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De dagen voor Kerst denk je aan een ander
luxe, maar wel degelijk. Een
huisje meet 3,5 bij 5,5 meter en
wordt ingericht met een tafel en
stoelen, en een aantal complete
bedden, inclusief beddengoed.
In veel gevallen zijn de levensomstandigheden 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, voedselpakketten, medicijnen en medische attributen. Meer informatie over de stichting is te vinden
op www.moederteresa.com.

Rotary Bergh

Het Almende College zet zich ook dit jaar weer in voor diverse goede doelen.
In de donkere dagen voor kerst,
kijken we vaak extra om naar
onze medemens. Het is niet voor
niets dat de populaire goede doelenactie Het Glazen Huis van
3FM een week voor Kerstavond
begint. Ook in Ulft en omstreken
zetten veel scholen, verenigingen
en andere mensen zich in voor
een goed doel, waaronder bijvoorbeeld Serious Request.

Almende College

Het Almende College zet zich
ook dit jaar weer in voor diverse
goede doelen. Zo organiseert
locatie Bluemers in Silvolde hun
eigen glazen huis, van 18 tot en
met 21 december. De leerlingen
kiezen zelf vier leraren die vier
dagen worden opgesloten, waar
ze plaatjes draaien voor geld.
Daarnaast zijn er veel verschillende activiteiten, zoals een
carwash, een fancy fair en een
bingo. Ook veel verenigingen
verlenen hun medewerking aan
de actie. Het totale bedrag dat

wordt opgehaald, mag door de
klas die het meeste geld hebben opgehaald worden gepresenteerd aan het Glazen Huis
van 3FM, in Breda. Het glazen
huis van het Almende College
is gebouwd door leerlingen van
de afdeling bouw van de locatie
Wesenthorst. Ieder jaar rouleert
dat glazen huis naar een andere
locatie. Afgelopen jaar stond
deze bij de locatie Wesenthorst,
volgend jaar zal het bij het Isala
staan.
De locatie Wesenthorst in Ulft
houdt dit jaar ook een eigen
actie. Op 21 december is er een
kerstmarkt op de school, van
14.30 tot 17.30 uur. Alle klassen mogen zelf verzinnen wat ze
doen, als het maar geld oplevert.
De leerlingen mogen dingen
verkopen, optredens verzorgen
of bijvoorbeeld een loterij organiseren. Ook de locatie Isala in
Silvolde zet zich in. Zij zamelen
geen geld in, maar de hele school
zamelt voedsel in en brengt dat

(Archieffoto)

op vrijdag 23 december naar de
voedselbank.

Recht uit het Hart-keetje

Al acht jaar organiseert de
Moeder Teresa Stichting Ulft
weer het radio-evenement Recht
uit het Hart. Vanaf het Simonsplein in Doetinchem wordt op 2,
3 en 4 december geld ingezameld
voor het werk van de stichting
in Oost-Europa. In het Glazen
Keetje zitten overdag dj’s die
verzoekplaten draaien, in ruil
voor geld. Daarnaast worden er
diverse activiteiten en optredens
verzorgd op het aangrenzende
podium.
De Moeder Teresa Stichting
Ulft is een onafhankelijke organisatie, die hulp verleent aan de
allerarmsten in Oost-Europa,
met name Roemenië. Dit doet
zij zonder onderscheid te maken naar afkomst, geloof en/of
politieke richting. Er zijn intussen voor meer dan 160 gezinnen
sociale woningen gebouwd, niet
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Verhuisplannen?
Neem dan contact met
ons op voor een gratis
waardebepaling.
Info@alliancemakelaars.nl
0315-685546

MEIVAKANTIE 2017
Nu volop boekbaar!
Middelgraaf 38 - Ulft

Tel. 0315 820 250

www.matador.nl

Op zaterdag 10 december organiseert Rotary Bergh van 13.00
tot 18.00 uur een kerstmarkt in
de Theetuin van Huis Bergh.
Deze sfeervolle markt met zo’n
twintig kramen, waar deels eigen gemaakte (kerst)artikelen
worden verkocht, heeft ook dit
jaar hopelijk weer een ruime
opbrengst voor de goede doelen. De opbrengst gaat naar het
Jeugdsportfonds Montferland en
Oude IJsselstreek, naar een duofiets voor Stichting Elver (voorheen Fatima) en naar Rotaplast
in Tanzania.
Op die dag organiseert Rotary
Bergh ook een wandeling, genaamd Santa Run. Alle deelnemers dragen tijdens de Run een
kerstpak. De wandeling start om
15.00 uur vanaf het marktterrein
bij Kasteel Bergh. De tocht is
bijna 2,5 kilometer lang en duurt
ongeveer een uur. Leden van de
Rotary Bergh geven de route aan
die ook op papier wordt verstrekt.
De opbrengst van de wandeling
gaat naar het jeugdsportfonds
van Montferland en Oude IJsselstreek. Verderop in deze krant
vindt u meer informatie over dit
evenement.

Zijlijn
Sinterklaas

Sinterklaas, het begint zo langzamerhand een schertsvertoning te worden. Een karikatuur zo u wilt. Nooit heeft de
goedheiligman met zijn knecht
zo ter discussie gestaan. Ik zeg
expres niet zwarte piet, die is
nu de klos, maar ga er vanuit
dat onze bisschop van Myra
over een paar jaar ook ter discussie staat. Want hij word natuurlijk wel geassocieerd met
Christelijke symbolen, dus dat
zal dan wel weer gevoelig liggen. Zwarte piet een uiting van
racisme? In ieder geval wel een
uiting van de donkere knecht.
Maar is iedereen een racist die
zwarte piet leuk vindt; absoluut
niet. Zolangzamerhand gaan
we wel die kant op, de voor- en
tegenstanders zijn druk doende
om alle fatsoensnormen te
overschrijden. Het ongelofelijke is dat een liberaal land als
Nederland niet het besef heeft
dat deze discussie een lachertje
is. De felle tegenstand die wordt
gehanteerd is er een met veel
vermeende slavernij-pijn; ik
durf dit te betwijfelen. De voorstanders gaan net zo ridicuul te
werk; alsof Nederland zijn cultuur te grabbel gooit, met als
resultaat de meest onverkwikkelijke wensen naar veelal donkere medelanders. Ziedaar; de
hele natie schudt op zijn grondvesten en alles ontaard van een
relatief eenvoudige discussie in
een dispuut van verwerpelijke
omvang. We zullen gewoon
met z’n allen moeten accepteren dat Nederland verandert,
vaak sneller dan iedereen lief is.
Maar een kinderfeest dat wordt
uitgevochten door volwassenen
die zo nodig moeten polariseren is zowel grotesk als bizar.
Ik was getuige van de schermutselingen in Rotterdam.
Lieden van uiterst rechtse signatuur stonden te schreeuwen
met leuzen waar de honden
geen brood van lusten, ook de
tegenstanders lieten zich niet
onbetuigd; het schreeuwen van
’neonazi’ naar een agent die gewoon z’n werk doet laat me bepaalt niet koud. Het overgrote
deel van Nederland is mild en
de meesten vinden aanpassingen geen enkel punt. Dat is dus
Sinterklaas.

Profiteer nu van een zeer lage rente!
Variabel NHG
5 jaar vast NHG
7 jaar vast NHG
10 jaar vast NHG
15 jaar vast NHG
20 jaar vast NHG

1,48%
1,39%
1,54%
1,50%
1,95%
2,10%

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

0315-345919 - www.hypotheekadviseur.nl

