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Kerstgevoel 
De editie van deze Ulftse krant 
staat volledig in het teken van 
kerstmis. Over een maand zit-
ten de meeste lezers van deze 
krant aan de dis om ’lekker’ 
te eten en gezellig te tafelen.  
Zo tegen het einde van het 
jaar wordt vaak ook de balans 
opgemaakt van de 12 maan-
den. Daar wachten we nog 
even mee. We gaan terug naar 
kerstgevoel. 
Sinterklaas laten we even 
links of rechts liggen, dat is 
uw eigen keus. Er kan wel 
vastgesteld worden dat er de 
afgelopen week al genoeg 
over geschreven is. En dat 
had weinig met een ’feest’ 
te maken. Gelukkig krijgen 
degene waarbij het hier om 
draait, de kinderen, er weinig 
van mee. Mij bekroop het kerst-
gevoel al ver voordat deze 
krant uitkwam. Dat was zo’n 
twee weken geleden op een 
zaterdagavond tijdens een 
bezoek aan de Winterfair in 
Engbergen. In de jaren dat 
het evenement plaatsvindt in 
de Oude IJsselstreek had ik 
het nog nooit bezocht. Tot af-
gelopen maand. En ik heb mij 
er prima vermaakt. Wat een 
geweldig initiatief.  Engbergen 
was voor één weekend omgeto-
verd tot een sprookjesbos zoals 
we dat alleen van de Efteling 
kennen. De paden waren 
verlicht met allerlei kleuren, 
waardoor je de natte onder-
grond even vergat. De meeste 
initiatiefnemers van het eve-
nement komen dan misschien 
uit Gendringen, maar de hele 
Oude IJsselstreek liep uit voor 
het sprookjesbos. Een goed   te-
ken. Dit soort initiatieven zul-
len blijvend omarmd moeten 
worden door de hele gemeente. 
Het houdt deze regio leefbaar. 
Jong en oud kon zich twee 
avonden lang prima vermaken 
en laten we hopen dat dat in 
de komende jaren nog zo blijft. 
Fijne aanloop naar kerstmis.

 

NVM

   Verhuisplannen? 
Bel voor een gratis
  waardebepaling.
                                    
    Info@alliancemakelaars.nl
                 0315-685546

Zijlijn

De periode rond kerst is bij      
uitstek geschikt om gezellige    
activiteiten te organiseren. Dit 
is in Ulft niet anders. Hieronder 
vindt u een drietal activiteiten 
die in Ulft te doen zijn. Maar 
dit is nog niet alles. Verderop in 
de krant leest u over alle andere 
activiteiten in Ulft en omgeving. 

Kerstmarkt SSP-HAL
Op zondag 10 december wordt 
er op het DRU-Industriepark 
in Ulft weer een gezellige kerst-
markt georganiseerd. Van 11.00 
tot 17.30 uur wordt de hal aan-
gekleed in kerstsfeer, lekker ver-
warmd en staan er zowel binnen 
als buiten diverse marktkramen. 
Hier worden veel lekkernijen, ca-
deaus, brocante, verzorgings- en 
decoratieartikelen verkocht.
Ook dit jaar wordt deze Kerst-
markt weer gecombineerd met 
het evenement ’Uit de Kunst’, 
een combinatie van kunstmarkt, 
kunstexpositie en demonstraties. 
Uit de Kunst wordt georgani-
seerd door een groep enthousias-
te kunstenaars, in samenwerking 

met de SSP-HAL. Uit de Kunst 
wordt in een apart ingericht ge-
deelte van de locatie gehouden. 
Deelname is mogelijk voor ie-
dereen, die beroepsmatig of in 
vrije tijd unieke, eigen creaties 
maakt. De organisatie zorgt er-
voor dat bezoekers ook terecht 
kunnen op het horeca terras van 
de SSP-HAL. Voor de kinderen 
is speelgelegenheid aanwezig. Zo 
is er voor ieder wat wils.

Vorig jaar hebben ruim 3300 be-
zoekers genoten van alles wat er 
te beleven was. Geïnteresseerden 
om deel te nemen aan de kerst-
markt met een kraam of grond-
plaats of deelnemers aan Uit      
de Kunst kunnen mailen naar
kerstmarkt@ssp-hal.nl.
Bezoekers hebben gratis toegang 
tot zowel de Kerstmarkt als Uit 
de Kunst.

Afscheidsconcert
Het Ulfts Mannenkoor (UMK) 
geeft dit jaar een vijftal kerst-
concerten. De eerste is op zater-
dag 9 december in de Goede 

Herderkerk in Dinxperlo. Dit 
concert begint om 20.00 uur en is 
in samenwerking met vrouwen-
koor Musica uit Dinxperlo. Kaar-
ten kosten 10 euro en zijn ver-
krijgbaar via:
vrouwenkoor.musica@gmail.com 
of telefonisch via: 0543 - 475 888. 
Een week later geeft het koor 
een concert in het stadtheater 
in Emmerich. Ook dit concert 
begint om 20.00 uur. Kaarten 
hiervoor kosten 15 euro en zijn 
te koop via:
www.theater-emmerich.de en per 
telefoon op 0049 - 2822 93 990. 

Op zondag 17 december treedt 
het koor op in het Bürgerhaus in 
Rees in samenwerking met het 
plaatselijke mannenkoor en gast-
soliste Roos van der Sanden. 
Dit concert begint om 16.00 uur. 
Kaarten kosten 10 euro en zijn 
verkrijgbaar bij Bürgerservice, 
via www.harmonie-rees.de en via 
telefoon 0049 - 2851 51 200. 

Op vrijdag 22 december is er 
een kerstconcert in de Petrus en 

Pauluskerk in Ulft. Dit begint om 
20.00 uur. Samen met het orkest 
van het UMK en wederom met 
gastsoliste Roos van der Sanden. 
Het koor zingt in diverse talen
kerstliederen uit verschillende 
landen. De begeleiding op piano 
is in handen van vaste pianist 
Henk Bennink. De presentatie 
van het concert wordt verzorgd 
door Debby Wissing. 

Tevens is het het officiële af-
scheidsconcert van dirigent Piet 
van der Sanden. Hij was 33 jaar 
muzikaal leider van het koor en 
kreeg onlangs een Koninklijke 
Onderscheiding. 
Volgens ingewijden heeft hij het 
koor naar de top van de Neder-
landse mannenkoren gebracht. 
Ook heeft hij het repertoire
uitgebouwd en een groot aantal 
bijzondere concerten gedirigeerd. 
Kaarten kosten 10 euro per stuk
en zijn te koop bij Primera en
Bakker Hendriks in Ulft, Haar-
mode Prasil in Gendringen, via 
secretaris@ulftsmannenkoor.nl 
en via telefoon 0315 - 683 769. 

Er wordt afgesloten op zaterdag 
30 december in Kranenburg, 
Duitsland, in de Sankt Peter und 
Paul Kirche. Dit concert staat on-
der leiding van dirigent Harmen 
Cnossen. Het koor wordt op 
piano begeleid door Ben Simmes. 
Bij dit concert is geen entree, 
maar wordt gevraagd om een 
vrije gift. Bij alle concerten is de 
presentatie 
in handen van Debby Wissing.
 
Bloembinderij ten Have
Zaterdag 9 december organiseert 
bloembinderij Ad ten Have uit 
Ulft een gezellige kerstactiviteit. 
De hele dag zijn er leuke activi-
teiten en ambachten te zien. Zo is 
er een demonstratie kerstbloem-
werken maken. De Huttenpiepen 
zullen de klanken van hun mid-
winterhoorns laten horen. Er is 
ambachtelijk smeedwerk te zien 
van Paul Klaasen, van Smederij 
Klein Projekt. De cursisten van 
Henk Welling zullen ambachte-
lijk steenhakken en er is huisge-
maakte soep van slagerij Aalders.

Veel te beleven in Ulft met kerst

Kerstsfeer bij Bloembinderij Ad ten Have in Ulft.
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Brandveilig
In oktober waren de jaarlijkse 
brandpreventieweken. Dit jaar 
richtte de brandweer in Gelder-
land en Overijssel zich, in circa 
80 gemeenten, op jonge en aan-
staande ouders. Ze doen hierbij 
een beroep op de verantwoorde-
lijkheid die het ouderschap met 
zich meebrengt, als het gaat om 
brandveiligheid. Alle ouders die 
in de maand oktober een kindje 
kregen, hebben een geboortetas 
bij de aangifte ontvangen. In dit 
koffertje zit o.a. een rookmelder, 
een rompertje en een vlucht-
sleutel.

