
In de donkere dagen voor kerst, 
kijken we vaak extra om naar 
onze medemens. Het is niet voor 
niets dat de populaire goede doe-
lenactie 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 bij-
voorbeeld 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 verschil-
lende 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 heb-
ben opgehaald worden gepre-
senteerd 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 klas-
sen mogen zelf verzinnen wat ze 
doen, als het maar geld oplevert. 
De leerlingen mogen dingen 
verkopen, optredens verzorgen 
of bijvoorbeeld een loterij orga-
niseren. Ook de locatie Isala in 
Silvolde zet zich in. Zij zamelen 
geen geld in, maar de hele school 
zamelt voedsel in en brengt dat 

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 Simons-
plein 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 orga-
nisatie, die hulp verleent aan de 
allerarmsten in Oost-Europa, 
met name Roemenië. Dit doet 
zij zonder onderscheid te ma-
ken naar afkomst, geloof en/of 
politieke richting. Er zijn intus-
sen voor meer dan 160 gezinnen 
sociale 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 complete 
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, voed-
selpakketten, medicijnen en me-
dische attributen. Meer informa-
tie over de stichting is te vinden 
op www.moederteresa.com.  

Rotary Bergh
Op zaterdag 10 december orga-
niseert 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 ei-
gen gemaakte (kerst)artikelen 
worden verkocht, heeft ook dit 
jaar hopelijk weer een ruime 
opbrengst voor de goede doe-
len. De opbrengst gaat naar het 
Jeugdsportfonds Montferland en 
Oude IJsselstreek, naar een duo-
fiets voor Stichting Elver (voor-
heen Fatima) en naar Rotaplast 
in Tanzania. 

Op die dag organiseert Rotary 
Bergh ook een wandeling, ge-
naamd Santa Run. Alle deelne-
mers 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 IJssel-
streek. Verderop in deze krant 
vindt u meer informatie over dit 
evenement. 

29E JAARGANG NR. 13 28 NOVEMBER 2016

3  Maand gemeente,   
 Jos Sluiter

5  De Vernemstok 

7 Robben Verf &  
 Wand, Vogelten-  
 toonstelling, Sinter-  

 klaasfilm, TenneT

9     
   December-   
   activiteiten

D É  K R A N T  V O O R  U L F T  E N  O M S T R E K E N

Sinterklaas
Sinterklaas, het begint zo lang-
zamerhand een schertsverto-
ning te worden. Een karika-
tuur 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 dis-
cussie staat. Want hij word na-
tuurlijk wel geassocieerd met 
Christelijke symbolen, dus dat 
zal dan wel weer gevoelig lig-
gen. 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 ongelofe-
lijke 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 voor-
standers gaan net zo ridicuul te 
werk; alsof Nederland zijn cul-
tuur te grabbel gooit, met als 
resultaat de meest onverkwik-
kelijke wensen naar veelal don-
kere medelanders. Ziedaar; de 
hele natie schudt op zijn grond-
vesten en alles ontaard van een 
relatief eenvoudige discussie in 
een dispuut van verwerpelijke 
omvang. We zullen gewoon 
met z’n allen moeten accepte-
ren dat Nederland verandert, 
vaak sneller dan iedereen lief is. 
Maar een kinderfeest dat wordt 
uitgevochten door volwassenen 
die zo nodig moeten polarise-
ren is zowel grotesk als bizar. 
Ik was getuige van de scher-
mutselingen in Rotterdam. 
Lieden van uiterst rechtse sig-
natuur 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 ge-
woon z’n werk doet laat me be-
paalt niet koud. Het overgrote 
deel van Nederland is mild en 
de meesten vinden aanpassin-
gen geen enkel punt. Dat is dus 
Sinterklaas.               

ZijlijnDe dagen voor Kerst denk je aan een ander

 

NVM

            Verhuisplannen? 
       Neem dan contact met 
        ons op voor een gratis 
             waardebepaling.

                                    
    Info@alliancemakelaars.nl
                 0315-685546

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

MEIVAKANTIE 2017
Nu volop boekbaar!

11 Olde Dorpskiek’n,  
 MTS, Agenda,   
 postuum onder-  

 scheidingen KNIL  
 Militairen  
 

Profiteer nu van een zeer lage rente!
 Variabel NHG 1,48%
 5 jaar vast NHG 1,39%
 7 jaar vast NHG 1,54%
 10 jaar vast NHG 1,50%
 15 jaar vast NHG 1,95%
 20 jaar vast NHG 2,10%

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

0315-345919  -  www.hypotheekadviseur.nl

Het Almende College zet zich ook dit jaar weer in voor diverse goede doelen. (Archieffoto)
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Regiotaxi
Vanaf 1 januari 2017 neemt 
de Achterhoek het Regiotaxi-
vervoer over van de provincie 
Gelderland. De Achterhoekse 
gemeenten Aalten, Berkelland, 
Bronckhorst, Doetinchem, Oost 
Gelre, Oude IJsselstreek en 
Winterswijk zijn bijna klaar met 
de voorbereidingen. Reizigers 
ontvangen medio november alle 
informatie persoonlijk in de brie-
venbus. Vanaf 1 december 2016 
kunnen er ritten voor 2017 wor-
den geboekt. In 2017 blijft het 
mogelijk om binnen en buiten 
de Achterhoek te reizen. Zelfs 
reizen naar Duitsland wordt mo-
gelijk. Wel gaan de reizigerspas-
jes verdwijnen. Reizigers hoeven 
straks geen pasje meer te tonen 
aan de chauffeur. Een andere 
verandering is dat vanaf 2017 
het betalen per kilometer wordt 
ingevoerd. Reizigers betalen dan 
alleen voor de kilometers die zij 
daadwerkelijk reizen. Op dit mo-
ment rekenen zij hun ritten nog 
in zones af. Met deze keuze sluit 
de Achterhoek aan op de betaal-
wijze in het gewone openbaar 
vervoer.

Werk en inkomen
Per 1 januari 2017 sluit de vesti-
ging van Laborijn aan de Frank 
Daamenstraat in Ulft (voormalig 
ISWI). Inwoners van gemeente 
Oude IJsselstreek zijn vanaf 2 
januari 2017 voor afspraken en 
vragen welkom bij de vestiging 

van Laborijn in Doetinchem 
(Terborgseweg 110). Inwoners 
kunnen daarnaast voor algemene 
vragen ook terecht bij het loket 
van Laborijn in het gemeente-
huis in Gendringen. Het loket is 
geopend op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 14.00 tot 16.30 
uur. Algemene vragen op het 
gebied van werk en inkomen zijn 
bijvoorbeeld: ”Ik raak binnen-
kort werkloos, wat kan ik doen 
en wat verwacht Laborijn van 
mij? Ik ga scheiden, maar weet 
niet of ik straks kan rondkomen 
en misschien recht heb op een 
uitkering.” 

Lokatie het Anker, Ulft
Burgemeester en wethouders 
zien geen grondslag voor het    
verlenen van medewerking aan 
realisering van verenigings-
accommodatie binnen de te 
bouwen woning op het perceel 
Oversluis 2 te Ulft.

