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Frans Bauer 

En weer een jaar voorbij. Het 
is gebruikelijk om terug te blik-
ken zo aan het einde van het 
jaar. Begin dit jaar waren we in 
de greep van de verkiezingen. 
Veel mensen zouden lijnrecht 
tegenover elkaar staan. Zo werd 
het beeld geschetst. Gelukkig 
bleek dat minder waar. Het was 
ook tijd voor goed nieuws in 
de laatste maand van het jaar. 
Nadat die ellendige Zwarte 
Pieten-discussie voorbij was 
meldde Sociaal Cultureel Plan-
bureau dat het goed gaat met 
Nederland. Het gaat al een tijd-
je goed met Nederland, volgens 
mij. Door de verslaggeving 
rondom de ’Slag om Dokkum’ 
zou je haast denken dat men 
hier doodongelukkig is. Dat 
valt dus allemaal reuze mee. En 
zo wordt het ook door meeste 
mensen ervaren. Radicalisme 
blijft een sappig onderwerp om 
over te praten. Maar door die 
constante berichtgeving over 
dat extreme en die verschillen 
gaan mensen geloven dat die 
verschillen heel groot zijn. Het 
bericht van instituut kwam als 
een bevestiging. 
Daarnaast verscheen Frans 
Bauer ook nog eens op voor 
hem een onbekend podium. 
Naar aanleiding van een in-
terview in het NRC Handels-
blad was Bauer te gast bij De 
Wereld Draait Door. En daar 
zei hij best zinnige dingen. Hij 
probeerde de ’gewone Neder-
lander’ te omschrijven. 
Vrij vertaald kwam het erop 
neer dat de ’gewone Neder-
lander’ volgens Bauer zijn af-
komst niet verloochent, zorgt 
voor een ander die het minder 
heeft en dat iedereen recht 
heeft op goed onderwijs. Drie 
dingen waar we het allemaal 
over eens zijn. Het is een mooie 
kerstgedachte, die kersgedach-
te van Frans Bauer.

Zijlijn

Het afgelopen jaar zijn de HH. 
Maria en Laurentiusparochie 
en de Verrijzenis Parochie ge-
fuseerd tot de Maria Laetitia 
Parochie. Het werkgebied is hier-
door een stuk groter geworden, 
wat ook zijn weerslag heeft op 
de dagelijkse werkzaamheden 
binnen de parochie. Iemand die 
daar alles van weet is Marcel 
Smits. Hij is priester en werkt al 
zestien jaar in diverse parochies 
uit de regio.

”Je merkt dat er steeds minder 
directe betrokkenheid is en dat 
verandert ook het werk,” zegt 
Smits. ”Niet eens zo heel lang 
geleden, een jaar of dertig, werk-
ten er in dezelfde regio veertig 
mensen. Nu hebben we nog maar 
3,7 fte. Dat betekent dat we de 
afgelopen jaren veel bezig zijn 
geweest met het verleggen van 

de prioriteiten. We hebben meer 
een aansturende functie gekre-
gen en we doen meer met vrijwil-
ligers. Het directe contact met 
mensen is wel wat minder gewor-
den. Toch blijft het belangrijk om 
ook zelf dingen te doen, om zelf 
naar de mensen toe te gaan. Dat 
je nog wel met beide benen in de 
samenleving blijft staan, om te 
weten wat er speelt.  Ik moet toe-
geven dat dit steeds moeilijker 
wordt en ik zou het graag anders 
zien, maar dit is wel de realiteit.”

”Daarbij moeten de mensen van 
de oude parochies nog aan elkaar 
wennen. Voor 2010 had dit hele 
gebied 19 parochies. Die zijn al-
lemaal samengevoegd tot deze 
parochie. Dat proces van samen-
werken, van aan elkaar wennen, 
dat is nog steeds gaande. Of ik 
het drukker heb gekregen? Nee, 

er zit nog steeds maar 24 uur in 
een dag.”

Nieuw-Zeeland
Niet alleen de schaalvergroting 
heeft zijn werkzaamheden ver-
anderd ook de multicultirali-
teit. Smits is geboren in Nieuw-
Zeeland en werkte ook lang daar. 
Smits: ”Nieuw-Zeeland is een 
land van immigranten. Daar had 
je iedere dienst te maken met der-
tig verschillende nationaliteiten. 
Je valt daar als nieuwkomer veel 
minder op. Toen ik hier kwam 
wonen in 2001 kreeg ik vaak te 
horen: ’jij bent van elders’. Dat
is geen oordeel, maar het is wel 
voelbaar.”
”Achthonderd jaar geleden 
woonden er nog helemaal geen 
mensen in Nieuw-Zeeland. Door 
de komst van vele immigranten, 
die allemaal hun eigen bescha-

ving meebrachten, veranderde de 
cultuur daar ook steeds. Daarom 
zijn ze het veel meer gewend om 
om te gaan met nieuwkomers. 
Het is meer een ’way of life’. 
De Nederlandse cultuur is veel 
dieper geworteld bij de mensen 
hier.”

”Toch voel ik me in beide landen 
thuis. Mijn ouders, die oorspron-
kelijk uit Gaanderen en Terborg 
komen, zijn in 1959 naar Nieuw-
Zeeland verhuisd. Maar ik heb 
wel een Nederlandse opvoeding 
gehad. Een typisch verschil? 
Nederland is veel meer familie-
georiënteerd. Verjaardagen zijn 
hier heel belangrijk. Je moet in 
ieder geval iemand even felici-
teren. In Nieuw-Zeeland is jarig 
zijn niet echt bijzonder.”
”In 1995, vlak na hun pensioen, 
zijn mijn ouders teruggegaan 
naar Nederland. Zes jaar later 
ben ik ook geëmigreerd, om 
vaker bij ze te kunnen zijn. Ze 
zijn nu behoorlijk op leeftijd en ik 
vind het fijn dat ik ze een beetje 
kan ondersteunen. Zij waarderen 
dat ook.”

Kerstboodschap
Omdat het bijna Kerstmis is, wil 
Smits de lezers van de Ulftse 
Krant graag nog een kerstbood-
schap meegeven: ”Kerst gaat 
natuurlijk over de grote God die
als een klein kwetsbaar kind, 
Jezus, mens is geworden onder 
de mensen. We worden soms 
overweldigd door grote zaken, 
we hebben te maken met grote 
noden. En er zijn grote situaties 
die ons proberen angst aan te 
jagen. Daarom is het ook belang-
rijk om niet het zicht te verliezen 
op het kleine. Op kleine gebaren
die hoop kunnen geven. De     
jongen die het kerstpakket uit-
deelt, of een praatje voor diegene        
die zich wat eenzaam voelt. We 
kunnen misschien de wereld niet 
veranderen, maar we kunnen wel 
voor iemand anders een wereld 
van verschil maken.”

”Je moet de kleine dingen 
niet over het hoofd zien’

Priester Marcel Smits werkt al zestien jaar in diverse parochies uit de regio.
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Verkiezingen in Maart
Woensdag 21 maart 2018 gaat 
Nederland weer naar de stembus 
voor de gemeenteraadsverkie-
zin-gen. Als een nieuwe poli-
tieke partij onder een bepaalde 
naam (’aanduiding’) wil deelne-
men  moet zij deze naam bij het 
centraal stembureau voor de ge-
meenteraadsverkiezing laten re-
gisteren. Deze aanduiding komt 
bovenaan de kandidatenlijst en 
op het stembiljet te staan. Heeft 
er geen registratie (of te laat) 
plaatsgevonden, dan wil dat niet 
zeggen dat de groepering niet 
aan de verkiezingen mag deel-
nemen. Dat mag namelijk wel. 
De groepering mag dan alleen 
geen naamaanduiding boven de 
lijst plaatsen. De lijst krijgt dan 
alleen een nummer. Uiterlijk 27 
december moet een registratie-
verzoek worden ingediend. Bel 
voor de procedure of voor meer 
informatie met de backoffice 
Burgerzaken (0315) 292 292.

Indienen van bezwaar
De gemeente Oude IJsselstreek 
heeft een externe, onafhanke-
lijke adviescommissie voor de 
behandeling van bezwaarschrif-
ten: de commissie bezwaarschrif-
ten. Wanneer u bezwaar maakt 
tegen een beslissing van de ge-
meente, neemt deze commissie 
dit in behandeling. Deze com-
missie brengt advies uit aan het 
bestuursorgaan dat een beslissing 
op uw bezwaar moet nemen. Dit 

bestuursorgaan, veelal het col-
lege van burgemeester en wet-
houders, neemt echter de uitein-
delijke beslissing op uw bezwaar. 
De commissie bezwaarschriften 
bestaat uit een voorzitter en 
twee leden. Zij wonen en wer-
ken niet in de gemeente Oude 
IJsselstreek en zijn onafhankelijk 
van het gemeentebestuur.

Bijzondere Bijstand
Je hebt een laag inkomen en 
moet bijzondere en noodzake-
lijke kosten maken. Extra kosten 
waar je niet voor sparen kunt. 
Waartegen je je niet kunt verze-
keren en die je helaas ook zelf 
niet kunt betalen. Dan kan de ge-
meente jou misschien wel onder-
steunen wanneer je bijzondere 
bijstand aanvraagt. Bijzondere 
bijstand is er voor iedereen met 
een inkomen op of net iets bo-
ven het bijstandsniveau. Voor 
het toekennen van bijzondere 
bijstand kijkt de gemeente Oude 
IJsselstreek  naar de beste oplos-
sing binnen jouw situatie.

Duurzaamheidlening
Het college wil per 1 januari 2018 
twee duurzaamheidsleningen in-
voeren: de duurzaamheidslening 
voor woningen en de stimule-
ringsregeling voor non-profit 
organisaties. Met een duurzaam-
heids- en stimuleringslening kun-
nen inwoners tegen gunstiger 
voorwaarden geld lenen om 
energiebesparende maatregelen 
te treffen. Door energiebespa-
rende maatregelen uit te voeren 
kunnen inwoners flink besparen 
op de energierekening en tege-
lijkertijd bijdragen aan de duur-
zaamheids- en energiedoelstel-
lingen. Oude IJsselstreek heeft 

de ambitie om in 2030 energie-
neutraal te de zijn.

Vangnetuitkering
Het BUIG budget, waaruit de ge-
meenschappelijke regeling Labo-
rijn de uitkeringen beschikbaar 
stelt, is in 2017 onvoldoende. 
Gemeenten kunnen onder voor-
waarden gecompenseerd worden 
voor de tekorten op het BUIG 
budget. Eén van de voorwaarden 
om de aanvraag voor de vangnet-
uitkering in te dienen is dat de 
gemeenteraad instemt met de 
verklaring van het college. Hierin 
verklaart het college dat er maat-
regelen zijn getroffen om tot een 
reductie van het tekort te komen.