Stichting MiniManna
Het College wil instemmen met 
het aangaan van de huurover-
eenkomst met Stichting Mini-
Manna onder de voorwaarden 
en bedingen van bijbehorende 
overeenkomst voor in de locatie 
van de voormalige St. Antonius-
school te Ulft.

Adviesraad Sociaal Domein
De gemeente Oude IJsselstreek 
zoekt een Voorzitter voor de 
Adviesraad Sociaal Domein. Als 
onafhankelijke voorzitter bent u 
de vertegenwoordiger en daar-
mee het eerste aanspreekpunt 
van de Adviesraad. De voorkeur 
gaat uit naar een kandidaat die 
maatschappelijk betrokken is en 
inzicht heeft in de beleidster-
reinen van het sociale domein. 
Daarnaast beschikt u over goede 

contactuele eigenschappen, na-
tuurlijk leiderschap, ervaring 
in de omgang met bestuurders 
en een kritische en onafhan-
kelijke instelling. Tevens is de 
gemeente nog opzoek naar een 
trouwambtenaar.

Sportkampioen
Sport speelt een belangrijke rol
in de gemeente Oude IJssel-
streek. Daarom wil men tijdens 
de nieuwjaarsreceptie van de ge-
meente op 8 januari 2018 graag 
extra aandacht besteden aan spor-
tend Oude IJsselstreek. Daarbij 
vragen zij uw medewerking. 
Jaarlijks behaalt een flink aantal 
sporters, teams en verenigingen 
een podiumplek bij een toonaan-
gevend sportkampioenschap. 
Met de prestaties die zij leveren, 
zijn zij een voorbeeld voor vele 
anderen. Mede dankzij hun pres-
taties worden andere inwoners 
van onze gemeente ook enthou-
siast om te gaan sporten en be-
wegen. Daarom wil de gemeente 
deze sporters in het zonnetje 
zetten. 
Individuele sporters en teams 
uit Oude IJsselstreek die in 
2017 een podiumplek heb-
ben behaald op een officieel 
Nederlands-, Europees- en/of 
Wereldkampioenschap op het 
brede terrein van sport komen 
in aanmerking voor de huldiging 
tijdens de kampioenenreceptie.  
Kent u sporters die hiervoor in 
aanmerking komen? Neem con-
tact op met de gemeente Oude 
IJsselstreek.

Special Olympics
In 2018 vinden de Special 
Olympics plaats in de Achter-
hoek. Het organiserend comité 

heeft alle 8 Achterhoekse ge-
meenten gevraagd een financiële 
bijdrage te leveren. Het college 
van Oude IJsselstreek heeft, con-
form verzoek, een bijdrage van 
€ 20.000,- opgenomen in de 
begroting voor 2018.

Breedenbroek
Het College wil medewer-
king verlenen voor het per-
ceel Terborgseweg 28-28A in 
Breedenbroek. Er is een verzoek 
binnengekomen om de bestem-
ming Agrarisch te wijzigen naar 
de bestemming Wonen. Op dit 
perceel staat een monumen-
tale boerderij/café met opstal-
len en aangebouwde woning. 

Verzoeker wil de aangebouwde 
woning slopen en enkele meters 
verder op het perceel terugbou-
wen en de monumentale boer-
derij/café geheel verbouwen tot 
woning. Door middel van een 
Waboprojectbesluitprocedure 
kan medewerking worden ver-
leend aan de bouwplannen. 
Verder wordt er met aanvrager
een planovereenkomst afgeslo-
ten.

Slachtofferhulp
Het College wil het regionaal 
jaarverslag 2016 en het financieel
jaarverslag 2016 van Slachtoffer-
hulp Nederland goedkeuren, de 
voor het jaar 2016 aan Slacht-

offerhulp verleende subsidie, à 
€ 9.898,-, vaststellen en over-
gaan tot uitbetaling hiervan. 
Het jaarplan en begroting 2017 
van Slachtofferhulp Nederland 
goedkeuren en voor 2017 Slacht-
offerhulp Nederland € 10.301,- 
subsidie verlenen.

Jeugdbescherming
Burgermeester en Wethouders 
willen instemmen met het 
Mandaat, volmacht- en machti-
gingsbesluit met procesafspraken, 
behorend bij de samenwerkings-
overeenkomst van de gemeenten
in de Achterhoek voor de uitvoe-
ring van de Jeugdbeschermings-
tafel.

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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Nieuwe Vogelbuurt Ulft

Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

’n minuutje

Paerelskruutje

”Plan van wijziging Vogelbuurt 2016” werd op 10 februari 2017 onherroepelijk. O.a. de Fazantstraat is 
geheel nieuw geworden. Het plangebied wordt ruwweg ingesloten door de Merellaan/deel Nachtegaallaan 
en de Hogeweg (oost en noordzijde), Vogelenzangweg (noordwestzijde), Oerseveld (westzijde) en de 
Parkietstraat (zuidzijde). Ook de locaties Nachtegaallaan 1 t/m 15  en nabij Eksterstraat 18 behoren tot 
het plangebied.

Kinderdagverblijf Oersprong en 
Buitenschoolse Opvang Stoer 
sponsoren de nieuwe tenues van 
de gehele JO11-jeugd van vv 
Ulftse Boys. De twee vestigingen 
van Kinderopvang Humanitas 
zochten samenwerking op maat-
schappelijk vlak en vonden die 
bij de voetbalvereniging uit 
Oer. Binnen enkele maanden 
opent er zelfs een nieuwe BSO, 
Superstoer, in de accommoda-
tie van de voetbalclub. BSO 
Superstoer biedt voor ieder wat 
wils en is, zoals ook de slogan 
van vv Ulftse Boys luidt, ’Meer 
dan voetbal alleen.’

BSO Stoer en KDV Oersprong 
zijn onderdeel van het integraal

 kindcentrum aan de Wilgenstraat, 
gelegen naast de voetbalvelden 
van Ulftse Boys. 
Het idee voor BSO Superstoer 
komt voort uit een fijne samen-
werking met de voetbalvereni-
ging, vertelt locatiemanager 
Diana Lanke: ”BSO Stoer biedt 
plaats aan twintig kinderen en 
begon uit zijn jasje te groeien. 
Wij hebben daarom contact ge-
zocht met de voetbalvereniging 
en kwamen zo met het concept 
voor BSO Superstoer.” 

De vestiging hoopt begin de-
cember de deuren te openen en 
biedt ruimte aan 20 kinderen. 
Voorzitter Frans te Pas van 
Ulftse Boys is erg blij met deze 

ontwikkeling: ”Zo kunnen we 
onze ruimte ook overdag benut-
ten en vergroten we onze sociale 
rol in de gemeenschap”.

Sport, spel en ruimte om te 
groeien
De nieuwe BSO is speciaal voor 
kinderen vanaf 8 jaar en biedt 
tal van leuke activiteiten voor 
superstoere jongens en meiden. 
”BSO Superstoer is zeker niet 
alleen voor voetballiefhebbers.” 
vertelt Diana, ”We schaffen zeer 
diverse en uitdagende materialen 
aan voor jongens en meiden, van 
techniek en knutselspullen tot 
een heuse deejay-draaitafel.” 

De ruimte is daarnaast voorzien 
van een hoekbank om te chillen, 
spelcomputers en kinderen kun-
nen naast de voetbalvelden ook 
gebruik maken van een verhard 
terrein voor rijdende materialen. 

De BSO wordt bemand door pe-
dagogisch medewerkers van BSO 
Stoer en zal daarnaast worden 
ondersteund door pedagogisch 
medewerker Ron Prinsen die 
een sportopleiding heeft gevolgd. 
De kinderen die graag willen 
sporten krijgen zo de juiste bege-
leiding en instructies. 
Bij slecht weer en in vakanties 
mag de BSO ook gebruikma-
ken van de gymzaal in de brede 
schoolvoorziening. 
”De kinderen hoeven hier niet 
voor over straat,” vertelt Diana, 
”We wandelen lekker tussen 
de voetbalvelden door naar de 
gymzaal.” 