Sportakkoord
Gedeputeerde Staten van 
Gelderland hebben ingestemd 
met het Gelders Sportakkoord 
dat begin 2017 met tientallen 
organisaties die actief zijn in de 
sport, zal worden aangegaan. Het 
is uniek in Nederland dat met 
zoveel partijen wordt gewerkt 
aan een gezamenlijke ambitie. 
Plannen op nationale en interna-
tionale schaal of niveau worden 
uitgewerkt. Ook is de aandacht 
gericht op lokale sportvereni-
gingen in wijken en dorpen. 
Naast sport komen er recrea-
tieve routes om de buitensport 
te stimuleren. Sportverenigingen 
worden ondersteund om zich te 
ontwikkelen tot een open club 
of sportpark: een aantrekkelijke 

sportvereniging die zich open 
stelt voor de buurt en een breder 
aanbod heeft dan sport alleen. 
Bij alle thema’s is aandacht voor 
sporten voor mensen met een 
functiebeperking.

Wijziging Vogelbuurt
Het college besluit het ontwerp-
bestemmingsplan “Plan van wij-
ziging Vogelbuurt 2016” vrij te 
geven om ter inzage te leggen, 
zodat gelegenheid kan worden 
gegeven zienswijzen op het plan 
in te dienen, alvorens het college 
het bestemmingsplan zal vaststel-

len. Het bestemmingsplan “Plan 
van wijziging Vogelbuurt 2016” 
betreft het gebied Vogelbuurt en 
maakt o.a. de bouw mogelijk van 
38 nul-op-de-meter woningen en 
geeft een juiste planologische re-
geling voor het heringerichte en 
deels nog in te richten deel van 
het plangebied. 

Huishoudelijke hulp
Het college besluit om de algeme-
ne voorziening Huishoudelijke 
Hulp Toelage per 2017 niet 
meer voort te zetten, omdat er 
zeer weinig gebruik van wordt 

gemaakt. Omdat er zeer weinig 
gebruik is gemaakt van de HHT, 
is in 2015 meer subsidie verleend 
dan dat er hulp is ingezet. Het te-
veel betaalde bedrag wordt ver-
rekend met het subsidiebedrag 
2016.

Bosboomstraat Terborg
Het gebruik van een perceel 
grond gelegen naast het verpleeg- 
en revalidatiecentrum Antonia 
in Terborg door Stichting Azora 
wordt door het college verlengd, 
onder de voorwaarden en bepa-
lingen van de overeenkomst.

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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Netterden

Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

In Netterden is de kruising van de Acasialaan / Jonkerstraat vernieuwd, en ook de Slawijkseweg wordt 
opgeknapt. De werkzaamheden aan kabels, leidingen, riolering en verharding duurt nog tot net voor de 
kerstdagen dit jaar.

In november 2015 nam Jos 
Sluiter afscheid van de Ulftse 
Krant, toen hij namens de VVD 
zitting nam in het college van 
burgemeester en wethouders van 
de gemeente Oude IJsselstreek. 
Een mooie aanleiding om een 
jaar later terug te blikken op zijn 
eerste twaalf maanden als wet-
houder en om tegelijk vooruit te 
kijken.

Mist u de Ulftse Krant al?
Sluiter, lachend: ”Missen niet. 
Al ben ik het natuurlijk met be-
langstelling blijven volgen. Dat 
lijkt me ook logisch, als je 26 jaar 
bij de IJselstroom hebt gewerkt. 

Maar ik ben als wethouder aan 
iets nieuws begonnen, wat ik met 
minstens zo veel plezier doe. Het 
is in ieder geval een bijzonder 
jaar geweest.”

U vormt het college met PvdA-
burgemeester Otwin van Dijk en 
wethouders van Lokaal Belang 
GVS (Bert Kuster en Henk 
Hengeveld) en het CDA (Peter 
van de Wardt). Hoe verloopt die 
samenwerking?
”Dat gaat goed. En wat belangrijk 
is: ik merk totaal geen partijpoli-
tiek. Natuurlijk weet je dat een 
liberaal anders tegen de wereld 
aankijkt dan een socialist, maar 

ik denk dat die verscheidenheid 
juist goed is. Met de VVD zijn we 
toegetreden tot het college naar 
aanleiding van een bestuurscrisis, 
het was handig om de coalitie wat 
breder te maken. Het is vanaf het 
begin onze bedoeling geweest 
om vooruit te kijken. We hebben 
onszelf afgevraagd: waar heeft 
deze gemeente behoefte aan? 
Dat was stabiliteit en rust.”

We zijn nu een jaar onderweg. Is 
die stabiliteit en rust terug?
”We zien het als een dun laagje 
ijs, waar we vooral niet met z’n 
allen op moeten gaan staan. 
Maar er zijn in ieder geval goede 

stappen gezet, er is respect voor 
elkaar. De uitdaging is dat laagje 
ijs steeds dikker te maken. Otwin 
van Dijk speelt daar als nieuwe 
burgemeester zeker een rol in. 
Hij is nog jong, maar heeft al wel 
veel bestuurlijke ervaring. Een 
energieke persoon die ons verder 
kan helpen.”

Wat zijn de plannen voor de 
toekomst?
”We hebben in onze gemeente 
een aantal voorzieningen goed 
op orde, maar we hebben ook 
nog de nodige uitdagingen. We 
zijn op basis van het coalitieak-
koord gekomen tot een wensen-
lijstje van 25 punten. Die hebben 
we allemaal ’budgetneutraal’ in 
de nieuwe begroting kunnen 
opnemen, dus zonder een extra 
rekening bij onze burgers neer te 
leggen. Daarop kunnen we best 
trots zijn.”

Waarop nog meer?
”Je merkt dat de overheid steeds 
meer de samenwerking zoekt. 
De aanpak van het gebied rond 
Engbergen vind ik een mooi 
voorbeeld van een geslaagd 
project. We hebben dat samen 
met partijen als het waterschap, 
plaatselijke ondernemers, belan-
genverenigingen, de provincie en 
de bewoners gedaan. Het streven 
was om daar iets moois van te 
maken en dat konden we als ge-
meente niet alleen: dat moesten 
we samen oppakken. De natuur 
is er prachtig en er komen nieu-
we dingen bij, zoals recent nog 
het ’bijenhotel’. Het gebied blijft 
zich ontwikkelen en dat vind ik 
mooi.”

’De uitdaging is dat laagje ijs steeds dikker te maken’

Jos Sluiter bij het recentelijk gerealiseerde bijenhotel in Engbergen.



IVN Excursie
Op zondag 4 december van 9.00-
12.00 uur is er een wandeling 
van IVN in het gebied rondom 
Netterden, dat staat bekend   
om zijn vele vogelsoorten, waar 
vogelaars hun hart aan kunnen 
ophalen. We wandelen eerst 
door het natuurgebied bij het 
Azewijnse Broek waarna we op 
de fiets het omliggende gebied 
gaan verkennen onder de bezie-
lende leiding van twee ervaren 
gidsen. 
In deze periode van het seizoen 
tref je in het gebied naast stand-
vogels en bekende wintergasten 
soms ook verrassende dwaalgas-
ten. Al met al een excursie die 
zéér de moeite waard is Deze 
excursie wordt georganiseerd 
door de vogelwerkgroep van 
IVN De Oude IJsselstreek.
Info: Frans Witjes: 0315-632637 
en Jeltje Berendsen: 06-23059169. 

Midwinterwandeling
De midwinterhoorngroep Vars-
seveld organiseert dit jaar weder-
om tijdens de advent in samen-
werking met het Hofshuus  een 
wandeling rondom Varsseveld.
Deze wandeling van ± 5 km wordt 
gehouden op zondag 4 december 
a.s. (2e advent). De start is tussen 
11.00 en 13.00 uur vanaf het Hof-
shuus. Onderweg kunt u genieten 
van de klanken van de Varsse-
veldse midwinterhoornblazers. 
De kosten zijn inclusief een  
kop erwtensoep voor volwasse-
nen € 3,00. Kinderen tot 12 jaar 
gratis.

