer voorbij,
het knallen van carbid is weer
te horen en siervuurwerk wordt
afgestoken, het nieuwe jaar 2016
kan beginnen. De Ulftse Krant
wenst al haar lezers een jaar toe
waarin uw positieve verwachtingen gestalte krijgen en goede
voornemens gerealiseerd worden
en uw gezondheid zo goed mogelijk zal zijn.
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VVV in Kerstsfeer

Er is geen plaats in de herberg!
De welbekende zin uit het kerstverhaal. Een herberg waar geen
plek is voor mensen, hoe vol
ook, is eigenlijk geen herberg.
Dit moet toch anders kunnen?
Hoewel we het verhaal van
kerst niet meer kunnen veranderen, kunnen we wel laten
zien waarmee kindje Jezus, geboren in die stal, zo beroemd is
geworden.
Op Tweede Kerstdag is er weer,
de achtste jaar keer, een kerstherberg. Jong of oud, met zijn

De VVV biedt ook in deze
periode van het jaar volop
mogelijkheden om een bezoekje
de moeite waard te maken.

Cadeaubonnen staan immers
bovenaan verlanglijstjes.

Voor de feestdagen heeft de
VVV mooie streekpakketten
met producten uit eigen streek
samengesteld. Zij maken ook
pakketten op maat en naar
ieders wens, gevuld met heerlijke
streekgebonden producten.
En natuurlijk kunt u bij de VVV
nog steeds terecht voor diverse
cadeaubonnen zoals de Dinercheques,
Lekkerwegbonnen,
Giftcards, Nationale Bioscoopbonnen, Podium cadeaukaarten,
de Bol.com Cadeaukaarten, Ned.
Boekenbonnen en de Fashioncheques. Deze worden mooi verpakt voor de feestdagen. De
VVV kan ook bedrijven van
dienst zijn met het ideale kerstgeschenk voor hun medewerkers.

Voor een boek over de streek,
dorp of een gebouw kunt u ook
bij de VVV terecht. Zij verkopen
o.a. boeken over ’De Kemnade,’
’Monumenten in Wisch en ’Bi-j
ons op ’t Platte-land’. Ook verkoopt de VVV prachtige kookboeken met Achterhoekse gerechten. En wat te denken van
het boekje ’Achterhoeks voor
beginners’ of ’Nijntje in het
Achterhoeks!’ Gidsen, kaarten
of fiets-, wandelen en autoroutes
zijn ook prima geschenken voor
Sint en Kerst. De nieuwste fietskaart van de Achterhoek is bij
de VVV op voorraad en ook de
in december te verschijnen wandelkaarten zijn een mooi cadeau
voor de feestdagen.

Boeken, kaarten en
vergunningen

RTC de Wildt oliebollenaktie

De nieuwe ATB- en ruitervergunningen voor 2016 zijn inmiddels ook binnen.

Winterwandeltocht

De werkgroep wandelen en fietsen is alweer druk bezig met de
voorbereidingen voor de jaarlijkse Winterwandeltocht. Op
zondag 27 december is de start
bij Grand Café de Buurman in
Silvolde:
Voor de 10, 15 en 20 km kun je
starten van 10.00 tot 13.00 uur.
De routes zijn vernieuwd en de
Silvoldse midwinterhoornblazers
zullen wederom hun klanken laten horen.
Bij Gastenverblijf Beestenboer
in Silvolde wordt een kleine wintermarkt georganiseerd.

zijn van oliebollen en of appelbeignets kunt u ook het bestelformulier downloaden vanaf
de site (www.rtcdewildt.nl). Dit
ingevulde formulier kunt u inleveren bij een van de verkooppunten. Wij zien u graag bij een
van de verkooppunten of bij ons
clubgebouw. Wielervereniging
RTC deWildt wenst U alvast
een fijne jaarwisseling en een
gezond en sportief 2016.

Kaartverkoop Pronkzittingen
Iseldonk gestart
De Pronkzittingen van Stichting
Iseldonk zullen plaatsvinden op
vrijdag 15 en zaterdag 16 januari
vanaf 11 voor half 8. (19.19 uur)
in de popzaal van de DRU Cultuurfabriek. Op vrijdagavond
zal de nieuwe Iseldonkse stadsprins bekend worden gemaakt.
Op zaterdagavond wordt de
jeugdprins(es), dit jaar afkomstig van de Antoniusschool te
Ulft, gepresenteerd. Kaarten à
e10,00 zijn te reserveren via
kaartverkoop@iseldonk.com.