Nieuwe woonvisie
Het college heeft ingestemd met 
de woonvisie. In de woonvisie 
wordt beschreven hoe we in de 
toekomst omgaan met wonen in 
Oude IJsselstreek. De belang-
rijkste ambitie in de woonvisie is 
ervoor te zorgen dat de bestaan-
de woningen klaar zijn voor een 
duurzame toekomst. Het college 
legt de woonvisie nu voor aan de 
gemeenteraad.

De vorige woonvisie is vastge-
steld in 2008. De afgelopen 9 
jaar zijn ruim 1000 woningen 
gebouwd en bijna 360 woningen 
gesloopt. Inmiddels zijn de om-
standigheden gewijzigd. De be-

volkingssamenstelling verandert 
en daarmee ook de woonwensen 
van inwoners en de vraag naar 
woningen. 
In de woonvisie wordt rekening 
gehouden met de ontwikkelingen 
in de samenleving. 
Met de nieuwe visie formuleert 
de gemeente een lokale uit-
werking van de Regionale 
Woonagenda (2015). De resul-
taten uit het in 2017 uitgevoer-
de Achterhoeks Woonwensen 
en Leefbaarheids-Onderzoek 
(AWLO) zijn hierin meegeno-
men. De Woningbouwplanning, 
welke de gemeenteraad in 2016 
heeft vastgesteld, is uitgangspunt 
voor de  woonvisie.

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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Wilgenstraat ”pan klaar” in Ulft

Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

’n minuutje

Paerelskruutje

Nu de laatste 18 woningen door bouwbedrijf Klomps worden afgebouwd, wordt ook de openbare ruimte 
van de Wilgenstraat definitief ingericht met elementenverhardingen, groen en openbare verlichting. De 
planning is om in februari 2018 te starten met de werkzaamheden. De werkzaamheden worden gefaseerd 
uitgevoerd.

In Varsselder Veldhunten wordt 
op oudejaarsdag 31 december 
weer met carbid geschoten, 
waarvan acht grote bussen en 
wat kleinere op rij staan opge-
steld. De organisatie is in han-
den van carnavalsvereniging ”de 
Zinkput” met de complete raad 
van 11. 

Wellicht kunt u ook kennisma-
ken met Prinses Like (Immink) 
en haar hofhouding, de dames 
Jansen.  De locatie is  Hesterweg 9 
bij de familie Lucassen net buiten 
de bebouwde kom van Varsselder 
Veldhunten. Uiteraard kunt u 
ook weer genieten van een hapje 

(hamburger, loempia’s e.d.) en 
diverse drankjes zoals Glühwein, 
bier, Jägermeister etc. Daarnaast 
is er muziek van DJ Henk op 
het beschut en verwarmde terras 
aanwezig. De toiletwagen is voor 
zowel heren als dames aanwezig 
op het terrein. Het schieten be-
gint rond de klok van 13.00 uur 
tot ongeveer 16.30 uur in de mid-
dag. Het volgende evenement 
van de carnavalsvereniging ”de 
Zinkput” is de grote Pronkzitting 
op zaterdag 20 januari 2018 in het 
Dorpshuus, bij het sportcomplex. 
Hier zijn de voorbereidingen al 
in volle gang gezet. Reserveer 
dus tijdig.

Carbid Schieten

Carnavalsvereniging ”De zinkput” organiseert 31 december het carbid-
schieten in Varsselder-Veldhunten.                            

Als er op het nieuwe jaar ge-
proost wordt met een glas cham-
pagne, hoort daar ook een schaal 
oliebollen bij. Sinds jaar en dag 
zijn de leden van RTC De Wildt 
de laatste dagen voor Oud en 
Nieuw druk bezig met de berei-
ding en verkoop van hun lekker-
nijen, zo ook in de laatste week 
van 2017. Hun oliebollen en     
appelbeignets zijn in Ulft ver-
krijgbaar op het Zwarte Plein en 
voor Shoeby.

De wielrenners organiseerden de 
traditionele activiteit vorig jaar 
voor het eerst vanuit hun nieuwe 
onderkomen, het clubgebouw op 
het Zwarte Plein bij schutterij de 
Eendracht. Dat was een groot 
succes, verklaart Wiel Geelen 
van de oliebollencommissie van 
de Ulftse wielerclub. ”Het was 
alleen zó druk, dat we moeite 
hadden om de kramen elders in 
Ulft te bevoorraden. Daar heb-

ben we ons een beetje op ver-
keken. Daarom staan we op nu 
twee plaatsen, op het Zwarte 
Plein en de Blenk. Zo staan we 
ook centraal in het dorp.”
Op vrijdag 29 december begint 
voor de leden van De Wildt in 
alle vroegte het bakken en gaat 
rond 14.00 uur ’s middags het 
verkopen van start. ”Op zater-
dag de 30e staan we er de hele 
dag, vanaf 8.00 uur. En op de 31e 
zijn we er ook in de ochtend nog, 
in de loop van de middag zetten 
we er dan een punt achter.” De 
kramen van De Wildt zijn voor-
zien van het clublogo en duide-
lijk herkenbaar. ”Daar kun je 
niet omheen. Zoals dat ook geldt 
voor onze oliebollen.”
Om verzekerd te zijn van olie-
bollen en/of appelbeignets: op 
www.rtcdewildt.nl zijn de bestel-
formulieren te downloaden die 
bij beide verkoopkramen kunnen 
worden ingeleverd.

Oliebollen van De Wildt op 
Zwarte Plein en in centrum

V.l.n.r. Wiel Geelen, Fred Peeters en Ruud Visser.



Wilfried Stienissen prins op 
de Pol
Tijdens de pronkzitting van Car-
navalsvereniging de Pol uit Ulft 
is Wilfried Stienissen (Prins 
Wilfried de Eerste 2.0) uitgeroe-
pen tot de nieuwe prins carnaval.
Prins Wilfried zal met prinses 
Bernadet, de adjudanten Robert 
Horstik en Wim Vredegoor, en 
dochters Eva, Anne en Emma 
als hofdames, tijdens de Polse 
Carnaval in het clubgebouw van 
St. Joris voorop gaan met de leus: 
Wi-j doen het nog een keer voor!

Kerstavond Damesgilde Ulft
Op woensdag 20 december om 
18.30 uur houdt Damesgilde Ulft 
haar jaarlijkse kerstavond in de 
DRU Cultuurfabriek te Ulft met 
o.a. een gezamenlijke maaltijd. 
Muzikale begeleiding wordt ver-
zorgd door een koor, IPK-Etten.

DRU CULTUURFABRIEK
”La Pazza Gioia” in Filmhuis
Het Filmhuis van de DRU 
Cultuurfabriek presenteert op 
woensdag 20 december de 
Italiaanse film ”La Pazza Gioia” 
uit 2016, geregisseerd door Paolo 
Virzì, met in de hoofdrollen 
Valeria Bruni Tedeschi, Micaela 
Ramazzotti en Anna Galiena. 
De film is van 20.00-21.58 uur. 
Een kaartje kost € 6,-.

Familiefilm
Een familiefilm naar het boek 
van Andreas Steinhöfel over 
het jongetje Max dat op een 
nacht een pratende eland in 
zijn schuur vindt. Op 20 decem-
ber is deze film te zien in de 
DRU Cultuurfabriek. De voor-
stelling begint 15.00 uur in de 
Rabobankzaal. Kaarten kosten 
€3,- in de voorverkoop.

Jeugdfilm: Sing
Een animatiefilm met Fedja van 
Huêt als een koalabeer die zijn 
theater probeert te redden met 
een talentenjacht. Deze film is 
te zien op 27 december om 15.00 
uur in de Rabobankzaal. Kaarten 
kosten €3,- in de voorverkoop.

Top 2000 Experience
De 8 koppige band, bestaande uit 
ervaren muzikanten, brengt op 
vrijdag 22 december een indruk-
wekkende show met alle top 2000 
hits in de DRU cultuurfabriek. 
De voorstelling begint 20.30 uur, 
kaarten €10,- in de voorverkoop 
en aan de deur zijn €13,-.

Kaarten voor deze voorstellingen 
zijn verkrijgbaar aan de receptie 
van de DRU Cultuurfabriek of 
via tel. 0315-714358 en te bestel-
len via www.drucultuurfabriek.nl

VVV Winterwandeltocht
Op 26 december/2e kerstdag     
organiseert de VVV Oude IJssel-
de traditionele Winterwandel-
tocht. De start is bij De Schuylen-
burgh, ingang Paasberglaan in 
Silvolde. De starttijd voor alle af-
standen is tussen 10.00 tot 13.00 
uur. Er kan gekozen worden uit 
de afstanden 10, 15 of 20 km. 
Parkeren kan bij sporthal De 
Paasberg. Vandaar is het 300 
meter lopen naar de start locatie. 
Dit keer gaat de tocht naar Sin-
deren. De Silvoldse midwinter-
hoornblazers zorgen met hun bij-
zondere klanken voor een echte 
kerstsfeer. Onderweg wordt er 
weer gratis glühwein geschonken. 
Er zijn nieuwe routes uitgezet en 
onderweg zijn er voldoende pauze-
plaatsen aanwezig. Bijvoorbeeld 
NatuurlijkBUITEN en de Koffie-
boerderij Groot Nibbelink in 
Sinderen. Deelname is €2,50 
voor leden van de wandelbond, 
€3,50 voor niet-leden en kinde-

ren tot 12 jaar gratis. Onderweg 
kunt u weer volop genieten van 
de fraaie uitzichten en winterse 
taferelen langs het water. 

Eindjaarsconcert Gendringse 
Orkestvereniging
Op vrijdagavond 29 december 
verzorgt de Gendringse Orkest 
Vereniging een eindejaarsconcert
met als thema, een Sfeervol & 
Muzikaal Avontuur. Het beloofd
een prachtige avond te worden,
met veel diversiteit. 
Er wordt gemusiceerd door het 
grote en jeugdorkest van GOV, 
enkele bandleden van Stingray 
en Anita van de Linden. De sa-
menwerking maakt het een echt 
avontuur. Pop, zang en andere 
prachtige muziek zorgen voor 
een onvergetelijke muzikale af-
sluiting van 2017. 
Het concert wordt gehouden in 
de Voor deze gelegenheid is de 
kerk sfeervol verlicht. Na afloop 
kan er, onder genot van een 
drankje, nagepraat worden in 
de Gent. Het concert begint om 
19.30 uur. De entree voor het 
concert is €4,50. Dit is inclusief 
koffie/thee in de pauze.

Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 8 januari 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.

Damesgilde Ulft
Op woensdag 17 januari 2018 om 
19.30 uur organiseert Dames-
gilde Ulft in de theaterzaal van 
de DRU cultuurfabriek een 
voorlichtingsavond. De heer Rob
Veenhuis, dermatoloog in het
Slingeland  Ziekenhuis in Doetin-
chem, zal een presentatie verzor-
gen over huidkanker.

Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 5 februari 2018 weer 
haar  maandelijkse bingo voor 
leden om 14.30 uur in ’t Hemeltje 
te Ulft. Nieuwe leden zijn wel-
kom en kunnen zich op deze 
middag aanmelden.

ABBa Fever live verschoven
Wegens medische omstandighe-
den is het ABBA Fever live, ver-
schoven naar zaterdag 10 maart 
2018. Gekochte kaarten blijven 
geldig. Voor meer informatie 
www.hetblauwemeer.nl

Winnaar boodschappen-
pakket
De winnares van de advertentie-
puzzel in de adventkrant is ge-
worden: Mevr. Vinkenvleugel 
aan de Grote Beer in Ulft. Het 
Jumbo boodschappenpakket is 
bij haar thuis bezorgd.
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Nieuwjaars Party: 
’Reünie van de Achterhoek’ in Megchelen

Het is een dag die vele feestgangers uit de wijde omtrek met rood omcirkeld hebben in de agenda: het 
nieuwe jaar wordt op 1 januari ingeluid bij Ter Voert in Megchelen. De voorbereidingen zijn alweer 
in volle gang. ”Het feest wordt weer net zoals altijd, maar we proberen het natuurlijk telkens nog beter 
te maken,” vertelt Roel ter Voert. ”Dat is vorig jaar gelukt met onder meer de entree en de toiletten, zo 
blijven we bezig.” Op de verschillende podia staan de bands Perfect Showband, Cabrio en diverse dj’s, 
terwijl er ook gelegenheid om in alle rust iets te eten. ”Dat al die mensen ieder jaar weer naar Megchelen 
komen, is hartstikke mooi,” vindt ter Voert. ”Als het feest goed is verlopen, kijken wij terug op een 
geslaagde dag en is het jaar goed begonnen.” De deuren van zaal ter Voert gaan op maandag 1 januari 
om 13.00 uur open.

De kaartverkoop voor de 
Pronkzittingen van Stichting 
Iseldonk, het overkoepelende 
orgaan van het Ulftse carna-
val, is gestart. De pronkzit-
tingen zullen plaatsvinden 
op vrijdag 19 en zaterdag 20 
januari 2018 vanaf 11 voor 
half 8. (19.19 uur) en zul-
len in het teken staan van 
het thema  ’Amerika’. Deze 
pronkzittingen zullen plaats-
vinden in de Popzaal van de 
DRU Cultuurfabriek in Ulft. 
Evenals voorgaande jaren 
zal tijdens de eerste pronk-
zittingsavond op vrijdag
19 januari a.s. de nieuwe 
stadsprins 2018 worden ge-
presenteerd en zal de nieuwe 
jeugdprins(es) tijdens de 
tweede pronkzittingsavond 
op zaterdag 20 januari bekend 
worden gemaakt. Iedereen is 
van harte welkom. Kaarten 
voor deze pronkzittingsavon-
den zijn te      reserveren 
via kaartverkoop@iseldonk.
com (€10,- p.p.) Wilt u ver-
zekerd zijn van een zitplaats, 
reserveer dan tijdig. Wij ver-
zoeken u bij het afhalen van 
de kaarten met gepast geld te 
betalen. Voor meer informa-
tie: www.iseldonk.com

Kaartverkoop 
Pronkzittingen 
Iseldonk gestart   

Woonzorgcentrum Maria Magdalena 
Postel organiseert in samenwerking met 
Bart Bressers en enkele andere onder-
nemers uit Gendringen en de vrienden 
van MMP een unieke kerstmarkt in 
Gendringen. Op zaterdag 16 december 
van 16.00 tot ca. 22.00 uur zal er in en 
om het woonzorgcentrum van alles te 
beleven zijn. 

Het woonzorgcentrum is de laatste 
jaren meer naar buiten toe gericht. Men 
wil de bewoners en de inwoners van 
Gendringen en omstreken graag meer 
met elkaar in contact brengen. 

Zo kan men bij MMP hamburgers en 
braadworst, huisgemaakte erwtensoep 
en chocolademelk kopen. Verder is 
er een ’altijd prijs’ loterij. Ook zijn er 
mooie kerststukjes, kerst-decoratie-
artikelen, sieraden, vogelvoedertaarten 

en kerst en wenskaarten te koop. In de 
recreatiezaal serveren medewerkers aan 
de bezoekers de nodige (warme) versna-
peringen, want als het koud is, dan kan 
men in MMP even lekker warm worden. 
Het Rode Kruis zal met verkoopmateri-
aal de entourage complementeren.

De Vrienden van MMP staan buiten 
met een promotie- en informatiestand 
voor het goede doel en tevens gaan zij 
op zoek naar nieuwe donateurs. Met 
de opbrengst van de Kerstmarkt kan 
men nieuw activiteitenmateriaal voor 
bewoners en bezoekers van MMP 
aanschaffen. 

Kortom, het is zeker de moeite waard 
om even bij Woonzorgcentrum Maria 
Mag-dalena Postel op zaterdag 16 
december, vanaf 16.00 uur langs gaan!

Kerstmarkt in Gendringen!

Wedstrijden van de 
komende weken

17 december 2017
Stokkum - Ajax B
Etten - Loo
Gendringen - VIOD
GWVV - Eibergen
Halle - NVC
Leones - SDOUC
Silvolde - Achilles 1894
SVBV - SVGG
Doetinchem - Terborg
Vios B - Ulftse Boys

21 januari 2018
Sneek Wit Zwart - SDOUC

28 januari 2018
Ajax B - Wolfersveen
’t Peeske - Etten
FC Trias - Gendringen
Reünie - GWVV
NVC - VVL
SDOUC - DVC’26
Silvolde - DHC
Mec - SVGG
MVR - Terborg
Ulftse Boys - Erix

4 februari 2018
Etten - Ajax B
Keijenburgse Boys - Gendringen
GWVV - Vragender
Stokkum - NVC
SDOUC - Voorwaarts Twello
Jong Achilles’29 - Silvolde
SVGG - Eibergen
Terborg - VVG’25
MEC - Ulftse Boys

ULFT

Industrieweg 17 7071 CK Ulft
Tel. (0315) 64 08 40

Kijk voor nog meer TOP-OCCASSIONS op:
internet: www.autowinkelhorst.nl

Al meer dan 40 jaar service en onder-
houd bij u in de buurt !!

Wij wensen u 

Prettige Feestdagen 
en een 

Veilig 2018
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Als we nieuwjaarsdag wakker 
worden, begint het nieuwe jaar 
pas echt. Dan beseffen we dat 
het oude jaar echt voorbij en af-
gesloten is, en wordt het tijd voor 
iets nieuws. Vol enthousiasme 
kijken we nog naar het prille 
nieuwe jaar vol kansen en moge-
lijkheden. Maar nu blikken we 
nog even terug op het jaar 2017.

Politiek
De plannen van de gemeente-
lijke partijen in 2017 waren o.a. 
voor Lokaal Belang, het commu-
niceren dat aansluit bij de wen-
sen van de inwoners. Het CDA 
koos voor balans. De SP wilde 
haar focus leggen op thuiszorg en 
armoede bestrijding. De P.v.d.A 
wilde verruiming van kwijtsche-
lingsmogelijkheden en armoede 
aanpakken. D66 stond voor een 
duurzame gemeente waar goed 
wonen, leven en werken is. De 
VVD stond voor een gezond 
financieel beleid en wilde de ge-
meente uit de schuldenlast. Op 21 
maart 2018 kunt u weer stemmen 
op de gemeentelijke partijen.

TenneT
De laatste grote, wel zeer in het 
oog springende hoogspannings-
masten, werden geplaatst voor 
de lijn Doetinchem - Wesel. De 
stroomgeleiders zijn voor zowel
de regionale 150kV als de inter-
nationale 380kV. Tot de Kroezen-
hoek is de lijn gecombineerd, 
daar gaat de 380kV richting de 
grens met Duitsland. De oude 
masten tussen Doetinchem en 
Ulft werden afgebroken, zij ston-
den er al 45 jaar.

Olde Dorpskiek’n
In januari stond er een kleu-
terschoolfoto uit 1946 van de 
Antoniusschool in deze krant. 
Een foto van een scoutinggroep 
uit 1957 stond in de krant van 
juni. In juli stonden de schutters 
van de Eendracht in de krant met 
een foto uit 1948. Een mooie foto 
van omstreeks 1910 met de sme-
derij van grofsmid Arendsen uit 
Etten stond in september in deze 
krant.

Theater
De theaterprogramma’s op Eng-
bergen en de DRUcultuurfabriek 
draaiden op volle toeren. Een 
compleet zomerprogramma op 
Engbergen met o.a. de Jan 
Ottink Band was een succes. Bij 
de DRU Cultuurfabriek was o.a. 

cabaretier Richard Groenendijk. 
Daniël Lohues kwam ook weer.

Carnaval
Vader Gerard ( Wijnia) en doch-
ter Floor regeerden als Prins en 
Jeugdprinses in Iseldonk.
In Etten was het Prins Robin I, 
Netterden had prinses Patricia 
en jeugdprins Tijn. In Varsselder 
Veldhunten stond Prinses Like 
Immink op de voorgrond met 
jeugdprinses Linde. Gendringen 
had Prins Rick en bij de Metworst 
was het Mark van Lent. De Ulftse 
Szoepstengels vierden hun 44-
jarig bestaan met een ”gemuude-
lijk” carnaval eind oktober.

Kom es Kieken
In het Dorpshuus van Varsselder 
Veldhunten bracht de toneelver-
eniging het stuk ”de vermoorde 
onschuld” op de planken met 
wel drie voorstellingen. Ook 
het Pakhuus in Silvolde had een 
blijspel van de toneelgroep uit 
Heelweg; ”Parochie in de Peel.” 
SIOS uit Dinxperlo speelt al
jaren in Ulft, dit keer in de DRU 
cultuurfabriek met het stuk 
”Extra hulp op de Eerste Hulp.”