Tiny Hietkamp-Bartels in
Galerie Gelia 
Zondag 4 december wordt in 
Galerie Gelia, Munstermanstraat 
1 te Silvolde de tentoonstelling, 
die uit zeer afwisselend werken 

van de Doetinchemse kunste-
nares Tiny Hietkamp-Bartels 
bestaat, geopend. Ook 11 en 18 
december is de galerie open. 
Openingstijden zijn vanaf 11.00 
tot 17.00 uur en de toegang is gra-
tis. De expositie is de hele maand 
december te bezichtigen en een 
bezoek buiten de openingstijden 
kunt u een afspraak maken. 
Voor meer info: telefoon 0315-
340385,en www.galerie-gelia.nl

Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt op 
maandag 5 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. 

Kerstbomendag op de 
Poldert in Sinderen
Op boerderij de Poldert, 
Harterinkdijk 16a in Sinderen 
worden vanaf 5 december kerst-
bomen verkocht. Op zaterdag 
10 december wordt er weer 
een gezellige kerstbomendag 
georganiseerd. Annie en Anne 
Oosterbaan van AenAgroen 
hebben dan achter hun boerde-
rij verschillende soorten kerst-
bomen en kerstgroen uitgestald 
voor de verkoop. 
Er staan nordmannbomen, 
maar ook koreasparren, omo-
ricasparren, blauwsparren en 
fijnsparren (de traditionele 
groene) in verschillende maten, 
gezaagd of met wortelkluit. 
Ook kan er een nordmann op 
het land worden uitgezocht, 
die ter plekke wordt afge-
zaagd. Deze dag wordt er op de 
sfeervolle deel een kop koffie 
of kruidenappelsap geschon-
ken. Hier zijn de voorbeelden 
van de kerstworkshops te zien 
(waarvoor opgave nog mogelijk 
is) en bloemschikmaterialen te 
koop. De deur staat open van 
10 tot 17 uur. Informatie: www.
aenagroen.nl  0315-617434

Kerstconcert Mannenkoor 
Arti Sacrum
Onder leiding van dirigent Charl 
Venus vindt op zaterdag 10 de-
cember 2016 ’s avonds in de H. 

Georgiuskerk in Terborg het tra-
ditioneel geworden kerstconcert 
plaats. Het concert begint om 
19.30 uur; de kerk is open vanaf 
18.30 uur. Dit keer zal medewer-
king worden verleend door da-
meskoor Luscinia  ulian Simmes 
op piano en Jelmer Simmes op 
viool. Bijzondere deze avond 
is het optreden van solist Rolf 
Koster (oud Terborgenaar).
Arti Sacrum wordt tijdens het zin-
gen van The Little DrummerBoy 
begeleid door de 10 jarige drum-
mer Jasper Franken.
De entree bedraagt e 7,50 (incl. 
pauzedrankje). Toegangskaarten 
zijn voor het concert aan de kerk 
verkrijgbaar en bovendien in de 
voorverkoop bij: Ziet Moar’s in 
Terborg of mail: 
theowolters60@hotmail.com
  
Brieven schijven en
fakkeltocht in Ulft
Op 10 december, de Dag van de 
Rechten van de Mens, organi-
seert Amnesty International de 
jaarlijkse Schrijfmarathon.  
Iedereen die wil meedoen kan 
op 10 december van 13.00 tot 
16.00 en van 19.00 tot 22.00 uur 
terecht in DRU Cultuurfabriek, 
Schaftlokaal. Tijdens het schrij-
ven staat er koffie en thee voor 
u klaar (maximaal 2 kopjes per 
persoon). Schrijfmateriaal is aan-
wezig. Er wordt een vrijwillige 
bijdrage gevraagd voor het ver-
zenden van de brieven. 

Om 19.30 uur start er een fak-
keltocht bij het Portiersgebouw 
van de DRU Cultuurfabriek. 
De tocht wordt georganiseerd 
om stil te staan bij de Dag van 
de Rechten van de Mens. Deze 
dag is daarom niet enkel om te 
vieren dat mensenrechten er 
zijn, maar ook om aandacht te 
vragen voor de betekenis hier-
van. Deelname is gratis en fak-
kels worden ter beschikking 
gesteld. Voor meer info over 
de fakkeltocht: 
nicole.ketelaar@gmail.com en 
Anne Marie Epping-Berntsen, 
anne.berntsen@live.nl, telefoon:
0315-329457 (schrijfmarathon).  

”Uit de Kunst”
De Kerstmarkt op zondag 11 
december in de SSP-HAL in 
Ulft wordt gecombineerd met 
een nieuw evenement ”Uit de 
Kunst”. Dit bestaat uit een com-
binatie van kunstmarkt, kunst-

expositie en demonstraties en zal 
plaatsvinden in een separaat hier-
voor ingericht gedeelte van de 
SSP-HAL. Deelname is mogelijk 
voor iedereen, die beroepsmatig 
of in vrije tijd unieke, eigen cre-
aties vervaardigt. De organisatie 
hoopt, dat ook jonge, nieuwe 
talenten zich aangesproken voe-
len om deel te nemen. Deelname 
voor kunstenaars is gratis en 
bezoekers hebben gratis toegang 
tot zowel ”Uit de Kunst” als de 
Kerstmarkt. Aanmelden via: 
info@ssp-hal.nl
                
KPU
Op woendag 14 december orga-
niseert de KPU een sfeervolle 
kerstavond met koffietafel in 
de DRU Cutuurfabriek te Ulft. 
Deze avond wordt verzorgt door 
zanggroep Vivace.

Damesgilde Ulft
Op woensdag 14 december om
18.30 uur organiseert Damesgilde 
Ulft een kerstavond met een 
gezamenlijke maaltijd, met muzi-
kale begeleiding van Cantarpa 
met zang en harp. Kosten e 10,-

Bingo Varsselder
Op dinsdagavond 13 december 
is de laatste bingoavond dit jaar 
van het Onze Lieve Vrouwe 
Gilde,  in het Dorpshuus van 
Varsselder Veldhunten, aan-
vang is om 20.00 uur. Er is      
ruime parkeergelegenheid aan 
de Berghseweg 7n. Voorzitter  
André Bussink en zijn team 
heten u van harte welkom, 
iedereen kan mee doen op deze 
gezellige avond.
 
Anschoev’n
Dorpsbelangen Varsselder Veld-
hunten / Oranje Fonds organi-
seren weer Anschoev”n in het 
Dorphuus op 14 december, in-
loop vanaf 11.00 uur. ”Samen 
eten is toch veel gezelliger” An 
taofel gaon ze rond 12.30 uur. 
Aanmelden bij Els Versleijen, 
kosten 5 Euro per persoon.   
Daornao nog tied veur een   
praotje met mekaar.