De gereserveerde kaarten kunnen maandag 4 januari tussen
18.30 en 19.00 uur worden afgehaald in de foyer van de DRU
Cultuurfabriek.
Aansluitend start die avond de
losse verkoop tot 20.00 uur, zolang de voorraad strekt. Wilt u
verzekerd zijn van een zitplaats,
reserveer dan tijdig. Wij verzoeken u gepast geld te betalen.
Bezoek onze site: www.iseldonk.
com en volg ons op Facebook
en Twitter @iseldonk.

Waar: De Tamboer
Op het
Zwarte Plein
Te Ulft (Oer)
Aanvang: 13.30 uur
Activiteiten:











Kerststal (kindje Jezus kijken)
Oudhollandse Spelletjes
Survival activiteit
Springkussen
Knutseltent
Brood bakken
Troubadour
Vrienden van de Accordeon
Kerstman
En nog veel meer...

’Bij Ben’ naast cafetaria ook Grandcafé
Afgelopen zomer kreeg Bij
Ben naast de cafetaria aan de
Bontebrug 190 in Ulft al de beschikking over een overdekt terras, sinds anderhalve week is ook
het grand café geopend. Daar
kunnen bezoekers uit eten, maar
ook later langskomen om wat te
drinken. ”En het blijft hoe dan
ook laagdrempelig,” beloven
Dianne Venus en Ben Lukkassen.

Ook dit jaar is wielerclub de
Wildt weer druk in de weer met
het bakken van oliebollen en
appelbeignets. De oliebollen en
of appelbeignets zijn te koop op
29, 30 en 31 december op de
Blenk nabij de Aldi/Pannenklaar en winkelcentrum de Issel.
Verkoop vindt ook plaats vanuit ons clubgebouw bij sporthal
de IJsselweide aan de industrieweg te Ulft. Wilt u verzekerd

Er is geen plaats in de herberg!
Dat zul je zeker niet horen in
onze herberg op het Zwarteplein
in Ulft van 13.30-17.00 uur op
tweede kerstdag.

2e Kerstdag



Kom eens bij ons langs in Terborg,
Ulft of Varsseveld en laat u verrassen door ons assortiment!

tweeën, alleen of met de hele
familie, iedereen is welkom.
Als het krapjes wordt schikken
we allemaal gewoon een beetje
in. Het mooist van deze herberg
is dat er ook voor iedereen wat
te doen is, van Oudhollandse
spelletjes, een springkussen,
knutselen, ”oerse” kerststal tot
een gezellig muziekje.

Het grandcafé-gedeelte is van
woensdag tot en met zondag vanaf half drie ’s middags geopend,
de keuken is tot negen uur open.
”Daarna kunnen de mensen
lekker lang nazitten in de relaxhoek,” legt Dianne uit. ”Dat cafégebeuren mag zich na negenen
verder ontwikkelen; een biertje,
een wijntje, bittergarnituur.”
Op maandag, dinsdag en woensdag is het Grandcafé bovendien
te bespreken voor bijvoorbeeld
verenigingen, partijen, vergaderingen en koffietafels.
Parkeergelegenheid is er voldoende in de buurt, op drie
plaatsen zelfs: naast Bij Ben,
aan de voorkant (Bontebrug) en
er zijn nieuwe parkeerplaatsen
aan de Voorstsestraat, allemaal
duidelijk aangegeven. Binnen is
er voor ieder wat wils: ”We willen voor elk soort publiek wat te
bieden hebben,” vertelt Dianne.
”Mensen kunnen à la carte bestellen, maar in het Grandcafé
is ook alles uit de cafetaria te
krijgen. Je kunt het zo duur maken als je zelf wilt en als iemand
zin heeft in een mexicano met
friet, dan kan dat gewoon,” vult
Ben aan. Zo is er iedere dag de
mogelijkheid om voor slechts
een tientje een dagmaaltijd te
kiezen. ”En die proberen we zo