Een greep jubilea
De Dörsvlègels bestonden 25 jaar,
alweer 5 jaar Erna’s Hair-fashion. 
Alliance makelaars vierden hun
15-jarig bestaan. Niek Horstik 
vierde zijn 10-jarig hoveniers-
bedrijf. Cepelia Lifstyle & Old 
Barbershop bestond 12,5 jaar. 
Het Dorpshuus in Varsselder 
Veldhunten bestond 5 jaar met 
het thema heel het dorp proeft. 

Ook ”natuurlijk buiten” in Sin-
deren vierde haar 5 jarig bestaan 
met haar B&B. Al 150 jaar de 
korenmolen, de blikvanger van 
Voorst naast restaurant van Hal.  
Mekers fietsen in Gendringen al 
een eeuw lang voor fietsplezier. 
Het vrouwenkoor Vivace uit 
Ulft bestond 20 jaar. De Ulftse 
avondvierdaagse was voor de 
vijftigste keer. ’t Kinderspöl be-
stond 30 jaar in 2017. Het Ulfts 
Mannenkoor bestond ook 60 
jaar en zong een Dank-U-Wel 
concert. LTC de IJsselweide had 
ook haar 50-jarig bestaan, uit 
een samengaan van twee vereni-
gingen een halve eeuw geleden. 
De 50-jarige reisvereniging Ulft 
Noord begon ooit bij café Berend 
Schot. De zonnebloem afdeling 
Gendringen, Netterden, Voorst 
bestond 50 jaar. Toneelgroep 

SIOS 45 jaar. Barbershop Close-
harmony koor NJOY bestond 
15 jaar. Zwemschool Miranda 
Naves 10 jaar. 

Crash in Etten
Vijfenzeventig jaar na een vlieg-
tuig crash van een Stirling bom-
menwerper op 26 maart 1942 
kwam er een monument aan de 
Tappenweg. Het vliegtuig stortte 
na een vuurgevecht brandend ter 
aarde en de bemanningsleden 
kwamen om.

Paasvuur
In Megchelen en Etten waren 
weer grote paasvuren georga-
niseerd door de schuttersgilden 
Sint Martinus en de Eendracht, 
met muziek en veel gezelligheid.

Kermis in Ulft
Vrijwilligers zijn de olie in de 
machine voor de Ulftse Kermis, 
de schutterijen van Sint Hubertus, 
de Eendracht en Sint Joris draai-
en hierop voort. Gezamenlijk 
stonden ze op de foto in de krant 
van juli, wel met ieder hun eigen 
programma. Maar het grijze ge-
zelschap moet langzamerhand 
voor opvolgers zorgen en die 
moeten inwerken.

Moeder Teresa Stichting
Een mooie foto van enkele huis-
jes, kon u in de krant zien, die de 
Stichting door de jaren heen in 
Roemenië heeft gebouwd, onge-

veer 250 huisjes. Men bezocht o.a. 
de plaatsen Sacueni en Rossiore. 
De oude krotten waarin nog vele 
Roma wonen zijn mensonterend.

Villa Zeno
Dit jaar werd begonnen met de 
bouw van Villa Zeno, een appar-
tementen complex aan de DRU-
laan in Ulft, wie hier gaat wonen 
krijgt een prachtig uitzicht over 
een uitgestrekt landschap aan 
de Oude IJssel. Het is een ont-
werp van Pallazo architectuur uit 
Duiven.

Centrumfeest Ulft
Ook nu waren er weer levende 
standbeelden, de Ulftse onderne-
mersvereniging ”de Hanze” had 
de organisatie op zich genomen. 
Van 12 tot 18 uur waren stand-
houders in de weer met hun spul-
len. Daarnaast was er nog een 
draaimolen, en een springkussen. 
Theaterfabriek Gekko had ook 
nog vele optredens en er waren 
foodtrucks, dus veel leven in de 
brouwerij. 

Galerie bij de boeken
Victor Popov kwam, zijn kunst 
is gebaseerd op modernistische 
tendensen van Europese kunst en 
Russisch supermatie en construc-
tivisme. De Duitse kunstenares 
Andrea Klosowski was er wel 
twee maanden, deze Duitse gebo-
ren in 1964 te Bochum-Watten-
scheid, studeerde schilderkunst 
en grafische kunst. 

Huntenkunst
Harrie Schennig liet de 
Luxemburgers komen in de SSP-
hal op het DRU Industriepark, 
ook kwamen er nog wat kunste-
naars uit andere landen. De kun-
stenaars, ruim 200, waren vrijwel 
allen zelf aanwezig bij dit evene-
ment op 19, 20 en 21 mei.

Koningsdag
Er was aan muziek geen gebrek, 
diverse bands traden op zo kon 
u luisteren en genieten van The 
Bree, Tinez Roots Club, Hilltop 
Howlers e.d. Ook de kleine jeugd 
had kinderspelen en of een vrij-
markt in de hele gemeente.

Sporthal IJsselweide
In januari was alles klaar, toen 
kon ook de nieuwe fitnesszaal 
worden gebruikt. De officiële 
opening was op 6 mei met onder-
meer demonstraties van diverse 
sporten en clinics van topspor-
ters. De IJsselweide 2.0 is van 
alle gemakken voorzien.

Voetbal
Vele 1e elftal teams in de regio 
promoveerden naar een klasse 
hoger, Silvolde speelt in de 
Hoofdklasse en doet het prima, 
SDOUC heeft moeite in de 2e 
klasse en moet alles op alles zet-
ten en blijven presteren. De vrou-
wen van SDOUC acteren op het 
hoogste niveau in de 2e klasse H.  
Op het Terborgtoernooi kon u 
de jongeren van de Superboeren 
zien maar ook die van Manchester 
United uit Engeland. Ulftse Boys 
had met Pinksteren ruim 750 
jeugdvoetballers te gast op het 
Oerseveld, tevens had men het 
50ste pupillenkamp.

Sinterklaas
De goedheiligman ging via het 
Friese Dokkum naar Ulft en werd 
door de ondernemers vereniging 
”de Hanze” welkom geheten. 
Men ging van het Zwarte Plein 
naar de DRU Cultuurfabriek. De
pakjesboot 12 heeft weer diverse 
prijzen voor de stempelactie 
meegenomen vanuit Spanje. Kin- 
deren konden weer kleurplaten 
inleveren.

Kerst
In de gemeente zijn diverse kerst-
markten en kerstconcerten, ook 
vele koren die optreden in deze 
en de vorige Ulftse Krant kunt u 
lezen waar u naar toe kunt gaan. 
De Ulftse Krant wenst U en de 
uwen een gezellige kerst.

Hoe nu verder in 2018
In 2018 gaan we dromen van 
een nieuwe auto, een ander huis, 
een nieuwe baan of zelfs een 
nieuwe liefde. We gaan op zoek 
naar dat beetje geluk dat in het 
oude jaar ontbrak. De goede 
voornemens die we in het oude 
jaar bedacht zijn moeten we nu 
uitvoeren. De sportscholen zien 
het aantal bezoekers toenemen, 
terwijl de datingsites volstromen 
met singles die in hun eentje niet 
meer zo happy zijn. De diëtisten 
komen om in de afspraken, ie-
dereen is bezig met iets nieuws. 
Gelukkig veranderen sommige 
dingen nooit, daar heb je dan in 
het nieuwe jaar houvast aan.

De Ulftse Krant wenst dan ook 
al haar lezers een jaar toe waarin 
uw positieve verwachtingen ge-
stalte krijgen en uw goede voor-
nemens gerealiseerd worden en 
uw gezondheid zo goed mogelijk 
zal zijn. 

Terugblik op tweeduizendzeventien

Ook dit jaar waren er living statues in Ulft tijdens het Centrumfeest op 10 september. (archieffoto 2016)

De 24 medewerkers van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Zuid-West Achterhoek werden 
voor de verandering zelf in de watten gelegd tijdens een welverdiend uitje 6 mei jl. bij Vita Verde in Megchelen. 
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De kerstherberg in Ulft staat aan 
de vooravond van een jubileum: 
dit jaar vindt de tiende editie van 
het evenement plaats, traditiege-
trouw op het Zwarte Plein in en 
om het clubgebouw van schut-
terij de Eendracht. Op Tweede 
Kerstdag is de kerstherberg 
(entree gratis) geopend van half 
twee tot vijf uur ’s middags.

Martin Geurtzen en een groepje 
vrijwilligers zijn er voor de tien-
de keer bij, maar organiseren 
de kerstherberg ‘pas’ voor de 
negende maal; de eerste keer 
deed pastor Guus van der Ploeg 
dit. ”Het was zijn bedoeling om 
telkens een andere parochie aan 
te doen”, vertelt Geurtzen, die 
tijdens de eerste editie bezoe-

ker was. Hij wilde de organisa-
tie wel overnemen, maar dan op 
dezelfde locatie, bij schutterij de 
Eendracht. 

”Want daar zitten we perfect. 
Ook voor kinderen, het is er 
lekker beschut en je zit niet 
direct aan de grote weg,” legt 
Geurtzen uit. Aan het doel van 
de kerstherberg is al die jaren 
niets veranderd: ”Mensen bij 
elkaar brengen op Tweede 
Kerstdag. Mensen van alle leef-
tijden! Daarom hebben we ook 
altijd een programma van 0 tot 
100 jaar, zoals we het zelf zeg-
gen.” Voor de kleinsten zijn er 
een springkussen, een poffertjes-
kraam, een knutseltent waar de 
kinderen bovendien geschminkt 

kunnen worden, oud-Hollandse 
spellen en natuurlijk loopt de 
Kerstman rond op het Zwarte 
Plein. ”Hij ontvangt de bezoe-
kers en kinderen kunnen met 
hem op de foto,” zegt Geurtzen. 
”De Kerstman neemt speciaal 
daarvoor een fotograaf mee.”

Binnen, in het clubgebouw van 
de Eendracht, staat de kerststal 
en kunnen bezoekers er onder 
het genot van een stuk Limburgse 
vlaai of kerstbrood en een kop 
koffie of thee rustig bij gaan 
zitten, terwijl de kinderen zich 
vermaken. Uiteraard ontbreken 
ook de glühwein en warme cho-
colademelk en een lekkere kop 
soep niet tijdens de kerstherberg. 
De Huttepiepen blazen op hun 
midwinterhoorn, er zijn muzi-
kanten met een trekzak en een 
troubadour.