Oerendhardlopen in de 
Achterhoek!
Vanaf 4 januari 2017 zal er een 
nieuwe reeks looptrainingen 
aangeboden worden door Jeroen 
Reintjes Sports. De oerendhard-
looptrainingen zijn er voor de      
loperdie al regelmatig hun kilo-

meters maakt. Je wordt bewust 
van een efficiënte hardloophou-
ding en optimaliseert deze. De 
cursus telt acht trainingen op 
woensdagen, waarbij gewerkt 
wordt met verschillende thema’s 
en digitaal huiswerk plus een 
schema voor thuis. Één van 
de thema’s is de loopanalyse, 
waarbij met videocamera en een   
professioneel analyseprogramma 
voor sportacties jouw looptech-
niek onder de loep wordt geno-
men. Op deze manier ontvangt 
men gerichte en essentiële feed-
back in een persoonlijk dossier. 
Voor de ervaren loper is dit een 
reeks waarbij men aan zijn of 
haar techniek gaat schaven. Ben 
je geïnteresseerd om echt oerend-
hard te gaan hardlopen? Dat kan 
vanaf woensdag 4 januari (daar-
na nog 7 woensdagen) Tijd: 19.30 
- 20.45 uur. Locatie: Berendhaus 
Groep te Terborg. Minimum 
aantal deelnemers: 8, maximaal 
is 25 lopers. Prijs: € 50,00 p.p.
Inschrijven: Tel: 0644037030
www.jeroenreintjessports.nl  

Sloop oude sporthal
Na de ingebruikname van de 
nieuw gebouwde sporthal is het 
sloopbedrijf inmiddels begonnen 
met de sloop van het oude com-
plex. De vrijkomende ruimte zal 
tezijnertijd worden ingevuld.
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De mooiste kleurplaten

Gerard Thijssen gehuldigd

Sinterklaas heeft de mooiste kleurplaten van de intocht uitgezocht. Met de medewerking van de 
Ondernemersvereniging de Hanze, cadeautjes gekocht. De winnaars waren uitgenodigd bij de DRU 
Cultuur fabriek, waar de Sint en de Pieten de cadeaus persoonlijk hebben uitgereikt.

Gerard Thijssen stopt met zijn
 werkzaamheden bij de H. 

Martinusparochie in Gendrin-
gen als acoliet bij rouw, trouw 
en vieringen in de kerk, woord 
en communievieringen, lector, 
avondwake enz. Gerard heeft 
veel petten op gehad, zoals 
kennis in de liturgie, catechese, 
diaconie en de oecumenische 
werkgroep. 
Veel vrijwilligers heeft hij in hun 
desbetreffende functie opgeleid 
en de kennis en vaardigheid er-
van bijgebracht. Je kon en kunt 
bij Gerard altijd aankloppen 
voor deskundig advies. Gerard 
heeft deze voor hem zeer moei-
lijke keuze moeten maken om-

dat zijn gezondheid het niet meer toelaat om al deze taken op zich 
te bijven nemen. Uit handen van pastoor Peter Amting ontving hij 
de Willibrordspenning als waardering voor ruim 40 jaar vrijwilli-
gerswerk. Gerard heeft vele priesters en vrijwilligers zien komen en 
gaan. Hij begon als lector bij Pastoor Mulder die hem toen al voor 
allerhande karweitjes wist te strikken.
De geloofsgemeenschap is Gerard zeer dankbaar voor zijn bereid-
willige inzet gedurende de afgelopen 40 jaren als vrijwilliger van 
de kerk en uiteraard voor de fantastische en fijne samenwerking 
met alle vrijwilligers. Gerard was altijd bereid te helpen en met zijn 
goede humeur en veel ”kennis van zaken” was en is hij voor alle 
mensen in de Geloofsgemeenschap H. Martinus een graag geziene 
man. Gelukkig blijft Gerard achter de schermen nog steeds voor de 
geloofsgemeenschap aanwezig om de koster bij te staan en voor vra-
gen en eventuele klusjes die op te lossen zijn. Gerard, respect en heel 
veel dank voor al het werk dat jij verzet hebt en wij hopen nog lang 
van jouw ”diensten achter de schermen” gebruik te mogen maken.

Thuiswedstrijden van 
de komende weken

4 december: 
Ulftse Boys - Sprinkhanen
14.00 uur

SDOUC - RKZVC 
14.30 uur 

Etten -VVG’25
14.00 uur

11 december:
GWVV - Kilder
14.00 uur 

Sportverenigingen, geef
uw thuiswedstrijden door, 
dan weten uw supporteers

wanneer ze u kunenn
komen aanmoedigen!

ulftsekrant@ijselstroom.nl
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Wie de afgelopen periode 
vanuit Ulft in de richting van 
Doetinchem is gereden, kan het 
eigenlijk niet ontgaan zijn: de
’kerstbomen’ die bij Etten uit 
de grond zijn gestampt. De 
nieuwe hoogspanningsmasten 
maken deel uit van het project 
Doetinchem-Wesel 380 kV, dat 
wordt uitgevoerd door net-be-
heerder TenneT en dat eraan 
bijdraagt het Nederlandse en 
Duitse elektriciteitsnet aan el-
kaar te koppelen.

Vanaf het voorjaar van 2016 
is TenneT druk bezig met 
Doetinchem-Wesel 380 kV: een 
nieuwe 380 kV-verbinding die 
(meer) uitwisseling van stroom 
van het Nederlandse en Duitse 
elektriciteitsnet mogelijk maakt; 
een eventueel Duits overschot 
aan windenergie kan op die
manier bijvoorbeeld over de 
grens worden gebruikt. 
Doetinchem-Wesel wordt de 
vierde hoogspanningsverbinding 
tussen Nederland en Duitsland.
Voor een groot deel combineert 
de netbeheerder de nieuwe in-
ternationale verbinding met de 
regionale 150 kV-verbinding die 
nu door Doetinchem, langs 
Etten en Ulft in de richting van 
Winterswijk loopt (het Duitse 
Amprion verzorgt de aanleg van 
het traject grens-Wesel). Verder 
worden regionale (150 kV) ver-
bindingen aangepakt. Zo zijn bij 
Doetinchem inmiddels al (150 
kV) kabelverbindingen in de 
grond gelegd, deels ter vervan-
ging van bovengrondse verbin-
dingen.
”De bouw loopt op schema,” laat 
TenneT-woordvoerder Matthijs 
Coops weten. ”Vrijwel alle fun-
deringen zijn gemaakt, het plaat-
sen van de nieuwe masten ver-
loopt voorspoedig en bij Etten is 
begonnen met het inhangen van 
de stroomgeleiders.” 
TenneT verwacht dat de werk-
zaamheden aan de nieuwe ver-
binding in de zomer van 2017 

klaar zijn. Daarna volgt de af-
werking. ”Het weghalen van 
werkwegen en werkterreinen, 
het afbreken van oude masten. 
Ook zullen bomen en struiken 
worden teruggeplant of extra 
aangeplant om de verbinding 
iets beter in te passen in het 
landschap,” geeft Coops aan. 
”In Duitsland is Amprion mo-
menteel ook druk met de aanleg. 
De hoogspanningsverbinding is 
eind 2017 klaar voor gebruik.”