gezond en gevarieerd mogelijk te
houden,” zegt Dianne. ”Mensen
die hier de inrichting zien, zijn
wel verrast door de luxe restaurant-uitstraling. Maar we willen het wel graag laagdrempelig
houden.”
Het Grandcafé is met Kerst geopend, gewoon vanaf half drie.
”Reserveren is natuurlijk mogelijk, maar er is ook gewoon vrije
inloop. Voor een high tea, voor
eten à la carte, iedereen is welkom,” geeft Dianne aan. Op vrijdag 25 en zaterdag 26 december
is alleen het grandcafé open, de

Dianne Venus en Ben Lukkassen.

cafetaria is tijdens de Kerstdagen
gesloten. Ben: ”Zondag bakken
we weer friet voor de mensen.”
Het cafetariagedeelte zal zeker
niet te lijden hebben onder het
nieuwe grand café. ”Nee, dat
wordt absoluut geen ondergeschoven kindje. De cafetaria
loopt hartstikke goed en dat moet
gewoon zo blijven, dus we zetten
alles op alles om dat te houden.”
Daar zorgen Dianne en Ben
samen met hun collega’s voor.
”We hebben een heel enthousiast team, met zeer ervaren horecamensen, die het mooi vinden
om er hier iets van te maken.”
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Olde Dorpskiek’n
De volgende Ulftse Krant verschijnt 1 februari a.s. 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)

De dorpskiek laat deze keer
een stukje Breedenbroek zien
uit omstreeks 1970. We zijn op
de dode arm van de weg Den
Dam. We zien geheel links de
winkel van Neevel, radio en
elektra, dan de woning van Joep
Sticker. Nu komt het vernieuwde pand van de Rabobank en
geheel rechts het ”Köstershuus”
waar de familie Geven woont.

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

Derde zondag in januari:
SCHOOLFOTODAG
Zet het maar in je agenda, een
geheugensteuntje op het nachtkastje en een kattenbelletje
voor de kinderen. Op zondag
17 januari van 11.00 tot 16.00
uur is er weer een schoolfotodag bij de Oudheidkundige
Vereniging Gemeente Gendringen (OVGG).
De fotowerkgroep heeft op dit
moment een enorm fotoarchief;
honderden foto’s van klassen
van alle scholen uit de voormalige gemeente Gendringen. De
oudste foto’s zijn meer dan 100
jaar oud, de meeste zijn van de
tweede helft vorige eeuw. Maar
er kan nog meer bij.
Je ziet de foto’s veranderen;
ze geven een tijdsbeeld weer.
Kinderen in houten schoolbanken met kroontjespen en
inktpot, de juf achterin de klas,
afgedrukt in zwart-wit. Nu in
kleur buiten op het schoolplein,
op het klimrek of voor het ge-

19 december: Jeugdtoneel ’t Kinderspöl, Buurtschapshuis, 		
Sinderen
19 dec.-3 jan.: Winterpret in de SSP-hal, DRU Industriepark
20 december: Kerstconcert Ulftse Nachtegalen in de Antoniuskerk te Ulft
23 december: ’La Familie Bélier’, Filmhuis DRU Cultuurfabriek
24 december: Nachtmis met Ulftse Nachtegalen, Doetinchem
24 december: Kerstconcert Con Brio, H. Martinuskerk in Etten
26 december: Kerstherberg, Zwarte Plein, Ulft
27 december: Winterwandeling vanaf Zaal Bruggink, De Heurne
27 december: Winterwandeltocht VVV, start Grandcafé 		
de Buurman, Silvolde
29-30-31 dec.: Oliebollenaktie RTC de Wildt, de Blenk, Ulft en
het clubgebouw, Industrieweg, Ulft
30 december: ’Paddington’ in Filmhuis DRU Cultuurfabriek
31 december: Carbid schieten ’de Zinkput’, Varsselder
1 januari:
Nieuwjaarsduik, Slootermeer, Etten
13 januari:
Damesgilde bijeenkomst DRU Cultuurfabriek, Ulft
15-16 jan.:
Prinkzitting Iseldonk, DRU Cultuurfabriek, Ulft
15 januari:
Jeugdpronkzitting Carnavalsvereniging de Zinkput,
in het Dorpshuus in Varsselder
16 januari:
Pronkzitting Carnavalsvereniging de Zinkput, 		
in het Dorpshuus in Varsselder
17 januari:
’Brammetje Baas’ in DRU Cultuurfabriek, Ulft
17 januari:
Schoolfotodag Oudheidkundige Vereniging in 		
DRU Cultuurfabriek, Ulft
31 januari:
Nieuwjaarsconcert Iesellander Muzikanten in zaal
de Kievit te Megchelen
23 januari:
’All You Need is Love’ concert Harmonie Ulft met
Marlies Claasen in DRU Cultuurfariek, Ulft