Samen met de vrijwilligers, 
schutterij de Eendracht en de 
vele sponsoren, die onder meer 
de sfeervolle aankleding en het 
eten en drinken verzorgen, sla-
gen Martin en vrijwilligers er 
zodoende al negen jaar in een 
geslaagde en gezellige kersther-
berg te organiseren. ”We hebben 
elkaar hard nodig, dat geldt zowel 
voor schutterij de Eendracht als 
voor al onze sponsoren. Voor ons 
is het altijd leuk gebleven en het 
is ook ieder jaar verder gegroeid. 
De eerste keer waren er een man 
of 30, vorig jaar hadden we hon-
derden bezoekers. Daar zijn we 
best trots op.”

Jong en oud kunnen genieten 
op tiende kerstherberg

Hoe kun je rimpels en fijne lijntjes ver-
vagen zonder inzet van botox? Sinds een 
paar weken heeft Nicole Jansen Huid-
verzorging in Gendringen er een 100% 
natuurlijke behandeling voor. De stimu-
lerende massagetechniek die zij toepast, 
herstelt de elasticiteit van de huid en het 
onderliggende spierweefsel. Hierdoor ver-
vagen rimpels, verdwijnen wallen en ver-
strakt de halslijn.

Met 15 jaar beroepservaring en na het 
volgen van een intensieve cursus is Nicole 
Jansen er klaar voor. 
Nicole: ”De behoefte om mijn vaardig-
heden als schoonheidsspecialiste verder 
te ontwikkelen, is er altijd. In mijn zoek-
tocht naar nieuwe methodes stuitte ik op 
Natural Face Lifting; een bindweefselmas-
sage die de huid gladder maakt. Minder 
rimpels is een wens van bijna iedereen en 
dat geldt niet alleen voor mensen die de 
veertig gepasseerd zijn.”

Wat is Natural Face Lifting?
De natuurlijke bindweefselmassage stimu-
leert de bloedcirculatie en daardoor ook 
de natuurlijke aanmaak van collageen en 
celvernieuwing. De methode is geschikt 
voor jonge mensen die veroudering willen 
vertragen of voor vrouwen en mannen die 
hun huid een oppepper gunnen. 

Enthousiaste reacties
”Na het volgen van de cursus heb ik eerst 
met proefpersonen gewerkt. Zoals met 
alles wat ik doe, ga ik niet over één nacht 
ijs. De resultaten zijn verbluffend; ieder-
een is razend enthousiast. Wat vooral in 
het oog springt zijn de strakkere hals, de 
gelifte wangen en de gladdere huid. De 
rimpels zijn echt vervaagd!” vertelt Nicole.
Een vraag die Nicole vaak moet beant-
woorden: ”Hoe lang blijft het liftende 
effect bestaan?” Nicole: ”Ik adviseer mijn 
klanten een kuur te nemen voor 5 of 10 
behandelingen. Het aantal is afhankelijk 
van de huidconditie. Daarna volstaat 
een losse vervolgbehandeling eens in de 
6 tot 8 weken. Wie thuis de losse Sculp-
behandelingen uitvoert aan de hand van 
een instructiekaart, bereikt optimaal 
resultaat.”

Voor wie?
Nicole: ”De Natural Facelift massage is 
bedoeld voor iedereen die er goed wil uit-
zien. Er zijn nogal wat mannen en vrouwen 
die hun lichaam fit houden door te spor-
ten. Deze behandeling is daar een mooie 
aanvulling op. Naast sporten kan iemand 
met deze 100% natuurlijke massagetech-
niek ook werken aan het gezicht.” Wie het 
een keer wil uitproberen, kan kiezen voor 
een losse behandeling. Nicole: ”Er staan 
wat foto’s op mijn Facebookpagina. Kijk 
gerust en verbaas je!” website: spsnicole.nl
facebook: www.facebook.com/
huidverzorging-Nicole-Jansen
tel: 0315 - 841178 of 06 - 57348001.

Schoonheidsspecialiste Nicole Jansen 
introduceert Natural Face Lifting

Nicole Jansen tijdens een behandeling.

Naast ”Aandacht voor Lekker” heeft 
Panneklaar, ”de Zaak vol Smaak”, twee 
teams van Volleybalvereniging Blok 71 
van wedstrijdtenues voorzien. Zowel 
Dames 2 als het jeugdteam Meisjes C1 
zijn in het nieuw gestoken.

Dames 2 speelt in de 4e klas F en wordt 
getraind en gecoached door Lidie Hege-

man, De dames staan op 
een keurige 2e plek en 
hebben uitzicht op pro-
motie. Ze spelen op vrij-
dagavond om 20.00 uur 
hun thuiswedstrijden.
Meisjes C1 speelt in de 
2e klasse E en wordt 
getraind en gecoached 
door Tamara Rengelink, 
de meisjes staan mooi in 
het linker rijtje en kijken 
dan ook omhoog. Ze spe-
len op zaterdag om 11.00 
uur hun thuiswedstrijden.
Blok 71 en Panneklaar 
vertrouwen op een mooie
en langdurige samenwer-
king. De meeste teams bij 
Blok’71 kunnen nog wel 
wat aanvulling gebruiken 
van nieuwe spelers en 
speelsters. Daarom zijn 
we hard op zoek naar 
nieuwe leden. 
Ben jij die volleyballer die 
ons team wil komen ver-
sterken? Neem dan con-
tact op met Ilse Visser, 
secretaris@blok71.nl en 
kom een paar keer vrij-
blijvend met ons meetrai-
nen. We spelen en trainen 
in de prachtige nieuwe 
sporthal IJsselweide in 
Gendringen/Ulft. 

Nieuwe leden welkom
Naast de meisjes en de dames van Blok’71 
zijn ook de heren en jongens van Blok 
’71 op zoek naar versterking dus wil je 
volleybal leren, je competitief meten met 
andere volleyballers of recreatief een 
balletje slaan, neem eens een kijkje op       
onze website: www.blok71.nl en meld je 
aan!

Panneklaar sponsort 2 teams van 
volleybalvereniging BLOK 71 

Dames 2 en Meisjes C1 in hun nieuwe wedstrijdtenues.

OVGG: ’Dag van de Schoolfoto’

De fotowerkgroep van Oudheid-
kundige Vereniging Gemeente
Gendringen gaat opnieuw een  
grote klassenfoto-expositie orga-
niseren. Zondag  21 januari 2018 
zullen er in de eigen ruimte, 
genaamd de Sociëteijt, in de 
DRU Cultuurfabriek ongetwij-
feld weer heel veel belangstellen-
den aanwezig zijn om de foto’s te 
bekijken.

Ieder jaar lijken het er meer te 
worden. Een aantal zal op zoek 
zijn naar foto’s van henzelf, fami-
lieleden of bekenden. Doorgaans 
helpen de liefhebbers van de 
oude schoolfoto’s de fotowerk-
groep door de namenlijsten aan 
te vullen. 
In mappen zullen foto’s met 
namenlijsten ter inzage liggen. 
Voor zover mogelijk zijn de 
namen van de personen al inge-
vuld, maar nog lang niet iedereen 
die op de foto’s staat afgedrukt, 
is bekend. 
De geëxposeerde foto’s zijn van 
kleuter-, lagere-, en basisscho-

len en scholen voor voortgezet 
onderwijs van alle kerkdorpen uit 
de voormalige gemeente Gend-
ringen. De voormalige Ulftse 
basisscholen De Dobbelsteen en 
Antoniusschool en de start van 
De Oersprong zullen deze dag 
centraal staan. Hopelijk brengen 
de fotoliefhebbers ook hun eigen 
foto’s mee, zodat we ze kunnen 
scannen. Op die manier kunnen 
we de collectie verder uitbreiden. 
De expositie is zodanig ingericht 
dat veel bezoekers tegelijkertijd 
de mappen kunnen inzien en 
namenlijsten kunnen aanvullen. 
Op een groot scherm zal een deel 
van de collectie uit het OVGG-
fotoarchief getoond worden. 

Wens van de fotowerkgroep: 
foto’s van De Oersprong heeft 
de fotowerkgroep nog nauwe-
lijks. We brengt die mee. De 
schoolgaande jeugd, al dan niet 
met hun (groot-) ouders??? 
Iedereen is van harte welkom 
tussen 11.00 tot 16.00 uur en de 
toegang is gratis. 

Dit zien we graag, bezoekers die foto’s van huis meebrengen. (foto Ton 
Lukassen)
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Wij wensen alle vrienden en bekenden van het Ulfts Mannenkoor

Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 2018.

Bestuur, leden, dirigent, pianist 

en presentatrice van 

het Ulfts Mannenkoor

Fanfare Kunst Na Arbeid bedankt:

leden, dirigent en donateurs

voor hun bijdrage in het afgelopen jaar en wenst u 

een gelukkig, gezond en muzikaal 2018!

Wielerclub R.T.C. ”De Wildt”
wenst u een fijne jaarwisseling 

met de lekkerste oliebollen 
(verkoop 29/30/31 dec t.o. Shoeby en vanuit 
ons clubgebouw op het Zwarte Plein in Oer) 

en een fantastisch 
en sportief 2018

WENST U FIJNE FEESTDAGEN 
& EEN KUNSTIG NIEUWJAAR

w w w . g a l e r i e b i j d e b o e k e n . n l

voor dé exposities moderne kunst
galerie bij de boeken

 
Wij bedanken iedereen voor steun en aandacht
in het afgelopen jaar. 
In 2018 bent u van harte welkom bij al onze 
activiteiten. 

Een Prettig Kerstfeest en gelukkig 2018 toegewenst.
Zaterdag 6 januari 20.00 uur nieuwjaarsinstuif in ons clubgebouw 

’’De Tamboer’’ (ook voor niet leden).
Schutterij ’De Eendracht’ Ulft.

Atletico ’73 
bedankt alle 

leden,
vrijwilligers, 
sponsoren, 
en relaties  

voor een mooi sportjaar.

Wij wensen iedereen 
de allerbeste sportwensen 

voor 2018.

Bestuur en commissieleden van 
Stichting Iseldonk wensen alle Iseldonkers 
prettige kerstdagen en een carnavalesk 2018.

Op vrijdag 19 en zaterdag 20 januari zijn om 19.19 uur (elf voor half acht) de Iseldonkse 
pronkzittingen in de Popzaal van de Dru Cultuurfabriek. Tijdens deze zittingen wordt de 
nieuwe stadsprins bekend gemaakt. Dit gebeurt in een spetterende presentatie waarin 
bekende Iseldonkers niet zullen ontbreken. De zaal is open vanaf 18.30 uur.