De samenwerking met regionale 
partners verloopt volgens Coops 
goed. ”Allerbelangrijkst is de 
veiligheid: transporten die we 
afstemmen met wegbeheerders 
en bijvoorbeeld politie. Verder 
hebben TenneT en de aanne-
mers voortdurend contact met 
de eigenaren op wiens grond ge-
werkt wordt. TenneT is ’te gast’ 
en probeert waar mogelijk reke-
ning te houden met de belangen 
van de eigenaren. We werken 
op meer vlakken samen. Zo 
ontvangen we in ons infolokaal 
op het DRU Industriepark scho-
len uit de regio die alles willen 
weten over energie en elektrici-
teitstransport. Die doen daarna 
een workshop bij ICER.”
Zodra de nieuwe verbinding 
klaar is, wordt afscheid geno-
men van de ‘oude vertrouwde’ 
masten. Coops: ”Op dit moment 
zit de vaart erin rondom Ulft. 
De mastfunderingen zijn klaar 
- dus daarvoor geen heiwerk 
meer - en de meeste nieuwe 
masten staan hier al. Wel komt 
er nog een opstijgpunt bij het 
verdeelstation Over de IJssel. 
De komende tijd staat vooral in 
het teken van het ophangen van 
de stroomgeleider. Zeker is dat 
over een jaar de omgeving er an-
ders uitziet dan een jaar geleden. 
Na de ingebruikname van de 
nieuwe verbinding worden tien-
tallen masten afgebroken, net 
als de tijdelijke lijn zoals die nu 
bij Etten over de Slingerparallel 
loopt.”

Vereniging De Vogelvreugde 
organiseert in het weekend van 
vrijdag 9 december de jaarlijkse 
vogeltentoonstelling, zoals in-
middels gebruikelijk in ’t Dorps-
huus in Varsselder. Er zijn dit 
jaar flink meer vogels te bewon-
deren dan anders: het evenement 
heeft deze keer de status van 
streektentoonstelling en dat be-
tekent dat inzenders uit de hele 
Achterhoek naar Varsselder 
komen.

Vrijdag 9 december is ’t Dorps-
huus geopend voor genodigden 
en inzenders, publiek is van harte 
welkom op zaterdag 10 decem-
ber van 10.00 tot 18.00 uur en op 
zondag 11 december van 10.00 
tot 16.00 uur (gratis entree). 

Zij kunnen genieten van ruim 800 
vogels. ”We zitten met zeven ver-
enigingen in een combinatie en 
ieder jaar fungeert een daarvan 
als gastheer voor de streekten-
toonstelling,” legt Vogelvreugde-
secretaris Hans Sluiter uit. Waar 
het normaal gesproken vooral 
vogelliefhebbers uit Ulft en om-
steken zijn die meedoen aan de 
vogeltentoonstelling, komen de 
deelnemers nu uit een veel groter 
gebied: naast De Vogelvreugde 
komen de overige verenigin-
gen uit Varsseveld, Aalten, 
Winterswijk, Groenlo, Hengelo 
(Gld.) en Lochem. 
Dit alles zorgt ervoor dat er meer 
dan twee keer zo veel vogels naar 
Varsselder komen. ”Andere 
jaren, als we alleen onze eigen 

vogeltentoonstelling hebben, zijn 
er ongeveer 350 vogels van onze 
eigen leden. Nu komen er ook 
van buitenaf een hoop inzenders 
bij en zullen er ruim 800 vogels 
aanwezig zijn. Er is dus een hoop 
te zien,” vervolgt Sluiter. 
”Ongeveer 135 kleurkanaries, 
200 postuurkanaries, 300 tropen, 
50 Europese cultuurvogels, 25 
zangkanaries en 110 parkieten,” 
somt de secretaris op.

Vanwege de grote aantallen 
schuift de tentoonstelling in 
’t Dorpshuus op van de multi-
functionele ruimte in het midden 
naar de gymzaal. Op dinsdag ko-
men de vogels aan, op woensdag 
en donderdag zijn er in totaal 
twaalf keurmeesters actief om 
die allemaal te beoordelen en tot 
een afgewogen score te komen. 
De zaal is zaterdag 10 en zondag 
11 december open voor wie er 
maar geïnteresseerd is. Sluiter: 
”We hopen op extra bezoekers, 
nu we de streektentoonstelling 
organiseren.”

Vogelgriep
Het enige wat voor De Vogel-
vreugde en alle vogelliefhebbers 
nog roet in het eten kan gooien 
de komende weken, is een ongun-
stig bericht vanuit de vogelbond: 
als die vanwege de vogelgriep 
besluit tot een landelijk vervoers-
verbod, zal de streektentoonstel-
ling niet door kunnen gaan. ”We 
laten die beslissing aan de bond,” 
maakt Sluiter duidelijk. ”Zij kun-
nen het beste bepalen of de situ-
atie het toelaat. Zolang zij geen 
seintje geven, gaat onze show 
gewoon door.”

Ruim 800 vogels te bewonderen

Secretaris van vereniging De Vogelvreugde Hans Sluiter.

De afgelopen maanden hebben 
Maarten en Carla, eigenaren van 
Robben Verf & Wand, belangrij-
ke stappen genomen om de drie 
bedrijfstakken winkel, schilders-
bedrijf en industrielakken uit te 
breiden en klaar te stomen voor 
de toekomst. 

Naast de drie vakschilders Fred - 
Jos - Frits, samen goed voor meer 
dan 120 jaar ervaring in het par-
ticuliere onderhoud,  zijn ze ver-
heugd te kunnen melden dat van-
af januari aanstaande Ulftenaar 
Melvin van Emden het team van 
schilders komt versterken, na al 
enkele jaren ingeleend te zijn.  
Met zijn 29 jaar en een opleiding 
tot ondernemer en uitvoerder in 
de afbouw- en onderhoudssector 
in zijn bagage, staat hij garant 
voor specifiek vakmanschap op 
het gebied van particulier onder-
houdsschilderwerk in de ruimste 
zin van het woord.  
De basis van goed schilderwerk 
is het traject van offerteaanvraag 
en uitbrengen van een open ge-

specificeerde calculatie. Hiervoor 
komt Saskia Koeman met ingang 
van januari aanstaande het be-
drijf versterken. Saskia, geboren 
in een ”schilders-gezin” is nu nog 
als calculator werkzaam bij een 
calculatie- en adviesbureau voor 
glas- en schilderwerken en heeft 
haar opleiding  Beschermings- en 
afwerkingstechnieken volbracht 
en al 16 jaar werkzaam in het 
vak. ”We denken met deze ver-
nieuwingen ons geweldige klan-
tencijfer van 9,7 op onderhoud-
nlgarantie.nl, een gemiddelde 
uit meer dan 50 beoordelingen, 
te kunnen  behouden en in 2024 
het 100 jarig bestaan te kunnen 
vieren en te kunnen toasten met 
Milan, de 4e generatie Robben, 
die aankomende zomer met 
zijn opleiding aan de Nationale 
Schildersschool te  Utrecht be-
gint” aldus Maarten.

Bovenstaande ontwikkelingen 
kwamen in een stroomversnel-
ling door het vertrek afgelopen 
zomer van Frans Robben. Als 

teamleider/werkvoorbereider én
broer, besloot hij om na 25 trou-
we dienstjaren zijn carrière een 
geheel nieuwe impuls te geven
door de functie van bedrijfslei-
der/verkoopadviseur bij de Bad-
kamervoordeelshop.nl te Doetin-
chem te aanvaarden. Ondanks zijn 
grote liefde voor het schildersvak 
ziet hij het als een uitdaging om 
in een geheel nieuwe branche 
te kunnen door-ontwikkelen op 
het gebied van commercie en 
calculatie met als doel tevreden 
klanten en vakwerk leveren. 
”Wij wensen Frans dan ook veel 
succes met deze uitdaging en be-
danken hem, mede namens onze 
klanten en collega’s, voor zijn 
jarenlange inzet en zijn er van 
overtuigd dat hij zal slagen in zijn 
missie.”