Ulftse Boys
Locatiemanager Diana hoopt 
de samenwerking tussen KDV 
Oersprong, BSO Stoer en BSO 
Superstoer in de toekomst ver-
der uit te bouwen door samen ac-
tiviteiten op te zetten. vv Ulftse 
Boys is in elk geval heel blij met 
de nieuwe tenues voor hun teams 
van JO11. 
Frans te Pas: ”Een complete 
doelgroep hebben we hiermee 
van wedstrijdtenue kunnen voor-
zien en de gehele samenwerking 
is in harmonie verlopen. BSO 
Superstoer heeft in onze accom-
modatie beschikking over een 
afgeschermde ruimte waar de 
kinderen heerlijk kunnen spelen 
en genieten van het uitzicht over 
de velden.”

Kinderopvang Humanitas zet 
zich in voor meer maatschappe-
lijke samenwerking rondom kind 
en gezin, bijvoorbeeld tussen ver-
enigingen, scholen en kinderop-
vang, om de sociale cohesie in de 
gemeenschap te versterken. BSO 
Superstoer past in deze visie. 
Naast persoonlijke groei besteedt 
Kinderopvang Humanitas veel 
aandacht aan het fysieke welzijn 
van kinderen. 
Juist in de basisschoolleeftijd 
zijn gebalanceerde voeding en 
voldoende beweging van groot 
belang. 
BSO Superstoer is een natuurlij-
ke uitbreiding van het bestaande 
aanbod van ruim 300 kinderdag-
verblijven, centra voor buiten-
schoolse opvang en peuterspeel-
zalen door heel Nederland.

Kinderopvang Humanitas start BSO Superstoer 
bij Voetbalvereniging Ulftse Boys

Ron Prinsen van Kinderopvang Humanitas (links) en voorzitter Frans 
te Pas van vv Ulftse Boys wensen elkaar een fijne samenwerking.



Stevige rock ’n roll van 
Birth of Joy in DRU 
Cultuurfabriek
Ronkende gitaarriffs, groovende 
drums en rockende orgels! Op 
vrijdag 1 december brengt Birth 
of Joy een stevige rock ’n roll 
show in de popzaal van de DRU 
Cultuurfabriek. Een aanrader 
voor fans van zowel de early-
Pink Floyd als de Detroit-sound 
van MC5, maar dan met de toe-
gankelijkheid van The Doors. 
Op hun laatste album trakteert 
de band de luisteraar op een 
cocktail van psychedelica, een 
scheutje progrock en een flinke 
dosis bluesrock waarbij ze harder 
en steviger dan ooit klinken. De 
Popzaal gaat open om 20.00 uur, 
aanvang 20.30 uur. Kaarten zijn 
voor € 10,00 verkrijgbaar aan de 
receptie van de DRU Cultuurfa-
briek of via 0315-714358. Tevens 
via www.drucultuurfabriek.nl
Kaarten aan de deur zijn € 13,- 
per stuk. 

Rijbewijskeuring Ulft
Senioren, chauffeurs met rijbe-
wijs C/D/E en overige automo-
bilisten die voor verlenging van 
hun rijbewijs moeten worden 
gekeurd, kunnen hiervoor 29 
november terecht op het spreek-
uur in Zaal De Mulderije, Allee 
1. Voor senioren kost de keuring
€ 35,- en voor chauffeurs tot 75 
jaar met rijbewijs C/D/E is het
 € 55,-. Voor info en een afspraak 
belt u tijdens kantooruren naar 
het landelijke afsprakenbureau 
van Regelzorg Rijbewijskeurin-
gen: 088 23 23 300.  Zelf  datum 
plannen kan via www.regelzorg.
nl. Geadviseerd wordt om ten 
minste 4 maanden voor het ver-
lopen van de geldigheid van het 
rijbewijs een afspraak te maken.

Bingo Varsselder
Op donderdag 30 november is 
er een bingoavond in het Dorps-

huus van Varsselder Veldhunten. 
De avond begint om 20.00 uur en 
de organisatie is in handen van 
het Onze Lieve Vrouwe Schut-
tersgilde. Ruime parkeergelegen-
heid aan de Berghseweg 7n. 
Uw gastheren zijn Gert Vonk, 
Henk Peppelman, Ap Timmers 
en André Bussink.  Iedereen is 
welkom.

Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 4 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.

Film ”In A Better World” en 
Filmlezing ’Vergeving!’ 
Zondagmiddag 3 december a.s. 
is er zowel een film als een film-
lezing met als thema ’Vergeving!’ 
Aan de hand van de film In A Bet-
ter World gaat psycholoog Joop 
Roelofs in op het thema ’Verge-
ving!’ Deze Oscar-Winnaar 2011 
voor beste niet-Engelstalige film, 
werd geregisseerd door Susanne 
Bier. Met Mikael Persbrandt, Tri-
ne Dyrholm en Ulrich Thomsen.
Inleiding en nabeschouwing: drs. 
Joop Roelofs (psycholoog Con-
fidence). Bezoekers hebben de 
keus om ofwel de filmlezing of-
wel de film alleen bij te wonen. 
Aanvang Filmlezing: 13.15 uur - 
Aanvang Film: 14.00 uur. 
Tickets à € 12,50 (filmlezing en 
pauzeconsumptie) en € 8,50 (film 
en pauzeconsumptie) zijn ver-
krijgbaar bij de receptie van de 
DRU Cultuurfabriek, Hutteweg 
24, Ulft, tel. 0315-714358 of via de 
site www.drucultuurfabriek.nl 

Russische kunstenaars in 
Galerie Gelia
Zondag 3 december wordt in   
Galerie Gelia, Munstermanstraat 
1 te Silvolde de tentoonstelling, 
die uit zeer afwisselende werken
van Gennadi Donzow, Anatoly 
Karpovsky en Tatyana Kareyeva
bestaan, geopend. U kunt de ge-
schilderde indrukken van de reis 
door de Russische kunstenaars in 
Nederland bewonderen. Als toe-
rist bezochten zij kenmerkende, 
maar daardoor vaak geijkte plek-
ken. Als kunstenaar gaven zij 
hun indrukken echter een extra 

dimensie mee. Een bezoek aan 
Galerie Gelia is zeker de moeite 
waard. Openingstijden zijn van 
11.00 tot 17.00 uur en de toegang 
is gratis. De expositie is de hele 
maand december te bezichtigen 
en voor een bezoek buiten de 
openingstijden kunt u een af-
spraak maken. Voor info 0315-
340385 en www.galerie-gelia.nl

Adventsviering Senioren-
bonden
De landelijke ouderenbonden 
KBO en PCOB groeien steeds 
verder naar elkaar. De beide 
kantoren zijn samengevoegd 
en men heeft al één gezamen-
lijk ledenblad het KBO/PCOB 
Magazine. Regionaal en lokaal 
gaat men hierdoor ook meer
 samenwerken, fuseren of melden 
zich nieuwe leden met verschil-
lende kerkelijke overtuigingen 
bij één afdeling.
Zo ook bij de Seniorenbond 
Gendringen-Netterden-Breeden-
broek-Dinxperlo en de Senioren-
afdeling Megchelen. Op donder-
dag 7 december houden zij de 
traditionele Adventsviering in 
zaal Koenders in Breedenbroek.
Daar wordt begonnen met een 
Oecumenische viering o.l.v. 
Pastor Mia Tankink en dominee 
Drs. Hilde v.d.Zwaag. Daarna 
blijft men gezellig bijeen. Om 
17.00 uur wordt afgesloten met 
een 3 gangen diner in buffet-
vorm. Voor leden van de beide 
organisaties zijn de kosten € 20,-

Niet leden zijn ook van harte 
welkom, zij betalen €  21,50 p.p. 
Wanneer niet leden meteen lid 
worden van één van beide af-
delingen betalen ook zij slechts 
€ 20,-. U dient zich eerst wel aan 
te melden en te betalen. U ont-
vangt dan een deelnamebewijs.
Dit kan bij de volgende personen:
Diny Tangelder tel. 686326, 
Theo Giesen tel. 681529, Frans 
Postma tel. 386254, Nardi Geven 
tel. 651464, Alois Mecking 
tel. 691067, Annie Hugen tel. 
0630955825. 

Nieuw viaduct Netterden
De inwoners van Netterden kun-
nen in december weer over het 
nieuwe viaduct van de Autobahn 
A3 van de Netterdensestrasse 
naar Emmerich am Rhein, men
is bezig met de afronding. Ook 
zijn er nieuwe opritten en afrit-
ten gemaakt voor op en van de 
snelweg af te komen. De werk-
zaamheden lopen ver voor op het 
schema.