De kaartverkoop is maandag 15 januari 2018 van 19.00 tot 20.00 uur in de foyer 
van de DRU Cultuurfabriek. Reserveren kan via kaartverkoop@iseldonk.com

Bestuur en vrijwilligers
van Stichting

Openluchttheater
Engbergen

en organisatie Winterfair
„Engbergen in Lichterlaaie“

wensen u

fijne kerstdagen
en 

gezond 2018

UBC wenst u 
fijne feestdagen 
en een 
sportief 
2018.

ULFTSE BADMINTON CLUB

Leerlingen, ouders en 
team van 

o.b.s. ”De Woelwaters” 
wensen iedereen gezellige 

feestdagen en een goed 2018.

Namens bestuur, dirigenten en leden willen wij iedereen bedanken 
die ons het afgelopen jaar, op welke manier dan ook, gesteund hebben. 

Mede dankzij uw steun kunnen wij voortbestaan!
Wij wensen u en uw dierbaren 

liefdevolle kerstdagen en een muzikaal 2018 toe!

dankt alle leden, vrijwilligers, supporters, sponsoren 
en businessclubleden voor hun steun. Mede hierdoor 
kunnen wij terugzien op een zeer geslaagd 2017.

Wij hopen ook in het nieuwe jaar een beroep op u te 
mogen doen.

Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik u prettige
feestdagen en een voorspoedig 2018 te wensen.

Wij nodigen u hierbij uit voor de Nieuwjaarsinstuif
in onze kantine op zondag 7 januari, aanvang 13.00 uur.
             Bestuur S.D.O.U.C.

SAMENSPEL DOET OVERWINNEN ULFTS
E COMBINATIE

SAMENSPEL DOET OVERWINNEN ULFTS
E COMBINATIE

Het bestuur van
De Oudheidkundige 
Vereniging 
Gemeente 
Gendringen dankt 
alle leden en 
geïnteresseerden 
voor de medewerking en belangstel-
ling in het voorbije jaar.

Wij wensen iedereen fijne, 
traditierijke feestdagen 
en een heel voorspoedig 2018.

H U N T E N K U N S T
WENST U FIJNE FEESTDAGEN 
& EEN KUNSTIG NIEUWJAAR

w w w . h u n t e n k u n s t . o r g

wenst iedereen 
gezellige feestdagen

en een voorspoedig 2018.
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                                             Harmonie Ulft               

wenst u prettige kerstdagen & een gelukkig en muzikaal 2018! 

    zondag 28 JANUARI 2018 – 11.00 uur 

NIEUWJAARSCONCERT 
DRU Cultuurfabriek ULFT   www.harmonieulft.nl 

115  jaar! 
                                  

Amnesty groep Ulft e.o.
wenst iedereen veel geluk 
en vrijheid in 2018.

Al meer dan 70 jaar bestaan de 
”Rechten van de mens”. En toch 
blijft Amnesty nodig. Helpt u mee?

• Hebt u boeken of platen voor onze
 boeken- en platenmarkt?

• Wie helpt ons in maart met de 
 jaarlijkse collecte?
Bel voor info: 0315 - 631627.

Schuttersgilde St. Joris wenst u allen 
 prettige kerstdagen en een 
 gezond en voorspoedig 2018. 

 Voor al onze leden is er 7 januari 2018

 van 11.00 - 15.00 uur een nieuwjaarsborrel.

 Info: www.polsekermis.com

CDA wenst u 
prettige Kerstdagen 
en een gezond 2018

!"#$%&'(($)(*+$$,

Isala, zaterdag 13 januari, 10.00-13.30 uur
Bluemers, zaterdag 20 januari, 11.30-15.00 uur
Wesenthorst, zaterdag 20 januari, 10.00-13.30 uur

www.almendecollege.nl

Prettige feestdagen
en tot ziens op de open dagen!

Prettige feestdagen en een  
SPORTIEF NIEUWJAAR 
 
 
 
 

 
Doe jij ook 

mee in 2018? 

 
www.deissel.com  

CHECK-INN: SETTURDAY 7 JULY 2018
BOARDING TIME: 20:00 HRS   GATE: 1
WWW.OLDEKERMIS.NL

De ‘olde kermis’ wenst al onze bezoekers 
en zeer gewaardeerde sponsoren

een geweldig goed jaar!

T H E M A  2 0 1 8

M E T  D E
TICKET TO PARAD  SE

L   VE
B   AT
L   VE
B   AT  o

lde         kermis        olde       kerm
is

Folkloristische Dansgroep
’’de Dörsvlègels’’ Ulft
wenst u 
prettige 
feestdagen
en een
voorspoedig 
2018 toe.

 
 Bestuur en leden van de 

 handbalvereniging UGHV 

 wensen u en onze sponsoren

   prettige Kerstdagen en een 
 gezond en sportief 2018.

 Wij hopen u in 2018 weer regelmatig 

      in de sporthal te mogen begroeten.
UGHV

 Het bestuur Stichting 
 Ulftse Avondvierdaagse wenst alle   
 wandelaars en toeschouwers
 uit de hele regio Prettige Kerstdagen
 en een gezond 2018 toe.

 Tijdens de 51ste Ulftse Avondvierdaagse
 woensdag 6 juni tot en met zaterdag 9 juni,
 hopen we u weer te zien.

de Fakkel 

Het bestuur van Stichting             
Monument voor de Arbeider
wenst alle deelnemers,                   
sponsoren, aandeelhouders, 
vrienden en 
belangstellenden
prettige 
Kerstdagen 
en een
heel 
voorspoedig 
2018. 

v.v. Ulftse Boys wenst u prettige
Kerstdagen en een gezond 2018 toe.

NIEUWJAARSINSTUIF
ZONDAG 7 JANUARI 13.00 uur

Het bestuur van Ulftse Boys nodigt (steunende) leden, sponsoren,
vrijwilligers en partners van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

51

VVD Oude IJsselstreek 
wenst u 

fijne feestdagen 
en een 

gezond en stemmig 
2018!

Hengelsportvereniging  
Het Baarsje wenst u 
allen een gezond en 

sportief 2018!

TONEELVERENIGING 

SIOS
wenst u allen 

Fijne kerstdagen en 
een gezond en amusant 2018
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Schuttersgilde 
”St. Hubertus” 
Ulft 

wenst U allen zeer goede feest-
dagen en een gelukkig 2018.

1 januari vanaf 11.00 uur
Nieuwjaarsinstuif in het gildegebouw.
U bent van harte welkom.

www.sinthubertusulft.nl

眀攀渀猀琀 氀攀搀攀渀

攀渀 猀瀀漀渀猀漀爀攀渀

攀攀渀 瘀漀漀爀猀瀀漀攀搀椀最 

攀渀 猀瀀漀爀琀椀攀昀 ㈀　㠀

Leden en bestuur
wensen u een gezond 
en sportief 2018!

Bestuur en teams van 

Essentius
wensen u fijne feestdagen 
en een voorspoedig 2018

Borckeshof  Breedenbroek

Christoffelschool  Gendringen

St. Martinusschool  Megchelen

Walburgisschool  Netterden

St. Liborius  Dinxperlo

Pius X  Varsselder

Klimpaal  Etten

De Oersprong  Ulft

Mariaschool  Ulft

Het team van 
Ketelaar Sport Ulft 

wenst u allen 

Fijne Feestdagen
en een 

Gezond en Sportief
2018Gezellige Kerstdagen en een voorspoedig 2018

Wij zijn wegens vakantie van 27 december t/m 4 januari gesloten. 

Met onze dank voor de 

goede relatie gedurende het 

afgelopen jaar wensen wij u 

Prettige Kerstdagen 

en een Gelukkig Nieuwjaar.

Stichting Normering
                     Arbeid
   Dé Norm voor
 betrouwbaarheid
Quattro Uitzendbureau bv voldoet aan de normen zoals vastgelegd in NEN 4400-1 

F.B. DEURVORSTSTRAAT 9, 7071 BE ULFT
TELEFOON 0315 - 631488

Met onze dank voor de 

goede relatie gedurende het 

afgelopen jaar wensen wij u 

Prettige Kerstdagen 

en een Gelukkig Nieuwjaar.

Stichting Normering
                     Arbeid
   Dé Norm voor
 betrouwbaarheid
Quattro Uitzendbureau bv voldoet aan de normen zoals vastgelegd in NEN 4400-1 

EURO INTERIEUR
SERVICE B.V.

F.B. DEURVORSTSTRAAT 9, 7071 BE ULFT
TELEFOON 0315 - 631488

Suzan Obbink en Dennis Kremer verzorgen uitvaarten 
in de gehele gemeente Oude IJsselstreek. Ongeacht of 
en waar u verzekerd bent.

Voor een ieder komt ooit het moment om afscheid te 
nemen van een dierbare. Dan is het fi jn dat u hierbij 
wordt bijgestaan door een lokale uitvaartverzorger die 
de gebruiken en de mensen in de Oude IJsselstreek kent.

Suzan Obbink en Dennis Kremer zijn de lokale 
uitvaartverzorgers in de gemeente Oude IJsselstreek.

Bel voor meer informatie het vastleggen van de wensen of het melden van een overlijden  
0315-700212 zeven dagen in de week 24 uur per dag bereikbaar.

www.uitvaartzorgkremer.nl
info@uitvaartzorgkremer.nl      

Wij wensen u prettige feestdagen 
en een gelukkig nieuwjaar

HOVENIERSBEDRIJF
Niek Horstik

Maakt uw tuin uniek!

10

Wij wensen u 

gezellige kerstdagen 

en een 

voorspoedig nieuwjaar.

T (0315) 653 144
F( 0315) 653 145
M 06 24 97 52 25
E info@administratiekantooralthoff.nl

Frank Daamenstraat 21-A, 7071 AT Ulft
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KERST/PRIJSPUZZEL

Stuur vóór 26 januari 2018 uw oplossing  op een kaart naar: De Ulftse Krant, ’t Goor 55A, 7071 PC Ulft  Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.

In deze editie weer een prijspuzzel waarvoor de Ulftse Krant mooie prijzen beschikbaar stelt.
 Onder de goede oplossingen verloten we van iedere adverteerder op de restaurantpagina een 

Dinerbon ter waarde van € 25,-  U maakt dus 6 keer kans op een dinerbon!