Saskia Koeman zal Maarten te-
vens assisteren met de industrie-
lakken; een bedrijfstak met een 
gestaagd groeiend aantal zake-
lijke klanten die gebruik maken 
van de aanwezige expertise op 
het gebied van laksystemen en 
kleurrecepten en dit vervolgens
vertalen naar de afname van 
spuitbussen, lakstiften en verf-
blikken. ”Aansluitend zullen we 
onze winkel binnenkort op een 
geheel moderne en verrassende 
wijze transformeren naar een 
heuse woon- en inspiratiewinkel 
waar Carla en Esther uw aan-
spreekpunt zijn. Meer nieuws 
binnenkort!”
Door alle veranderingen zal 
Maarten meer tijd krijgen voor 
het dagelijks contact met de 
klanten en de dagelijkse voort-
gang van de werkzaamheden.

Robben Verf & Wand klaar 
voor de toekomst

Het werken aan stroomgeleiders. Op de achtergrond de nieuwe masten en 
de oude die na de ingebruikname van de nieuwe verbinding verdwijnen.

Op woensdagmiddag 30 novem-
ber om 15.00 uur wordt de kin-
derfilm De Club van Sinterklaas 
en het Pratende Paard vertoond 
in de DRU Cultuurfabriek. 
Deze Nederlandse familie-
film uit 2014 is gebaseerd op 
de televisieserie De Club van 
Sinterklaas.

De pieten van De Club van 
Sinterklaas kijken vreemd op 
als Amerigo, het paard van 
Sinterklaas, plotseling kan 
praten. Nog voor ze kunnen 
ontdekken hoe dit kan, steelt 
slechterik Jef Vandenare het 

paard in de hoop er een ta-
lentenjacht mee te winnen. 
Zonder Amerigo kan het 
Sinterklaasfeest niet doorgaan! 
Zal het de pieten met behulp 
van Stijn lukken om het paard 
op tijd terug te vinden om zo 
het Sinterklaasfeest te red-
den? Ontdek het op woens-
dag 30 november in de DRU 
Cultuurfabriek. 
Kaarten zijn voor € 3,00 ver-
krijgbaar aan de receptie van de 
DRU Cultuurfabriek of via tel. 
0315 - 714358. Tevens zijn ze te 
bestellen via de sit:
www.drucultuurfabriek.nl. 

Sinterklaasfilm in Ulft

’Kerstbomen’ komende 
zomer opgetuigd
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In de tijden rond kerst worden 
er veel gezellige activiteiten ge-
organiseerd. Dat is in Ulft en 
omstreken niet anders. De Ulftse 
Krant zet een aantal van deze 
evenementen op een rij. 

Huttepiepen
Tientallen midwinterhoornbla-
zers zijn te horen en te zien bij 
de twintigste midwinterhoorn-
wandeling van de Huttepiepen 
op zondag 11 december 2016. 
Ze spelen in het grensgebied 
van Nederland en Duitsland bij 
Anholt en Megchelen, waar weer 
honderden wandelaars worden 
verwacht. 
Het vertrekpunt van de wan-
deling 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 
dierenpark te koop. Deelname 
kost zes euro. Daarbij krijgen de 
deelnemers ook een kop soep in 
de schaapskooi en een consump-
tie voor onderweg.
De internationale wandeling 
van zo’n dertien kilometer gaat 
door fraaie bossen en toeris-
tische attracties, zoals Huize 
Landfort, de Hervormde kapel 
en het Zaalkerkje in Megchelen. 
Daarna lopen de deelnemers via 
de groene grensovergang nabij 
de Landfort naar de Hogestraat 
in Megchelen, waar in de prach-
tige schaapskooi de soep wordt 
geserveerd. 
Bouwers laten in de schaapskooi 
zien hoe het bouwen van midwin-
terhoorns in zijn werk gaat en zij 
geven een toelichting op bouwen 
en blazen. In de cateringtent en 
in de schaapskooi zijn chocolade-
melk en glühwein verkrijgbaar. 
De tocht gaat via een andere 
groene grensovergang Krupop 
naar het begin/eind punt van de 
route.  
Met enkele keren meer dan zes-
honderd deelnemers bleken de 
voorgaande wandelingen een 
schot in de roos. Net als voorgaan-
de jaren zijn op zestien plaatsen 
langs de route midwinterhoorns 
te zien en te horen. Het midwin-
terhoornblazen is al eeuwenoud. 
Voor de midwinterhoornblazers 
is dit een drukke tijd, want in de 

periode van het eerste advent tot 
het octaaf van Driekoningen zijn 
in Ulft en wijde omgeving regel-
matig midwinterhoorns te horen 
en te zien. Tot het afblaozen op 
6 januari komen de Huttepiepen 
naar uiteenlopende manifestaties 
in de hele regio. Meer informatie 
over de Huttepiepen is te vinden 
op www.ovgg.nl. 

Kerstmarkt SSP-HAL
Op dezelfde dag is er een kerst-
markt in de SSP-HAL in Ulft. 
Van 11.00 tot 17.30 uur wordt 
de hal aangekleed in kerstsfeer. 
In de verwarmde hal en daarbui-
ten staan diverse marktkramen 
opgesteld waar veel lekkernijen, 
cadeaus, kunst, brocante, ver-
zorgings-  en  decoratieartikelen 
worden verkocht. Onder het ge-
not van een hapje en een drankje 
kunt u genieten van kerstmuziek 
en live muziek optredens. Voor 
de kinderen staan diverse lucht-
kussens opgesteld. De toegang is 
gratis. Ook op het horecaterras 
van de SSP-HAL kunnen men-
sen gezellig verblijven. 
Er zijn al diverse aanmeldingen, 
maar gezien de ruime SSP-HAL 
is er nog altijd de mogelijkheid 
om een kraam of grondplaats te 
huren. Ook is het mogelijk om 
met meerdere deelnemers een 
kraam of grondplaats te delen. 
Geïnteresseerden kunnen mailen 
naar kerstmarkt@ssphal.nl of een 
brief sturen naar Stichting SSP-
HAL, DRU-Laan 2, 7071 MC 
Ulft. 

Ganzenmarkt
De kerst & ganzenmarkt 
Gendringen is een jaarlijks te-
rugkerende traditionele kerst-
markt. Op 14 december zijn er 
in het centrum van Gendringen 
weer diverse snuisterijen en lek-
kernijen te kopen en te proeven. 
De markt begint rond 12.00 uur       

en is om 17.00 uur afgelopen.   
’s Middags is er de Miss/  
Mister mini Ganzenhoed(st)
ververkiezing waarbij de deel-
nemertjes met de kerstman door 
het centrum trekken. Verder zin-
gen een aantal koren op verschil-
lende plekken. 

Santa Run
Deelnemers van de Santa Run 
op 10 december (al eerder ver-
meld op de voorpagina van 
deze krant) kunnen kiezen uit 
vier pakketten. Het basispakket 
(brons) kost tien euro. Daarvoor 
krijgt men een pak, een medaille 
en een rugnummer. Voor vijf 
euro extra heeft u het zilveren 
pakket; hier krijgt u, naast het 
basispakket, ook nog vijf loten. 
Het gouden pakket kost twin-
tig euro en dan krijgt u nog tien 
oliebollen bij het zilveren pak-
ket. Ten slotte kunt u ook nog 
kiezen voor platina, waarbij ook 
een waardebon van tien euro zit 
inbegrepen, die te besteden is op 
de kerstmarkt bij de kramen met 
een zwart kleed. Dit pakket kost 
dertig euro. Iedere deelnemer 
mag het kerstpak houden. 
Aan de Santa Run kunnen maxi-
maal 200 volwassenen en 50 kin-
deren meedoen. De uitgifte van 

de pakken en pakketten is vanaf 
13.00 uur uit twee kramen op de 
markt bij de ingang. Aanmelden 
kan via het emailadres kerst-
markt@rcbergh.nl of via het 
invullen van het formulier op 
de website, www.rcbergh.nl. De 
aanmelding is definitief wanneer 
Rotary Bergh het inschrijvings-
bedrag per bank heeft ontvan-
gen. Dat bedrag kan worden 
overgemaakt naar:
NL29 ABNA 0410 6251 91 ten 
name van  Rotary Club Bergh, 
onder vermelding van Santa Run 
2016, alsmede de naam van de 
deelnemer. Na betaling is er geen 
mogelijkheid tot restitutie.