Fakkeltocht Ulft
10 December start om 19.30 uur 
een fakkeltocht bij het Portiers-
gebouw van de DRU Cultuur-
fabriek in Ulft. 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 mensen-
rechten er zijn, maar ook om aan-
dacht te vragen voor de betekenis
hiervan. Op deze dag werd in 
1948 de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens door 
de VN aangenomen. Mensen-
rechten worden echter wereld-

wijd nog altijd op grote schaal 
geschonden. Deelname aan de 
tocht is gratis en fakkels worden 
ter beschikking gesteld. De tocht 
voert naar het Amnestybeeld 
’Help’ van kunstenaar Ben Over-
kamp. Voorafgaande en ook aan 
het einde van de tocht (rond 
20.30 uur) is er een kort muzikaal 
intermezzo door de band Great. 
Na afloop is er gelegenheid voor 
een kop koffie of thee.

Cabaretiers Remko Vrijdag & 
Martine Sandifort naar Ulft
Op vrijdag 15 december is het ca-
baret-duo Vrijdag & Sandifort te 
zien in het theater van de DRU 
Cultuurfabriek. De voorstelling 
Vrijdag vs. Sandifort vindt plaats 
om 20.00 uur in de Rabobank-
zaal van de DRU Cultuurfabriek. 
Kaarten zijn voor € 20,- (inclu-
sief consumptie en garderobe) 
verkrijgbaar aan de receptie van 
de DRU Cultuurfabriek, via tel. 
0315-714358. Tevens te bestellen 
via: www.drucultuurfabriek.nl
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Hockeyclub Oude IJsselstreek verwelkomt 
haar 200ste lid uit Stokkum

Hockeyclub Oude IJsselstreek is een groeiende en gezellige vereniging. Ooit in 2011 begonnen op ge-
huurde velden met een pipowagen, nu een club met een groot ledenbestand, een eigen kunstgrasveld en 
gedeeld gebruik van een splinternieuwe sportaccommodatie. Al met al een Achterhoekse hockeyclub 
die meetelt! November 2017 heeft HCOIJ weer het 200ste lid mogen verwelkomen. Deze mijlpaal moest 
gevierd worden en op 13 november werd het 200ste lid voorafgaand aan de training verrast met een klein 
feestje. Enzo Römer uit Stokkum ontving van Barry Steer (voorzitter van HCOIJ) een cadeaubon van 
Mecking Sport met een bos bloemen. Op dit moment is er een enorme aanwas van enthousiaste jongens. 
Het huidige jongensteam JB1 moet volgend jaar worden opgesplitst door de leeftijdsverschillen. Tevens 
wil HCOIJ de competities in met een Heren 1. Om die reden zoeken we nieuwe jongens. Jongens die wel 
van een sportieve uitdaging houden, in teamverband sporten en spannende wedstrijden.
De club biedt professionele trainingen, een mooie accommodatie en vooral veel gezelligheid en sporti-
viteit. ”Ook voor jongens is hockey een geweldige sport. We zouden het heel fijn vinden als we volgend 
seizoen een tweede jongensteam voor de competitie kunnen inschrijven,” aldus Barry. Alle jongens zijn 
welkom voor een proeftraining bij de JB1. De trainingen vinden plaats op dinsdag en donderdag om 
18.30 uur. Jongens en meisjes kunnen na vier gratis proeftrainingen besluiten of hockey bij hen past. 
Voor informatie of een proeftraining mail tc@hcoij.nl.

Sint pakt weer uit

Zondag 19 november hebben Sinterklaas en Pieten een 
warm onthaal gekregen in Ulft. Zij werden verwelkomt 
door mevrouw Maria en wethouder Kuster. Ondanks dat 
het weer niet helemaal meezat gingen zij vergezeld door 
schutterij ’De Eendracht’ richting de DRU Cultuurfabriek, waar 
de kinderen werden vermaakt. Op het grote podium stonden de 
Living Statues en werd het spel gespeeld wie het langst stil kon 
blijven staan. De Pieten tegen de kinderen. Twee kinderen won-
nen uiteindelijk en werden met lekkers beloond. Hierna moch-
ten de kinderen hun tekeningen naar Sinterklaas brengen en 
mochten ze met hem en de Living Statues op de foto. Zondag 
26 november worden de mooiste tekeningen beloond met een 
cadeau. Deze worden door Sinterklaas en zijn Pieten uitgedeeld.

Op zaterdag 25 november 
wordt voor de eerste keer door 
Monuta een Lichtjesavond 
georganiseerd in Gendringen. 
Iedereen, van jong tot oud, is 
om 19.00 uur van harte welkom 
om zijn of haar dierbare te ge-
denken in Gedenk- en wandel-
park ’t Olde Kerkhof aan de 
Walseweg 2 in Genderingen.

Verlies delen
”Voor nabestaanden kan het 
fijn zijn om hun overleden 
dierbaren te herdenken, of het 
verlies nu recent was of al lan-
ger geleden,” vertelt uitvaart-
verzorger Ilse Huls. ”Daarom     
organiseren we de Lichtjes-
avond. Nabestaanden putten 
troost uit het contact met an-
deren die hetzelfde hebben 
meegemaakt.”

Het is niet voor niets dat de 
Lichtjesavond in november 
plaatsvindt. ”De laatste maan-
den van het jaar zijn echt een 
periode van samenzijn en her-
inneren. Zeker de feestdagen 
zijn de periode bij uitstek om 
overleden dierbaren te herden-
ken. Met deze avond bieden wij 
iedereen de gelegenheid om dit 
op positieve wijze samen met 
ons te doen.”
Aanmelden is niet nodig. 
Aangeraden wordt om lopend 
of met de fiets te komen, want 
de parkeergelegenheid is be-
perkt. Voor vragen kan men 
bellen met 0315 – 63 04 05, op 
werkdagen van 8.30 tot 17.00 
uur. Of een mail sturen naar 
achterhoek@monuta.nl. 
Meer informatie ook op
www.monuta.nl/ulft.

Eerste Lichtjesavond van Monuta in 
Gedenk- en wandelpark ’t Olde Kerkhof
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Voor de jeugd van tegenwoordig 
is de Perfect Showband niet weg 
te denken van de Polse kermis. 
Maar in het verleden was die 
rol als ’huisband’ van schutterij 
Sint Joris voorbehouden aan Les 
Cigales. Ter ere van het 25-jarig 
bestaan van de Perfect Showband 
staan op zaterdag 9 december in 
de feesttent op de Pol ook de 
mannen van Les Cigales nog een-
maal op het podium.

Daarmee krijgt het publiek in 
één avond een dwarsdoorsnede 
van bijna een halve eeuw muziek 
op de Polse kermis: vrijwel onaf-
gebroken waren het de afgelopen 
50 jaar eerst Les Cigales en ver-
volgens de Perfect Showband die 
tijdens de zomerfeesten van Sint 
Joris ten tonele verschenen. ”Wij 
hebben er vanaf ongeveer 1970 
opgetreden,” vertelt Ben van 
Toor, Les Cigales-lid van het 
eerste uur en volgende week 
zaterdag ook van de partij. Vrij-

wel iedere kermis was het sinds-
dien Les Cigales dat speelde, 
tot medio jaren 90. ”Toen heeft 
de Perfect Showband het stokje 
overgenomen,” vervolgt Ben. 
”En zij hebben vanaf dat moment 
ook een heel mooie reeks neer-
gezet. Al met al is het een klei-
ne 50 jaar Ulftse kermis die de 
revue passeert. Het is erg leuk 
dat we gevraagd zijn en dat we 
op zo’n avond ook nog een keer 
ons kunstje kunnen laten zien.”

De repetities zijn al in volle gang. 
Sinds enige weken is het veelal 
op maandagavond dat de voor-
malige Les Cigales-leden Harry 
Gerritsen, Bart ten Thije, Freek 
Büttner, Radboud Masselink en 
Renée Hissink samen met Ben 
van Toor in ’s-Heerenberg bij 
elkaar komen om de nummers 
van weleer in te studeren. Veel 
moeite kost dat overigens niet, 
het ligt allemaal nog vers in het 
geheugen; Les Cigales was jaren-

lang de band van Arne Jansen en 
trad in 2014 nog tijdens de DKL 
Party als gelegenheidsformatie 
op in het kader van de Arne 
Jansen-tribute.