Moeder Teresa Stichting

bouw. Je ziet kleding en kapsels
van de leerlingen en het interieur van het klaslokaal veranderen. Deze zondag zal de nadruk
worden gelegd op foto’s uit de
jaren ’60 en ’70.
De fotowerkgroep vraagt de
bezoekers hun eigen schoolfoto
mee te brengen om er een kopie
van te maken. Onze aandacht
gaat uit naar foto’s van de jaren
’90 tot heden, van deze hebben
we nu nog weinig materiaal.
Ook de jeugd wordt gevraagd
hun klassenfoto mee te brengen. Kunnen ze meteen even in
het archief zoeken of hun ouders ook op de gevoelige plaat
zijn vastgelegd.
Geen tijd? Scan thuis je foto en
zend die naar foto@ovgg.nl
De expositie en het archief
zijn te bekijken in de DRUCultuurfabriek, Hutteweg in
Ulft. De toegang is gratis. Meer
info op ovgg.nl.

Op 27, 28 en 29 november j.l.
werd op het Simonsplein te
Doetinchem voor de zevende
keer het Recht Uit Het Hart
Keetje georganiseerd, om gelden
in te zamelen voor ons werk voor
de allerarmsten in Oost Europa.
Evenals vorige jaren werd de
actie een groot succes: de totale
opbrengst was €51.263,-!!
Dit bedrag is bijeen gebracht
door vele sponsoren, een behoorlijk aantal afzonderlijke giften en
een straat-collecte op en rond het
Simonsplein. De gelden zullen
worden gebruikt voor de winteractie ten behoeve van meer dan
500 huishoudens: voedselpakketten, brandstof, dekens en
kleding. Tevens zal geld worden
besteed aan de bouw van huisjes
en ook aan het onderhoud van de
reeds bestaande huisjes.

Wat de kleding betreft: dames van het Rode Kruis uit
Varsseveld brachten een grote
partij gebreide mutsen, dassen, truien, handschoenen enz..
Uiteraard zijn we daar blij mee
en we zullen zoals altijd zorgen,
dat de spullen op de juiste plaats
terechtkomen.
Van 11 tot en met 13 december
is in Varsseveld weer Het Glazen
Huis gehouden, in combinatie
met de kerstmarkt. Daar zijn
enkele goede doelen aan verbonden, waaronder de Moeder
Teresa Stichting. In januari
a.s. kunnen we u het resultaat
melden.
In onze winkel in Ulft vinden
de voorbereidingen plaats voor
de uitverkoop, die op 2 januari
a.s. begint. Dan geldt weer als
parool: alles wat in de winkel

hangt, behalve die artikelen
die al afgeprijsd zijn (rood geschreven kaartjes), gaat voor de
helft. Overigens zijn nu al vele
artikelen sterk afgeprijsd, tot wel
70%. De koopjeshoek is flink
uitgebreid en is nu al zeker een
bezoek waard.
Ondertussen gaat het werk zowel in Ulft als in Oost Europa
gewoon door. Er worden voortdurend goederen gesorteerd,
verpakt en klaargemaakt voor
transport. Alles om te bereiken,
dat zoveel mogelijk onze doelstelling wordt gehaald: de allerarmsten in Oost Europa de helpende hand toesteken.
Bestuur en vrijwillig(st)ers van
de Moeder Teresa Stichting Ulft
wensen u allen fijne feestdagen,
een goede jaarwisseling en nu al
vast een voorspoedig en vooral
gezond 2016.