Ulfts Mannenkoor
Het Ulfts Mannenkoor geeft in 
de maand december drie concer-
ten. De eerste is een adventscon-
cert op zondag 11 december, om 
16.00 uur in de St. Vituskirche in 
Elten. Op zondag 18 december 
geeft het koor een kerstconcert 
in de St. Antoniuskerk in Ulft. 
Dit gebeurt in samenwerking 
met het Ulfts Gemengd Koor. 
Dit concert begint om 16.30 uur. 
De entree kost 7,50 euro.
Ten slotte geeft het koor nog 
een kerstconcert op dinsdag 20 
december, in de H. Antonius van 
Padua-kerk in Nieuw-Dijk. Dit 
begint om 19.30 uur. 

Ulfts Gemengd Koor
Zoals eerder genoemd, geeft het 
Ulfts Gemengd Koor een concert 
met het Ulfts Mannenkoor, op 
zondag 18 december. En dag la-
ter treden ze zelf ook op in zorg-
centrum Antonia in Terborg. Dit 
begint om 19.00 uur en is om 
21.00 uur afgelopen. 

Ulftse Nachtegalen
Ook de Ulftse Nachtegalen geven 
in december drie (kerst)concer-
ten. Het eerste kerstconcert is op 
zondag 11 december, bij Kasteel 
Huis Bergh in ’s Heerenberg. 
Dit concert, samen met John van 
Halteren, begint om 16.30 uur en 
duurt tot 20.00 uur. 
Op zaterdag 17 december geven 
ze een kerstconcert in samenwer-
king met het Oost Nederlands 
Kamerkoor, onder leiding van 
Rob Vermeulen. Dit vindt 
plaats in de Catharinakerk in 
Doetinchem en begint om 20.00 
uur. Een dag later geven ze het 
laatste kerstconcert van 2016, op-

nieuw in samenwerking met het 
Oost Nederlands Kamerkoor. 
Dit keer staat het onder leiding 
van Ben Simmens. Het concert is 
in de Mauritiuskerk in Silvolde 
en begint om 16.00 uur.  

Ettens Mannenkoor
Op zaterdag 17 december ge-
ven Vrouwenkoor Con Brio, 
het Ettens Mannenkoor en een 
projectkinderkoor een bijzonder 
kerstconcert. Na het gezamen-
lijke Carmina Burana-concert 
voor een uitverkocht Amphion 
op 13 februari is dit het tweede 
gezamenlijk project in 2016. 
Beide Ettense koren hebben een 
lange traditie van samenwerken 
en zijn ook nu gedreven om een 
fantastisch kerstconcert te geven 
samen met het kinderkoor. Het 
concert begint om 19.30 uur, de 
kaarten zijn te koop in Etten bij 
Zalencentrum Köster en drogis-
terij Westerhof, in Terborg bij 
Ziet Moar’s en Bakkerij Ebbers.

Bijzonder bij dit concert is ook 
dat bij beide koren gastzangers 
meezingen, zangers die vaak nog 
niet eerder bij een koor gezongen 
hebben. Op 29 oktober was er 
een oefendag met respectievelijk 
23 en 11 gastzangers en werden in 
twee groepen de drie genoemde 
liederen ingeoefend met als doel 
om deze samen met de zangers 
op 17 december tijdens het kerst-
concert in de St. Martinuskerk in 
Etten ten gehore te brengen. De 
gastzangers hebben de afgelopen 
weken de repetities van de ko-
ren meegemaakt. Zo kregen zij 
de kans om de sfeer in de koren 
te proeven en kennis te maken 
met de kameraadschap waartoe 
het zingen in een koor leidt. Zij 
hebben ervaren dat het samen 
zingen en repeteren en preste-
ren op niveau onder leiding van 
gedreven en kundige dirigenten 
veel voldoening kan geven. Meer 
informatie kunt u vinden via 
www.conbrio-etten.nl en 
www.ettensmannenkoor.nl.

Diverse kerstactiviteiten in de regio

Op 11 december zijn de Huttepiepen te horen tijdens de Midwinterhoornwandeling. (Archieffoto)

Dit jaar is er weer een kerst- en ganzenmarkt in Gendringen op 14 december. (Archieffoto)
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In de tijden rond kerst worden 
er veel gezellige activiteiten ge-
organiseerd. Dat is in Ulft en 
omstreken niet anders. De Ulftse 
Krant zet een aantal van deze 
evenementen op een rij. 

Huttepiepen
Tientallen midwinterhoornbla-
zers zijn te horen en te zien bij 
de twintigste midwinterhoorn-
wandeling van de Huttepiepen 
op zondag 11 december 2016. 
Ze spelen in het grensgebied 
van Nederland en Duitsland bij 
Anholt en Megchelen, waar weer 
honderden wandelaars worden 
verwacht. 
Het vertrekpunt van de wan-
deling 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 
dierenpark te koop. Deelname 
kost zes euro. Daarbij krijgen de 
deelnemers ook een kop soep in 
de schaapskooi en een consump-
tie voor onderweg.
De internationale wandeling 
van zo’n dertien kilometer gaat 
door fraaie bossen en toeris-
tische attracties, zoals Huize 
Landfort, de Hervormde kapel 
en het Zaalkerkje in Megchelen. 
Daarna lopen de deelnemers via 
de groene grensovergang nabij 
de Landfort naar de Hogestraat 
in Megchelen, waar in de prach-
tige schaapskooi de soep wordt 
geserveerd. 
Bouwers laten in de schaapskooi 
zien hoe het bouwen van midwin-
terhoorns in zijn werk gaat en zij 
geven een toelichting op bouwen 
en blazen. In de cateringtent en 
in de schaapskooi zijn chocolade-
melk en glühwein verkrijgbaar. 
De tocht gaat via een andere 
groene grensovergang Krupop 
naar het begin/eind punt van de 
route.  
Met enkele keren meer dan zes-
honderd deelnemers bleken de 
voorgaande wandelingen een 
schot in de roos. Net als voorgaan-
de jaren zijn op zestien plaatsen 
langs de route midwinterhoorns 
te zien en te horen. Het midwin-
terhoornblazen is al eeuwenoud. 
Voor de midwinterhoornblazers 
is dit een drukke tijd, want in de 

periode van het eerste advent tot 
het octaaf van Driekoningen zijn 
in Ulft en wijde omgeving regel-
matig midwinterhoorns te horen 
en te zien. Tot het afblaozen op 
6 januari komen de Huttepiepen 
naar uiteenlopende manifestaties 
in de hele regio. Meer informatie 
over de Huttepiepen is te vinden 
op www.ovgg.nl. 