”Dit is opnieuw een mooie gele-
genheid om het nog eens te her-
halen, op de plaats waar zowel 
de Perfect Showband als wij zo 
veel succes hebben gehad. Het 
repertoire zit er goed in en dat 
moet ook, we hebben wel een 
naam hoog te houden.” Het 
enige discussiepunt is nog welke 
band het nummer ’So Long’ zal 
brengen, geeft Ben lachend aan. 
”De Perfect Showband is daar nu 
bekend mee, maar wij zijn ermee 
begonnen. Dus dat blijft nog een 
verrassing…”

Tussen de optredens door ver-
zorgt dj-duo Feestnation de 
muziek. Meer informatie, ook 
over kaartverkoop: 
www.perfectshowband.nl.

De Huttepiepen blazen al 25 jaar 
op hun midwinterhoorn. Om bij 
die mijlpaal stil te staan, is er in 
de maand december een expo-
sitie in de foyer van de DRU 
Cultuurfabriek waarin wordt 
teruggeblikt op een kwart eeuw 
Huttepiepen én er is een nieuwe 
wandelroute. 

Op zondag 10 december is er 
een geheel vernieuwde midwin-
terhoornwandeling. Jos Greven 
heeft Joop van den Bosch na vele 
jaren trouwe dienst opgevolgd 
als wandelcoördinator en deze 
wisseling van de wacht werd aan-
gegrepen om de route helemaal 
om te gooien. 
”We gaan nu van de DRU naar 
Voorst, dan richting Anholt en 
via de Langenhorst terug. Met 
twee afstanden bovendien: een 
route van 8 kilometer, ook mooi 
voor kinderen, en eentje van 15 
km,” zegt Greven. Overal langs 
de route staan de blazers die 
de sonore tonen van de hoorn 
laten klinken. Starten kan van 

10.00 tot 12.00 uur bij de DRU 
Cultuurfabriek aan - hoe toepas-
selijk - de Hutteweg in Ulft. 
De Huttepiepen bestaat sinds 
eind 1992. In het timmerlokaal 
van De Wesenthorst, nog altijd 
de plaats waar jaarlijks gewerkt 
wordt door de blazers, bouwden 
leden van de OVGG toen hun 
eerste hoorn. Daarmee keerde 
de eeuwenoude traditie van het 
midwinterhoornblazen terug in 
de toenmalige gemeente Gend-
ringen. 
”De expositie toont foto’s van 
blazers in actie, maar ook van 
het bouwen, de demo’s en de 
vrijwilligersgroep. Verder zijn er 
verschillende kasten met gereed-
schap, onze tenues door de jaren 
heen en diverse filmpjes,” vertelt 
Ton Lukassen, voorzitter van de 
Huttepiepen en verantwoordelijk 
voor de expositie. Die is vanaf 
zaterdag 2 december in de foyer 
van de DRU Cultuurfabriek, 
zodat de tentoonstelling voor 
iedereen toegankelijk is. Info: 
www.ovgg.nl

Nieuwe wandelroute en expositie 
bij jubilerende Huttepiepen

Les Cigales maakt halve eeuw 
Polse kermis compleet

De Sint Joris ’huisband’ van weleer Les Cigales staat zaterdag 9 december nog eenmaal op het podium.

Het gaat er allang niet meer zo 
aan toe als in 1957, maar dames-
vereniging KPU (Katholieke 
Plattelandsvrouwen Ulft) is ook 
na 60 jaar nog springlevend. 
Sterker nog: met het aantal van 
46 leden is het maximum bereikt 
en is er een wachtlijst.

Het jubileum wordt door de 
dames van de KPU op zaterdag 
16 december gevierd tijdens de 
traditionele kerstviering, die voor 
de gelegenheid wordt opgeluis-
terd met bijvoorbeeld een optre-
den van het koor Mixed Emotions 
uit Silvolde. De bestuursleden 
Ineke Böhmer, Hannie Rijntjes, 
Riet Geurink, Joke Robben en 
Cecilia Overbeek organiseren 
naast deze feestelijke middag 
nog zo’n zes activiteiten per jaar, 
zoals een creatieve avond en 
een ’zware’ avond (over een wat 
serieuzer onderwerp).
Het gaat de dames vooral om 
de gezelligheid van de ’boerin-

nenbond’, ook al is een agrari-
sche achtergrond tegenwoordig 
meer uitzondering dan regel bij 
de KPU. Dat was in het verleden 
wel anders, zoals ook het religi-
euze aspect destijds een hoofdrol 
speelde. Tijdens de oprichtings-
vergadering op 20 december 1957 
in zaal Schepers werd de aanwe-
zigen op het hart gedrukt niet 
de Margriet of de Eva te lezen, 
maar de Beatrijs; dat damesblad 
- voorganger van Libelle - had 
immers een katholieke signatuur.
De huidige groepsgrootte van 
46 is volgens het huidige KPU-
bestuur ideaal: ”We komen altijd 
bij elkaar in de Beschuitbus in 
de DRU Cultuurfabriek, die is 
nu net groot genoeg. Als we te 
veel groeien, zouden we moeten 
verhuizen naar de congreszaal en 
die is minder leuk. Bovendien 
hebben we nu een mooi aantal: 
iedereen kent elkaar, er is geen 
groepjesvorming. Het is een 
knusse vereniging.”

’Boerinnenbond’ KPU bestaat 
al zes decennia

Liefhebbers en toekomstige lief-
hebbers van sushi  in Ulft en 
omstreken kunnen lekker voor-
delig sushi afhalen of laten bezor-
gen. Op het J.F. Kennedyplein 
is vorige maand sushirestaurant 
Mama Su Mama Shi geopend. 
Het betekent een nieuwe start 
voor Manenda en Frank, die 
voorheen Chinees restaurant De 
Nieuwe Lange Muur runden.

Dat was twee jaar geleden de 
opvolger van De Lange Muur, 
het Chinese restaurant van 
de vorige eigenaren aan het 
Kennedyplein 4. ”We kwamen 
hier in Ulft om onze grote droom 
waar te maken,” vertelt Manenda 
Mamahit van Mama Su Mama 
Shi. Al snel bleek echter dat ze 
behoorlijk wat hinder ondervon-

den van de slechte naam die hun 
voorgangers blijkbaar hadden 
opgebouwd. ”De drempel om 
hier te komen eten was hoog. 
’De Lange Muur? Daar ga je niet 
eten,’ dat idee zat er heel sterk in 
bij de mensen.”

Het gevolg: het aantal bezoe-
kers bleef achter. Manenda: 
”Nieuwe gasten werden vaste 
gasten; iedereen die kwam, was 
enthousiast. Maar het was niet 
genoeg. Uiteindelijk hebben we 
de gemeente gevraagd of zij ons 
konden ondersteunen.” Ze kwa-
men via de gemeente terecht bij 
de stichting Over Rood (’bege-
leidt ondernemers naar een 
financieel gezonde toekomst’). 
”Zo zijn we in contact gekomen 
met mevrouw Judith Jansen. 

Zij helpen ondernemers die het 
moeilijk hebben. We zijn zeer 
dankbaar voor hun hulp,” zegt 
Manenda. 
Waar een faillissement wel-
licht de makkelijkste weg was 
geweest, kozen Manenda en 
Frank na overleg met Judith van 
Over Rood voor een doorstart: 
”Mensen om ons heen zeiden: 
waarom niet stoppen en ergens 
anders opnieuw beginnen? Maar 
wij wilden het hier nog een keer 
proberen. Want het enige pro-
bleem was dat de mensen ons 
als nieuwe eigenaren nog niet 
kenden.”

Het resultaat was een sushires-
taurant, voor afhaal en bezorging
(van Gendringen tot Doetin-
chem). ”Heerlijke, vers bereide 
sushi. We bereiden het pas als 
er een bestelling wordt gedaan,” 
benadrukt Manenda. 
”En we zien dat er vraag naar is, 
ik sta versteld van alle lovende 
woorden. ’Wat de boer niet kent, 
eet hij niet’ blijkt gelukkig niet 
helemaal te kloppen.”

Er kan dus weer met een gerust 
hart vooruitgekeken worden. 
”En ik heb er - ondanks de 
tegenslagen van de afgelopen 
twee jaar - echt heel veel zin in! 
Het nieuwe concept met de sushi 
is positief ontvangen. Ik ben ont-
zettend blij dat sinds de herope-
ning mensen langs zijn geweest 
en vervolgens ook terug zijn 
gekomen. Geweldig om te zien. 
Dus gezien de huidige reacties 
heb ik er veel vertrouwen in.”
Bestellen kan via 0315-631447, 
kijk ook op 
facebook.com/mamasumamashi

Nieuwe start met verse sushi

V.l.n.r. Hannie Rijntjes, Ineke Böhmer, Joke Robben, Cecilia overbeek 
en Riet Geurink.