Horizontaal: 1 kerstboomverlichting; 7 schijnsel; 11 kleur; 14 
naaldboom; 18 decemberfeest; 22 guirlande; 29 stemming; 31 
kilte; 32 zeewier; 34 werklust; 36 Gode; 38 luchtruimte tussen 
muren; 40 idem; 42 voorzetsel; 43 oeverkant; 45 spijltje; 47 
luchtvaartmaatschappij; 49 vogelproducten; 51 zaadkorrel; 53 
Vlaamse omroep; 54 zangnoot; 55 wereldperiode; 57 logement; 
59 hengsels; 60 biet; 62 nauw; 63 plaats in Utrecht; 65 grotsala-
mander; 66 suggestie; 68 straf; 69 ad vocem; 70 kerkbellen; 71 
met name; 72 drank; 73 vruchtennat; 75 wereldtaal; 76 vlek op 
paardenhoofd; 78 honingdrank; 80 klingel; 81 sprookjesfi guur; 
83 de onbekende; 84 niet even; 86 lomp; 88 slee; 89 van onde-
ren; 90 Laus Deo; 91 hectogram; 92 uitroep; 94 persoonlijk 
vnw.; 95 vrucht; 96 aldus; 97 stuurboord; 98 wiel; 100 oplettend; 
102 van af; 104 milliliter; 105 grote rog; 107 nikkel; 108 seleni-
um; 109 naarling; 111 Ierland; 113 bevroren water; 114 radon; 
115 tot en met; 117 oude plaats; 118 eerwaarde heer; 119 hond; 
120 scheepsvloer; 121 voormiddag; 122 klaar; 124 hoen; 125 
tabee; 127 zuurgraad; 130 laagwater; 133 droog; 135 uitroep; 
136 glorierijk; 139 traliehok; 141 houtsoort; 144 trap; 148 hoef-
dier; 151 achteraf; 155 numero; 156 kleine aap; 157 telegraaf 
restante; 158 vieren; 161 ampul; 163 wisselstroom; 165 schijn-
sel; 167 vrucht; 168 fl ets; 170 hindoestand; 171 raamscherm; 
173 berenklauw; 174 insect; 176 naaldboom; 178 vast; 179 her-
rie; 181 ooms zoontje; 183 loogzout; 185 stationsstoep; 187 
driekroon; 189 oude maat; 190 feestmaand; 192 legio; 193 
decemberfi guur; 195 godsdienst; 196 Bijbelse maat; 199 oude 
Peruaanse titel; 201 wreed heerser; 203 kiel; 204 dashond; 206 

selderij; 207 ondernemingsraad; 208 verrichten; 211 kolk; 212 
peuter; 214 persoonlijk vnw.; 215 atoomgroep; 217 aarzeling; 
219 de oudere; 220 zangnoot; 222 plaats in Limburg; 223 in 
orde; 224 motorraces; 225 durf; 227 plaats op Ameland; 229 
voor; 230 vrouwelijk dier; 231 Europeaan; 233 graansoort; 234 
karakter; 236 soort kers; 238 groet; 239 voorzetsel; 240 boven-
been; 241 Engelse titel; 242 voorschrift; 244 Europese Unie; 
245 familielid; 248 bestek; 250 titel; 251 zie aldaar; 252 winter-
sportartikel; 253 loopvogel; 255 vreemde maat; 257 Bijbeldeel; 
258 onbepaald vnw.; 261 kleur; 264 mogelijkheid ; 267 kerst-
lied; 270 stekel; 274 vrucht; 278 watering; 280 streling; 281 
bordspel; 282 hap; 284 rubidium; 286 tijdelijk; 287 mondwater; 
288 onder andere; 290 pluk; 291 nachtvogel; 293 bevel; 295 
handeling; 297 dagblad; 299 voormalig eiland; 301 rivierkant; 
303 valwind; 305 walvis; 307 ouderwetse japon; 309 kerstversie-
ringen; 310 deel van een rijsttafel; 311 herkauwer; 312 bloem-
bed; 313 woonboot; 315 uitgesloten aansprakelijkheid; 317 
zangnoot; 319 bedrijfsvorm; 320 natuurlijk logaritme; 322 te 
koop; 323 heilige; 324 plaats in Noord-Brabant; 326 luiaard; 
328 familielid; 329 vruchtbare; 331 hoekpilaar; 332 noblesse; 
334 borsteldier; 336 voorgerecht; 337 manschappen; 339 
gesteente; 340 klap; 341 kerstbrood; 342 middels; 343 thulium; 
346 zangnoot; 347 snavel; 349 emeritus; 350 soort onderwijs; 
351 persoonlijk vnw.; 352 omroep; 354 megabyte; 356 thans; 
357 korte visfuik; 358 droesem; 360 zure vloeistof; 362 stap; 364 
wielrijdersbond; 365 stonde; 366 plaats in Drenthe; 367 rivier in 
Spanje; 369 insect; 370 aan boord; 371 Gedeputeerde Staten; 

373 riviertje in België; 375 kaartterm; 377 windrichting; 379 
voerbak; 383 piket; 389 toorts; 392 Europeaan; 396 platina; 397 
aardhond; 400 denkbeeldig; 402 duinvogel; 403 methode; 405 
kooktoestel; 407 rechercheteam; 408 gelofte; 410 grondsoort; 
411 waterstand; 413 hoeveelheid; 414 persoonlijk vnw.; 415 
erfelijkheidsdrager; 416 grof; 418 gesloten; 420 familielid; 421 
sterke drank; 423 deel van het been; 425 verzoek; 427 te weten; 
429 mand; 431 Oud-Portugese munt; 433 gereedschap van een 
goudsmid; 435 ontsmettingsmiddel; 436 leger van hemelgees-
ten; 440 slaken; 441 berging; 442 rivier in Italië; 443 overheids-
dienst; 445 plaats in Drenthe; 447 fi asco; 448 kilovolt; 449 punt; 
450 pictogram; 451 openbaar vervoer; 453 opschrift; 454 ton; 
455 barbaars; 456 reukorgaan; 458 alfabet; 460 aanzien; 462 
plaats in Limburg; 464 slotwoord; 466 projectieplaatje; 467 
legervoertuig; 468 versierde spar; 469 veldhoen; 470 lijkvaas; 
471 verplicht zijn; 472 blijde boodschap. 
Verticaal: 2 spil; 3 mondblaar; 4 serie; 5 vreemde munt; 6 de 
jongere; 8 maanstand; 9 wilde haver; 10 Europese munt; 11 
zuiver; 12 Spaanse uitroep; 13 voorzetsel; 15 habijt; 16 groet; 17 
tocht; 19 nobel; 20 loop; 21 schoolonderzoek; 23 briefopschrift; 
24 in plaats van; 25 begrip; 26 stuf; 27 en wel; 28 plaats in 
Oekraïne; 30 knaagdier; 32 plakken; 33 sneeuwhoopje; 35 stil-
houden; 37 kustinsnijding; 39 broodje; 41 eigeel; 43 schapen-
haar; 44 koeienmaag; 46 meer in Rusland; 47 omroep; 48 beker; 
50 kant; 51 kookgerei; 52 open plek in het bos; 54 zigzagbewe-
ging; 56 ongaarne; 57 uitroep; 58 zangnoot; 60 kiloliter; 61 
voorzetsel; 63 insect; 64 parkeerverbod; 65 eiland in de Oostzee; 
67 rechtsoverweging; 74 locoburgemeester; 76 meemaken; 77 
soort biljartspel; 78 proefstuk; 79 cherubs; 81 heidevogel; 82 
kerkbewaarder; 85 donkerrood; 87 lied; 89 couplet; 93 langoor; 
95 dierengeluid; 99 dyne; 101 wijsje; 103 legerafdeling; 104 titel; 
106 keerkringslanden; 110 drank; 112 berg op Kreta; 116 tante; 
119 gedekte tafel; 121 van het; 123 ijzer; 125 uitkering; 126 
roofmeeuw; 127 kerstboomversiering; 128 hevige warmte; 129 
aansporing; 131 mesthoop; 132 deel van een etmaal; 134 berg-
pas; 136 ruiterzitting; 137 plezier; 138 item; 139 markttent; 140 
voegwoord; 141 smaakstof; 142 Friese eiken kast; 143 voeg-
woord; 145 inhoudsmaat; 146 loodrecht; 147 oud tokkelinstru-
ment; 149 persoonlijk vnw.; 150 schoeisel; 152 reeds; 153 aan-
wijzend vnw.; 154 home; 156 getemd; 157 rivier in Wales; 159 
streepjescode; 160 uitgeteld; 162 eenkleurig; 164 skelter; 166 
aanhitsing; 167 plaats in Zuid-Holland; 168 plaats in Hongarije; 
169 werkplaats; 171 doordringend; 172 titel in India; 174 van 
de; 175 rekenopgave; 177 sleeën; 178 groot water; 179 Frans 
lidwoord; 180 dat is; 182 bevestiging; 184 soort onderwijs; 185 
bijvoorbeeld; 186 achter; 188 bijl; 191 kerkelijk gebruik; 193 
projectiel; 197 zoogdier; 198 vloertegel; 200 autokeuring; 201 
kloosterlinge; 202 taaleigen; 203 kloek; 205 zoen; 209 evenzo; 
210 wieldeel; 213 knaagdier; 214 belofte; 216 koppel; 218 vee-
hoeder; 221 onderricht; 222 bid; 224 rondrijden; 226 akkoord; 
228 gewas; 229 boordsel; 230 deel van Rusland; 232 boeren-
werktuig; 233 mollengang; 235 dam; 237 rund; 242 rijwielonder-
deel; 243 schaapkameel; 244 maanstand; 246 voor de middag; 
247 appartement; 249 dierenverblijf; 251 persoonlijk vnw.; 252 
erwtensoep; 254 plaats op de Veluwe; 256 dierengeluid; 258 
een beetje; 259 lokspijs; 260 nikkel; 261 doelpunt; 262 rivier in 
Rusland; 263 eikenschors; 265 dokter; 266 let wel; 268 
Bijbeldeel; 269 Bijbels fi - guur; 271 handvat; 272 oosterlengte; 
273 Europeaan; 275 ten bedrage van; 276 dakrand; 277 knor-
repot; 279 boom; 281 bitter vocht; 283 losse naad; 285 public 
relations; 287 bakplaats; 289 Duitse omroep; 292 persoonlijk 
vnw.; 294 gedijen; 295 kindergroet; 296 lidwoord; 298 litteken; 
299 bolgewas; 300 kosten koper; 302 Nederlands vliegveld; 303 
plaats in Noorwegen; 304 aartsbisschop; 305 groep musici; 306 
blaasinstrument; 308 vogel; 313 arbeidstijdverkorting; 314 
autoped; 316 plaats in Gelderland; 318 diner; 321 vogel; 323 
roven; 325 gast; 327 evenzo; 328 gedienstige; 330 klank; 333 
kiem; 335 Greenwichtijd; 338 boomstronk; 341 eenvoudig; 342 
hoofddeksel; 344 christelijk boek; 345 theedrinken; 348 trom-
mel; 350 beschut; 351 knoest; 353 deel van een dak; 355 zang-
stem; 357 medisch specialisme; 359 latex; 361 kruiing; 363 zeelt; 
364 Europees gebergte; 368 vleesgelei; 369 vervroegd uittre-
den; 370 boom; 372 wintersport; 374 gravure; 376 puik; 377 
keurig; 378 nummer; 380 legerafdeling; 381 afgod; 382 water in 
Friesland; 384 zilver; 385 kunst; 386 slingerplant; 387 ogenblik; 
388 jongstleden; 389 zangnoot; 390 dappere vrouw; 391 daar; 
393 sciencefi ction; 394 voorzetsel; 395 plaats in Friesland; 398 
vredesgodin; 399 kabinetsvakantie; 401 voorbij; 403 plaats op 
Sumatra; 404 kruidworteldrank; 406 kunstmens; 408 sprook-
jesfi guur; 409 bloedgever; 412 Mariabeeld; 414 gedraaf; 416 
bouwmateriaal; 417 Europese rivier; 419 dorpsplein; 422 tuin; 
423 kanon; 424 Bijbels priester; 425 emailterm; 426 en andere; 
428 broodsoort; 430 ijsschaal; 432 wond; 434 schaaldier; 436 
zwijn; 437 heldendicht; 438 tooi; 439 plaats in Italië; 441 kraai-
er; 442 groente; 444 majeur; 446 soort onderwijs; 448 varkens-
hok; 452 smeer; 454 door; 455 arrestantenhok; 457 vaartuig; 
459 compagnon; 460 dwarshout; 461 persoonlijk vnw.; 463 
voermansroep; 464 als onder; 465 neon; 466 Deo volente; 467 
persoonlijk vnw.