Kerstmarkt SSP-HAL
Op dezelfde dag is er een kerst-
markt in de SSP-HAL in Ulft. 
Van 11.00 tot 17.30 uur wordt 
de hal aangekleed in kerstsfeer. 
In de verwarmde hal en daarbui-
ten staan diverse marktkramen 
opgesteld waar veel lekkernijen, 
cadeaus, kunst, brocante, ver-
zorgings-  en  decoratieartikelen 
worden verkocht. Onder het ge-
not van een hapje en een drankje 
kunt u genieten van kerstmuziek 
en live muziek optredens. Voor 
de kinderen staan diverse lucht-
kussens opgesteld. De toegang is 
gratis. Ook op het horecaterras 
van de SSP-HAL kunnen men-
sen gezellig verblijven. 
Er zijn al diverse aanmeldingen, 
maar gezien de ruime SSP-HAL 
is er nog altijd de mogelijkheid 
om een kraam of grondplaats te 
huren. Ook is het mogelijk om 
met meerdere deelnemers een 
kraam of grondplaats te delen. 
Geïnteresseerden kunnen mailen 
naar kerstmarkt@ssphal.nl of een 
brief sturen naar Stichting SSP-
HAL, DRU-Laan 2, 7071 MC 
Ulft. 

Ganzenmarkt
De kerst & ganzenmarkt 
Gendringen is een jaarlijks te-
rugkerende traditionele kerst-
markt. Op 14 december zijn er 
in het centrum van Gendringen 
weer diverse snuisterijen en lek-
kernijen te kopen en te proeven. 
De markt begint rond 12.00 uur       

en is om 17.00 uur afgelopen.   
’s Middags is er de Miss/  
Mister mini Ganzenhoed(st)
ververkiezing waarbij de deel-
nemertjes met de kerstman door 
het centrum trekken. Verder zin-
gen een aantal koren op verschil-
lende plekken. 

Santa Run
Deelnemers van de Santa Run 
op 10 december (al eerder ver-
meld op de voorpagina van 
deze krant) kunnen kiezen uit 
vier pakketten. Het basispakket 
(brons) kost tien euro. Daarvoor 
krijgt men een pak, een medaille 
en een rugnummer. Voor vijf 
euro extra heeft u het zilveren 
pakket; hier krijgt u, naast het 
basispakket, ook nog vijf loten. 
Het gouden pakket kost twin-
tig euro en dan krijgt u nog tien 
oliebollen bij het zilveren pak-
ket. Ten slotte kunt u ook nog 
kiezen voor platina, waarbij ook 
een waardebon van tien euro zit 
inbegrepen, die te besteden is op 
de kerstmarkt bij de kramen met 
een zwart kleed. Dit pakket kost 
dertig euro. Iedere deelnemer 
mag het kerstpak houden. 
Aan de Santa Run kunnen maxi-
maal 200 volwassenen en 50 kin-
deren meedoen. De uitgifte van 

de pakken en pakketten is vanaf 
13.00 uur uit twee kramen op de 
markt bij de ingang. Aanmelden 
kan via het emailadres kerst-
markt@rcbergh.nl of via het 
invullen van het formulier op 
de website, www.rcbergh.nl. De 
aanmelding is definitief wanneer 
Rotary Bergh het inschrijvings-
bedrag per bank heeft ontvan-
gen. Dat bedrag kan worden 
overgemaakt naar:
NL29 ABNA 0410 6251 91 ten 
name van  Rotary Club Bergh, 
onder vermelding van Santa Run 
2016, alsmede de naam van de 
deelnemer. Na betaling is er geen 
mogelijkheid tot restitutie.

Ulfts Mannenkoor
Het Ulfts Mannenkoor geeft in 
de maand december drie concer-
ten. De eerste is een adventscon-
cert op zondag 11 december, om 
16.00 uur in de St. Vituskirche in 
Elten. Op zondag 18 december 
geeft het koor een kerstconcert 
in de St. Antoniuskerk in Ulft. 
Dit gebeurt in samenwerking 
met het Ulfts Gemengd Koor. 
Dit concert begint om 16.30 uur. 
De entree kost 7,50 euro.
Ten slotte geeft het koor nog 
een kerstconcert op dinsdag 20 
december, in de H. Antonius van 
Padua-kerk in Nieuw-Dijk. Dit 
begint om 19.30 uur. 

Ulfts Gemengd Koor
Zoals eerder genoemd, geeft het 
Ulfts Gemengd Koor een concert 
met het Ulfts Mannenkoor, op 
zondag 18 december. En dag la-
ter treden ze zelf ook op in zorg-
centrum Antonia in Terborg. Dit 
begint om 19.00 uur en is om 
21.00 uur afgelopen. 

Ulftse Nachtegalen
Ook de Ulftse Nachtegalen geven 
in december drie (kerst)concer-
ten. Het eerste kerstconcert is op 
zondag 11 december, bij Kasteel 
Huis Bergh in ’s Heerenberg. 
Dit concert, samen met John van 
Halteren, begint om 16.30 uur en 
duurt tot 20.00 uur. 
Op zaterdag 17 december geven 
ze een kerstconcert in samenwer-
king met het Oost Nederlands 
Kamerkoor, onder leiding van 
Rob Vermeulen. Dit vindt 
plaats in de Catharinakerk in 
Doetinchem en begint om 20.00 
uur. Een dag later geven ze het 
laatste kerstconcert van 2016, op-

nieuw in samenwerking met het 
Oost Nederlands Kamerkoor. 
Dit keer staat het onder leiding 
van Ben Simmens. Het concert is 
in de Mauritiuskerk in Silvolde 
en begint om 16.00 uur.  

Ettens Mannenkoor
Op zaterdag 17 december ge-
ven Vrouwenkoor Con Brio, 
het Ettens Mannenkoor en een 
projectkinderkoor een bijzonder 
kerstconcert. Na het gezamen-
lijke Carmina Burana-concert 
voor een uitverkocht Amphion 
op 13 februari is dit het tweede 
gezamenlijk project in 2016. 
Beide Ettense koren hebben een 
lange traditie van samenwerken 
en zijn ook nu gedreven om een 
fantastisch kerstconcert te geven 
samen met het kinderkoor. Het 
concert begint om 19.30 uur, de 
kaarten zijn te koop in Etten bij 
Zalencentrum Köster en drogis-
terij Westerhof, in Terborg bij 
Ziet Moar’s en Bakkerij Ebbers.

Bijzonder bij dit concert is ook 
dat bij beide koren gastzangers 
meezingen, zangers die vaak nog 
niet eerder bij een koor gezongen 
hebben. Op 29 oktober was er 
een oefendag met respectievelijk 
23 en 11 gastzangers en werden in 
twee groepen de drie genoemde 
liederen ingeoefend met als doel 
om deze samen met de zangers 
op 17 december tijdens het kerst-
concert in de St. Martinuskerk in 
Etten ten gehore te brengen. De 
gastzangers hebben de afgelopen 
weken de repetities van de ko-
ren meegemaakt. Zo kregen zij 
de kans om de sfeer in de koren 
te proeven en kennis te maken 
met de kameraadschap waartoe 
het zingen in een koor leidt. Zij 
hebben ervaren dat het samen 
zingen en repeteren en preste-
ren op niveau onder leiding van 
gedreven en kundige dirigenten 
veel voldoening kan geven. Meer 
informatie kunt u vinden via 
www.conbrio-etten.nl en 
www.ettensmannenkoor.nl.
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