Manenda en Frank openden vorige maand hun sushirestaurant Mama 
Su Mama Shi.

Jos Greven (links) en Ton Lukassen.
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Burgemeester Otwin van Dijk
van de gemeente Oude IJssel-
streek neemt voor de tweede 
keer deel aan de Stresssstrijd 
(stress met een extra s) op 
het Almende College locatie 
Wesenthorst. Op dinsdag 28 
november vanaf 19.30 uur wordt 
deze wedstrijd voor de vierde en 
voorlopig laatste keer gehouden. 
Ook sportverslaggever Michiel 
Fukkink van Optimaal FM en 
Regio8 heeft zijn deelname toe-
gezegd. Laatstgenoemde neemt 
voor de eerste keer deel.
 
Bijzondere wedstrijd
Bedenker en een van de orga-
nisatoren Ed Bongers legt uit: 
”Stresssstrijd is een bijzondere 
wedstrijd waarin een leerling 
van de Wesenthorst samen met 
een volwassen partner een aantal 
niet allerdaagse vragen moeten 
beantwoorden en opdrachten 
moet uitvoeren. Organiseren, 
delegeren, samenwerken, handig
en functioneel omgaan met 
computer, mobiele telefoon en 
alle social mediakanalen zijn de 
talenten die je nodig hebt in deze 
wedstrijd. De tijdslimiet van een 
uur leverde de extra stress.”
 
Revanche
Burgemeester Otwin van Dijk 
neemt opnieuw deel en wil zich 
revancheren. Hij had het in de 
vorige editie naar zijn zin: ”Wat 
een leuke en aparte wedstrijd 
is dit. Ik had nog wel een uur 
kunnen doorgaan, zoveel ener-

gie kreeg ik ervan. Maar de tijd 
vloog voorbij. Een volgende keer 
moet ik nog meer gebruik maken 
van mijn hulptroepen.” Hij ver-
volgde met een glimlach: ”Dan 
deel ik al het personeel van het 
gemeentehuis in appgroepjes van 
tien, die ieder meehelpen om een 
vraag te beantwoorden. Net als 
in mijn werk moet ik meer dele-
geren, nu deed ik te veel zelf.” 
We zullen in deze editie zien of 
zijn voornemens uitkomen.
 
Burgemeester Otwin van Dijk 
vormt ook dit jaar een koppel 
met Lieke Ratering. Ze zit nu in 
leerjaar 2. Vijftien andere leerlin-
gen van de Wesenthorst durven 

het samen met een volwassen 
partner ook aan om mee te doen 
aan deze wedstrijd. Ze krijgen de 
vragen en opdrachten in een van 
de lokalen van de school. Ze 
mogen publiek inzetten dat van-
uit een andere ruimte meehelpt. 
Het winnende koppel is het 
duo dat het snelst alle opdrach-
ten heeft voldaan of de meeste 
opdrachten goed voltooit.
 
De deelname en toegang is uiter-
aard gratis. De school is open en 
op grote beeldschermen in de 
aula is de voortgang via skype 
te volgen, inclusief de stand van 
ingeleverde vragen/opdrachten 
en of deze goed of fout beant-

woord worden. De winnaars 
krijgen naast eeuwige roem een 
beker uitgereikt. Alle deelnemers
krijgen een oorkonde.
 
Voorbeeldvraag 2016:
De oude en nieuwe K3 samen 
kennen in totaal zeven zangeres-
sen. Wat is het beroep van de 
vader van de K3-zangeres met de 
kortste achternaam van wie de 
voornaam niet met een K begint?
Deze vraag en nog 20 andere van 
dit soort vragen en opdrachten 
kregen de deelnemende kop-
pels in de vorige edities van 
Stresssstrijd. Via appen en/of 
mailen hadden zij contact met 
hun achterban.

Win kaarten voor 
ABBA Fever
ABBA wordt gezien als één 
van de grootste popgroepen 
ooit en met een reden. Na hun 
overwinning op het songfesti-
val in 1974 kwam er geen eind 
meer aan de enorme hits die 
deze groep op haar naam heeft 
staan. Trek je dansschoenen 
aan en zing met ABBA Fever 
mee met  alle hits op zaterdag 
9 december in Het Blauwe 
Meer, De kolk 6 in Dinxperlo. 
De avond begint om 20.00 uur  
met DJ little Joe.

De Ulftse Krant heeft 5 x 2 
entreekaarten te verloten. Zet 
je naam en telefoonnummer
op een kaart en lever deze 
uiterlijk 6 december in bij 
De Ulftse Krant, ’t Goor 55A 
in Ulft. De winnaars krijgen  
persoonlijk bericht.

Revanche voor stressende 
burgemeester Otwin van Dijk

Burgemeester Otwin van Dijk Neemt weer deel aan de Stresssstrijd op het Almende College. Cheque voor 
Bake for Life
Op  maandag 6 november was 
de Businessclub SDOUC Ulft 
te gast bij Kaak in Terborg.
Na een gastvrij ontvangst was 
er een interessante rondleiding
door Ed Fenneman.
Aloys Harmsen overhandig-
de namens de businessclub 
SDOUC als dank een cheque 
van € 750,- aan Ed Fenneman  
bestemd voor Bake for Life, 
een geweldig initiatief waarbij 
bakkerijen worden gebouwd 
in Oeganda en Kenia, onder-
steund  Kaak Group. 
(www.bakeforlife.nl)

Puzzel mee met de Ulftse Krant
In deze Ulftse Krant verschijnt een speciale puzzel. Dit keer moeten de puzzelaars een zoektocht maken 
door alle advertenties. In de puzzel op deze pagina staan tekstregels. Van elke advertentie is een tekstregel 
of een deel daarvan opgenomen. Het is de bedoeling dat u achter elke tekstregel de naam van de adver-
teerder vermeldt. De complete lijst stuurt u in een envelop voor 13 december a.s naar:

De Ulftse Krant, onder vermelding van: 
Kerstpuzzel: ’t Goor 55A, 7071 PC ULFT

De uitslag wordt bekend gemaakt in de kersteditie van de
Ulftse Krant die 18 december a.s. verschijnt.
Naam .......................................................................................................
Adres .......................................................................................................
Postcode en Woonplaats .......................................................................
Tel.nr .......................................................................................................

Maak kans op een

kerstpakket t.w.v. e 50,-

Deel van de tekstregel Naam adverteerder
ambachtelijk steenbakken .....................................................................................................................................................................................................................................................................
verhuisplannen ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
sfeermakers .............................................................................................................................................................................................................................................................................................
kerst-sterren ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
als je enthousiast bent ............................................................................................................................................................................................................................................................................
koopjeshoek  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
superhoofdprijs .......................................................................................................................................................................................................................................................................................
mijn woning .............................................................................................................................................................................................................................................................................................
go wild ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
wij gaan verder voor u ...........................................................................................................................................................................................................................................................................
640895.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
wonen & slapen ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
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In het voorpagina-artikel kon 
u al over een aantal activiteiten 
in de regio lezen. Maar er wordt 
nog veel meer georganiseerd 
rond kerst. Hieronder zetten wij 
een aantal ervan op een rij. 

Rotary Bergh
Rotary Bergh organiseert ook dit 
jaar weer hun sfeervolle goede 
doelen kerstmarkt. Dit vindt 
plaats op zaterdag 9 december, 
tussen 14.00 en 18.00 uur, in de 
theetuin van kasteel Bergh. Met 
een twintigtal kramen, gevuld met 
veelal eigengemaakte producten 
en het optreden van diverse ge-
zelschappen in een geheel eigen 
setting wordt geld opgehaald om 
vier goede doelen te steunen. 
Dit jaar gaan de opbrengsten 
naar Stichting Together, Braam-
huis, de Zonnebloem afdeling
Gendringen en naar Schuldhulp-
maatje Oude IJsselstreek. 

Op de markt zijn zelfgemaakte 
kerststukjes en tafelornamenten 
te koop, eigengemaakte speciale 
jamsoorten, kerstversieringen en 
winterverzorging voor vogels. 
Ook de gebruikelijke oliebollen 
en andere versnaperingen zullen 
niet ontbreken. Verder is er een 
loterij en een gratis proeverij van 
diverse producten. Als extra-
tje is er dit jaar ook een ’Santa 
Funwalk’. Daarbij maken zo’n 
100 mensen van alle leeftijden 
een gesponsorde wandeling van 
ruim 2 km door het centrum van 
’s-Heerenberg. 

Kerstmarkt Terborg
Op zondag 10 december, tussen 
12.00 en 17.00 uur, organiseert 
Terborg Centraal, de onderne-
mersvereniging van Terborg, een 
verrassende kerstmarkt. Voor 
deze grote, gezellige markt is er 
een samenwerking gezocht met 
verpleeghuis Antonia, de RK- en 
hervormde kerk in Terborg.
Al jaren organiseerde verpleeg-
huis Antonia zelf een sfeervolle 
kerstmarkt, die niet altijd op 
hetzelfde moment viel als de 
kerstmarkt in de Hoofdstraat. 
Door de samenwerking kan de 
bezoeker deze twee evenemen-
ten combineren en een gezellige 
dag doorbrengen in Terborg.
De RK Georgiuskerk opent deze 
middag haar deuren. In deze 
kerk is een prachtige kerststal te 
bewonderen en er is een grote 

wensboom opgesteld met als 
motto: ’doe een wens voor een 
ander’. Daarnaast is op een groot 
scherm het kerstverhaal te zien 
door een zandtovenaar.
Om het voor bezoekers mak-
kelijk te maken is er een kerst-
route uitgezet door middel van 
verwijzingsborden. De route kan 
te voet of per golfkar genomen 
worden.

Op diverse locaties treffen be-
zoekers verschillende optredens. 
Zo zingt het kerkkoor in de kerk, 
van 13.00 tot 15.00 uur. De har-
monie loopt rond over de markt 
en maakt muziek tussen 15.00 en 
16.00 uur. Bij Van der Eem zijn 
twee optredens. Van 13.00 tot 
15.00 uur is er een optreden van 
Liberate, van 13.00 tot 16.00 uur 
laten de midwinterhoornblazers 
van zich horen. Ook geven zij die 
dag een demo. Different Voices 
is te horen van 13.30 tot 15.00 uur 
op het plein bij Kaak en Voices 
Etten is te horen bij Antonia 
Azora. Daarnaast is er ook veel 
muziek in de Hoofdstraat en op 
het St. jorisplein. Ook is er volop 
kindervermaak, zang, sneeuw-
poppen, DJ’s, midwinterhoorn-
blazers, is er een draaimolen, kun 
je ponyrijden en natuurlijk is er 
de geur van glühwein. Bovendien 
zijn alle winkels geopend. 

In verpleeghuis Antonia treft 
men naast zang ook vele sfeer-
volle kraampjes aan met prach-
tige producten en kan er even 
een pauze ingelast worden met 
een lekker kopje koffie.

Kerstmarkt MMP
Ook op 17 december is er een 
kerstmarkt, in woonzorgcentrum 
Maria Magdalena Postel (MMP) 
in Gendringen. Tijdens de gezel-
lige en sfeervolle kerstmarkt, van 

17.00 tot 21.00 uur, zijn er onder 
andere kerststukjes, kaarten, vo-
gelvoedertaarten en kleding te 
koop. Ook is er een loterij, is er 
erwtensoep uit eigen keuken, zijn 
er wafels met kersen en slagroom 
en bekers warme chocolademelk 
en glühwein. Ook is er een lam-
pionnenoptocht en een sfeer-
volle kraam van ondernemers uit 
Gendringen. Met de opbrengst 
van de kerstmarkt wil de MMP 
een prachtige tovertafel kopen 
voor haar bewoners. 

Kerstconcerten
Naast het Ulfts Mannenkoor 
geven nog meer koren een 
kerstconcert. Zo doet het Ulfts 
Gemengd Koor (UGK) dit jaar 
twee kerstconcerten. Op vrij-
dag 15 december houden ze een 
concert in de Martinuskerk in 
Gendringen. Dit concert begint 
om 20.00 uur. Dit optreden is sa-
men met Kerkkoor Gendringen. 
Op zaterdag 16 december geven 
ze ook een kerstconcert, in de 
Oswalduskerk in Zeddam. Dit is 
samenwerking met het kwartet 
Cantanima. Het begint om 16.30 
uur, de kerk is een half uur voor 
aanvangstijd open. Entree hier-
voor is 7,50 euro. 
De Ulftse Nachtegalen geven 

dit jaar vier concerten. Het kin-
derkoor van de Nachtegalen 
geeft op 10 december een op-
treden in de Goede Herderkerk 
in Doetinchem. Dit doen ze 
samen met dameskoor Miracle 
Sound. Het begint om 14.15 uur. 
De entree hiervoor is tien euro. 
Dezelfde dag geeft het jeugd-
koor om 15.30 uur een optre-
den in de Dorpskerk in Hoog-
Keppel. Dit doen ze samen met 
jonge-dames-koor Luscinia. Een 
kaartje kost 12,50 euro. Zondag 
17 december treden alle koren 
van de Ulftse Nachtegalen op in 
de Mauritiuskerk in Silvolde. Dit 
begint om 15.30 uur. De entree 
hiervoor is tien euro. Het afslui-
tende concert is op kerstavond, 
tijdens de nachtmis in de Paskerk 
in Doetinchem. Dit doen de 
Ulftse Nachtegalen samen met 
Luscinia. De entree hiervoor is 
gratis. 

Het Ettens Mannenkoor geeft 
ook twee optredens tijdens de 
kerstperiode. Op zondag 10 de-
cember geeft het een concert in de 
H. Martinuskerk in Pannerden. 
Dit concert begint om 16.00 
uur. Op zaterdag 23 december 
werkt het mee aan de Christmas 
Special Music Show Scotland, 
in het GelreDome in Arnhem. 
Dit begint om 14.30 uur. Music 
Show Scotland uit Borculo orga-
niseert deze speciale kerstshow. 
Het Gelredome wordt speciaal 
hiervoor omgebouwd naar de 
Schotse Highlands. Het Highland 
Valley Castle krijgt een XXL uit-
voering en wordt zelfs voorzien 
van een gracht en ophaalbrug. 
De show heeft een speciaal kerst-
programma met bekende kerst-
liedjes in allerlei variaties, waar 
natuurlijk de pipes en drums niet 
ontbreken! Het concert wordt 
een echte familieshow met veel 
verrassingen. Er is plaats voor 
zo’n 15.000 bezoekers. Kaarten 
zijn te bestellen via de Nationale 
Theater Kassa.

Almende College
Evenals voorgaande jaren organi-
seert het Almende College weer 
een glazen huis-actie, getiteld 
Serious Bluemers. Van dinsdag 
19 december, vanaf 12.00 uur, 
worden er drie docenten 48  uur 
opgesloten in de school. Hierbij 
moeten ze non-stop radio maken, 
om zo geld in te zamelen voor de 

landelijke Serious Request-actie 
van 3FM. Daarbij krijgen de 
docenten, net als de landelijke 
dj’s, geen eten. Alleen shakes en 
sapjes. Het evenement is live te 
volgen via de Facebookpagina en 
het Youtubekanaal van Serious 
Bluemers. Welke docenten 
worden opgesloten, is nog niet 
bekend. 
In de week van deze actie is de 
school geopend. Doorlopend zijn 
er diverse acties, een veiling en 
een aantal optredens. Leerlingen 
van de Bluemers mogen zelf ac-
ties bedenken om zoveel moge-
lijk geld op te halen voor Serious 
Request. Normaal gesproken 
staat het glazen huis ieder jaar 
op een andere locatie binnen het 
Almende College. Maar gezien 
het succes van vorig jaar, staat 
het glazen huis dit jaar opnieuw 
bij Bluemers. Toen werd 8000 
euro opgehaald. 
De locatie Isala organiseert op 
vrijdag 22 december een kerst-
ontbijt, met ruim 1000 leerlingen 
en 100 leraren, aan een grote 
slinger van tafels door de hele 
school heen. Daarbij wordt ook 
een bijpassende activiteit georga-
niseerd. De locatie Wesenthorst 
heeft dit jaar geen kerstactiviteit 
voor een goed doel, maar doet 
dit op een ander moment van dit 
schooljaar. 

Tuincentrum Putman
Op zondag 10 december orga-
niseert Tuincentrum Putman 
uit Ulft een demonstratie kerst-
arrangementen maken. 
De winkel wordt extra gezellig 
aangekleed en er is glühwein, 
muziek en er zijn kerstlekker-
nijen. Ook is de zaak ingericht 
met diverse kerstbomen, zowel 
echte dennen en sparren als 
kunstkerstbomen. Alles voor de 
kerst, van de boom tot de ver-
lichting, is te vinden bij Putman. 
Naast zondag 10 december zijn 
ze ook op de zondagen 3 en 17 
december geopend.

Alle kerstactiviteiten op een rij

Op 9 december organiseert Rotary Bergh dit jaar weer hun sfeervolle goede doelen kerstmarkt.

Ronald Putman bezig met de winkelinrichting voor de kerstactiviteiten in december.
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In 1952 stond er bij de brug in Ulft nog een schoor-
steen van Becking en Bongers. Hij moest wijken 
voor een nieuwe brug. De fotograaf maakte nog 
een keer gebruik van de gelegenheid om foto’s te 
maken van de omgeving vanaf de pijp. Richting de 
kerk maakte hij deze foto. Links ziet u het dak van 
de zaal van Gerritschen. Daarnaast de zaal van de 
Pluum. Via de ingang van de Veldstraat de winkel 
van Bakker Kemperman. Rechts op de foto de 
winkel van Veels en het Reigershuus.

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

Olde Dorpskiek’n
De volgende Ulftse Krant verschijnt 18 december. Voor sugges-
ties en/of opgaves van evenementen kunt u terecht bij Drukkerij 
IJselstroom aan ’t Goor 55A te Ulft, ulftsekrant@ijselstroom.nl 
Bellen mag ook: 0315 - 681373, (vragen naar Patricia)

25 november: Lichtjesavond, Monuta, Gendringen
26 november: Sinterklaas deelt cadeautjes uit voor de mooiste   
 tekeningen,DRU Cultuurfabriek, Ulft
28 november: Stressstrijd Almende college, Ulft
29 november: Rijbewijskeuring De Mulderije, Ulft
30 november: Bingo DorpshuusVarsselder
1 december: Birth of Joy, DRU Cultuurfabriek, Ulft
3 december: Film ’In a better world’, DRU Cultuurfabriek, Ulft
4 december: Bingo KBO/SBU, Hemeltje, Ulft
7 december: Adventsviering Seniorenbonden, Koenders,   
 Breedenbroek
9 december: kerstactiviteiten Bloembinderij Ad ten Have, Ulft
9 december: Kerstmarkt Rotary Club ’s-Heerenberg
9 december: Perfect Showband met Les Cigales, St. Joris, Ulft
9 december: Kerstconcert UMK, Goede Herderkerk, Dinxperlo
10 december: Kerstmarkt DRU SSP hal, Ulft
10 december: Fakkeltocht Amnesty International, DRU   
 Cultuurfabriek, Ulft
10 december: Kerstarrangementen maken Putman, Ulft
10 december: Midwinterhoornwandeling, start DRU Cultuur-  
 fabriek, Ulft
10 december: Open huis bij Marneth, Ulft
10 december: Kerstmarkt Terborg
15 december: Remko Vrijdag & Martine Sandifort, DRU   
 Cultuurfabriek, Ulft
16 december: Kerstviering KPU, DRU Cultuurfabriek, Ulft
17 december: Kerstconcert UMK Bürgerhaus, Rees (D)
17 december: Kerstmarkt MMP Gendringen
22 december: Kerstconcert UMK Petrus en Pauluskerk, Ulft
30 december: Concert UMK Sankt Peter und Paulkirche,   
 Kranenburg (D)

Opening nieuwe woningen in 
Roemenië
De laatste maanden van het jaar zijn tradi-
tioneel drukke maanden bij de Moeder 
Teresa Stichting Ulft. Zo was er onlangs 
een delegatie in Roemenië voor de ope-
ning van nieuwe woningen, waren er de 
voorbereidingen voor het Recht uit het 
Hart-keetje en vindt binnenkort de uitver-
koop plaats.

In Sàcueni in Roemenië werden recent in 
het bijzijn van bestuursleden van de stich-
ting zestien nieuwe woningen opgeleverd. 
”Die zijn midden in een enclave gebouwd, 
op een terrein waar ook nog bewoonde 
300 krotjes staan,’’ zo legt bestuurslid Leo 
Kok uit. Hij is al lang actief binnen de 
stichting en al vele keren in Roemenië ge-
weest. ”Door deze acht dubbele woningen 
daar op deze wijze te bouwen, hopen we 
dat ze ook als voorbeeld voor de omgeving 
dienen. Zowel voor de lokale autoriteiten 
als ook voor de directe buren,’’ zo merkt 
de Achterhoeker op.
De opening in Roemenië ging traditioneel 
met de nodige festiviteiten gepaard. ”De 

woningen werden geopend door de loco-
burgemeester, er was pers en er waren 
veel bewoners uit de enclave,’’ zo geeft 
Kok aan.  Met de huisjes in Sàcueni komt 
het totaal aantal gebouwde sociale huur-
woningen door de stichting op ruim 230, 
zo geeft Kok aan. De huisjes hebben een 
adres en geven de bewoners een status in 
Roemenië. Dit in nodig om aanspraak te 
kunnen maken op sociale voorzieningen.
”Daarbij zijn de hutjes die de mensen be-
woonden ook gelijk afgebroken, zodat er 
geen andere families in trekken. Daarmee 
voorkom je dat de gebrekkige huisvesting 
gehandhaafd blijft, dit is weer een stap in 
de goede richting.’’
Een andere goede stap is het Recht uit 
het Hart-keetje, het jaarlijkse project 
van de Moeder Teresa Stichting op het 
Simonsplein in Doetinchem. Ook dit jaar 
hebben veel sponsoren zich bereid ver-
klaard de actie te ondersteunen, waarvoor 
de stichting hen erg dankbaar is. Meer 
informatie over de stichting, projecten en 
acties is op www.moederteressa.com te 
vinden. Ook is de stichting actief op Face-
book om eenieder op de hoogte te houden.

Moeder Teresa Stichting

De feestdagen staan voor de deur en dat 
betekent dat het ook weer tijd is voor 
het traditionele open huis bij Frank en 
Marianne Marneth. Zoals gebruikelijk 
wordt dat ’open huis’ op zondag 10 de-
cember tussen 12.00 en 17.00 uur letterlijk 
genomen: niet alleen het winkelgedeelte 
aan de Frank Daamenstraat 2 is dan toe-
gankelijk, ook het woongedeelte van de 
familie Marneth.

Het is daadwerkelijk een familieaange-
legenheid in huize Marneth: niet alleen 
Frank en Marianne steken de handen uit 
de mouwen, hun kinderen helpen even-
eens en ook de schoonfamilie wordt inge-
schakeld. ”Mijn zwager Thorsten serveert 
al sinds jaar en dag de drankjes en hij 
heeft al echt een eigen klantenkring op-
gebouwd,” vertelt Marianne lachend. ”De 
mensen rekenen erop dat hij er weer is.”

Bezoekers worden verder van een 
hapje en een drankje voorzien door 

Wim en Gerrie van Landwinkel Luemes. 
Marianne: ”Zij verzorgen in de keuken 
een proeverij. Daarmee presenteren ze 
hun etenswaren: worst, kaas, pudding, 
nootjes en ook sappen.” Op artistiek ge-
bied valt er eveneens genoeg te beleven. ”
Het open huis is dit jaar kunstgeoriën-
teerd: beeldend kunstenaar Piet Sluiter 
exposeert. Frank lest daar, hij schildert en 
boetseert, en hij laat ook eigen werk zien.”

Ondertussen is de winkel gewoon open 
en kunnen dames bijvoorbeeld een jurkje 
voor de feestdagen uitzoeken. Daarnaast 
is er bij Marneth een groot assortiment 
aan cadeauartikelen voor Sinterklaas en 
Kerstmis. 

En net zo traditioneel als het open huis: 
in de aanloop naar de feestdagen kunnen 
klanten hun eigen ondergrond brengen, 
waar een fraai bloemwerk op wordt ge-
maakt. Vanaf 12 december is Marneth van 
maandag tot en met zaterdag geopend.

Kunstgeoriënteerd open huis 
bij Marneth

De officiële opening van de nieuwe woningen vond plaats in aanwezigheid van (v.l.n.r.) 
de loco-burgemeester, een belangenbehartiger van de bewoners, de bestuursleden Wilfried 
Rasing en Leo Kok van de Moeder Teresa Stichting Ulft.

Kerstsfeer bij Marianne Marneth.