Horizontaal: 1 kerstboomverlichting; 7 schijnsel; 11 kleur; 
14 naaldboom; 18 decemberfeest; 22 guirlande; 29 stemming; 
31 kilte; 32 zeewier; 34 werklust; 36 Gode; 38 luchtruimte tus-
sen muren; 40 idem; 42 voorzetsel; 43 oeverkant; 45 spijltje; 
47 luchtvaartmaatschappij; 49 vogelproducten; 51 zaadkor-
rel; 53 Vlaamse omroep; 54 zangnoot; 55 wereldperiode; 57 
logement; 59 hengsels; 60 biet; 62 nauw; 63 plaats in Utrecht; 
65 grotsalamander; 66 suggestie; 68 straf; 69 ad vocem; 70 
kerkbellen; 71 met name; 72 drank; 73 vruchtennat; 75 we-
reldtaal; 76 vlek op paardenhoofd; 78 honingdrank; 80 klin-
gel; 81 sprookjesfi guur; 83 de onbekende; 84 niet even; 86 
lomp; 88 slee; 89 van onderen; 90 Laus Deo; 91 hectogram; 
92 uitroep; 94 persoonlijk vnw.; 95 vrucht; 96 aldus; 97 stuur-
boord; 98 wiel; 100 oplettend; 102 van af; 104 milliliter; 105 
grote rog; 107 nikkel; 108 selenium; 109 naarling; 111 Ierland; 
113 bevroren water; 114 radon; 115 tot en met; 117 oude 
plaats; 118 eerwaarde heer; 119 hond; 120 scheepsvloer; 121 
voormiddag; 122 klaar; 124 hoen; 125 tabee; 127 zuurgraad; 
130 laagwater; 133 droog; 135 uitroep; 136 glorierijk; 139 tra-
liehok; 141 houtsoort; 144 trap; 148 hoefdier; 151 achteraf; 
155 numero; 156 kleine aap; 157 telegraaf restante; 158 vie-
ren; 161 ampul; 163 wisselstroom; 165 schijnsel; 167 vrucht; 
168 fl ets; 170 hindoestand; 171 raamscherm; 173 berenklauw; 
174 insect; 176 naaldboom; 178 vast; 179 herrie; 181 ooms 
zoontje; 183 loogzout; 185 stationsstoep; 187 driekroon; 189 
oude maat; 190 feestmaand; 192 legio; 193 decemberfi guur; 
195 godsdienst; 196 Bijbelse maat; 199 oude Peruaanse titel; 
201 wreed heerser; 203 kiel; 204 dashond; 206 selderij; 207 
ondernemingsraad; 208 verrichten; 211 kolk; 212 peuter; 214 

persoonlijk vnw.; 215 atoomgroep; 217 aarzeling; 219 de ou-
dere; 220 zangnoot; 222 plaats in Limburg; 223 in orde; 224 
motorraces; 225 durf; 227 plaats op Ameland; 229 voor; 230 
vrouwelijk dier; 231 Europeaan; 233 graansoort; 234 karak-
ter; 236 soort kers; 238 groet; 239 voorzetsel; 240 bovenbeen; 
241 Engelse titel; 242 voorschrift; 244 Europese Unie; 245 fa-
milielid; 248 bestek; 250 titel; 251 zie aldaar; 252 wintersport-
artikel; 253 loopvogel; 255 vreemde maat; 257 Bijbeldeel; 258 
onbepaald vnw.; 261 kleur; 264 mogelijkheid ; 267 kerstlied; 
270 stekel; 274 vrucht; 278 watering; 280 streling; 281 bord-
spel; 282 hap; 284 rubidium; 286 tijdelijk; 287 mondwater; 288 
onder andere; 290 pluk; 291 nachtvogel; 293 bevel; 295 han-
deling; 297 dagblad; 299 voormalig eiland; 301 rivierkant; 303 
valwind; 305 walvis; 307 ouderwetse japon; 309 kerstversie-
ringen; 310 deel van een rijsttafel; 311 herkauwer; 312 bloem-
bed; 313 woonboot; 315 uitgesloten aansprakelijkheid; 317 
zangnoot; 319 bedrijfsvorm; 320 natuurlijk logaritme; 322 te 
koop; 323 heilige; 324 plaats in Noord-Brabant; 326 luiaard; 
328 familielid; 329 vruchtbare; 331 hoekpilaar; 332 noblesse; 
334 borsteldier; 336 voorgerecht; 337 manschappen; 339 ge-
steente; 340 klap; 341 kerstbrood; 342 middels; 343 thulium; 
346 zangnoot; 347 snavel; 349 emeritus; 350 soort onderwijs; 
351 persoonlijk vnw.; 352 omroep; 354 megabyte; 356 thans; 
357 korte visfuik; 358 droesem; 360 zure vloeistof; 362 stap; 
364 wielrijdersbond; 365 stonde; 366 plaats in Drenthe; 367 
rivier in Spanje; 369 insect; 370 aan boord; 371 Gedeputeerde 
Staten; 373 riviertje in België; 375 kaartterm; 377 windrich-
ting; 379 voerbak; 383 piket; 389 toorts; 392 Europeaan; 396 
platina; 397 aardhond; 400 denkbeeldig; 402 duinvogel; 403 

methode; 405 kooktoestel; 407 rechercheteam; 408 
gelofte; 410 grondsoort; 411 waterstand; 413 hoe-
veelheid; 414 persoonlijk vnw.; 415 erfelijkheids-
drager; 416 grof; 418 gesloten; 420 familielid; 421 
sterke drank; 423 deel van het been; 425 verzoek; 427 
te weten; 429 mand; 431 Oud-Portugese munt; 433 
gereedschap van een goudsmid; 435 ontsmettings-
middel; 436 leger van hemelgeesten; 440 slaken; 441 
berging; 442 rivier in Italië; 443 overheidsdienst; 445 
plaats in Drenthe; 447 fi asco; 448 kilovolt; 449 punt; 
450 pictogram; 451 openbaar vervoer; 453 opschrift; 
454 ton; 455 barbaars; 456 reukorgaan; 458 alfabet; 
460 aanzien; 462 plaats in Limburg; 464 slotwoord; 
466 projectieplaatje; 467 legervoertuig; 468 versierde 
spar; 469 veldhoen; 470 lijkvaas; 471 verplicht zijn; 
472 blijde boodschap.

Verticaal: 2 spil; 3 mondblaar; 4 serie; 5 vreemde 
munt; 6 de jongere; 8 maanstand; 9 wilde haver; 10 
Europese munt; 11 zuiver; 12 Spaanse uitroep; 13 
voorzetsel; 15 habijt; 16 groet; 17 tocht; 19 nobel; 
20 loop; 21 schoolonderzoek; 23 briefopschrift; 24 
in plaats van; 25 begrip; 26 stuf; 27 en wel; 28 plaats 
in Oekraïne; 30 knaagdier; 32 plakken; 33 sneeuw-
hoopje; 35 stilhouden; 37 kustinsnijding; 39 broodje; 
41 eigeel; 43 schapenhaar; 44 koeienmaag; 46 meer 
in Rusland; 47 omroep; 48 beker; 50 kant; 51 kook-
gerei; 52 open plek in het bos; 54 zigzagbeweging; 
56 ongaarne; 57 uitroep; 58 zangnoot; 60 kiloliter; 61 
voorzetsel; 63 insect; 64 parkeerverbod; 65 eiland in 
de Oostzee; 67 rechtsoverweging; 74 locoburgemees-
ter; 76 meemaken; 77 soort biljartspel; 78 proefstuk; 
79 cherubs; 81 heidevogel; 82 kerkbewaarder; 85 
donkerrood; 87 lied; 89 couplet; 93 langoor; 95 die-
rengeluid; 99 dyne; 101 wijsje; 103 legerafdeling; 104 
titel; 106 keerkringslanden; 110 drank; 112 berg op 
Kreta; 116 tante; 119 gedekte tafel; 121 van het; 123 
ijzer; 125 uitkering; 126 roofmeeuw; 127 kerstboom-
versiering; 128 hevige warmte; 129 aansporing; 131 
mesthoop; 132 deel van een etmaal; 134 bergpas; 136 
ruiterzitting; 137 plezier; 138 item; 139 markttent; 140 
voegwoord; 141 smaakstof; 142 Friese eiken kast; 143 
voegwoord; 145 inhoudsmaat; 146 loodrecht; 147 oud 
tokkelinstrument; 149 persoonlijk vnw.; 150 schoei-
sel; 152 reeds; 153 aanwijzend vnw.; 154 home; 156 
getemd; 157 rivier in Wales; 159 streepjescode; 160 
uitgeteld; 162 eenkleurig; 164 skelter; 166 aanhitsing; 
167 plaats in Zuid-Holland; 168 plaats in Hongarije; 
169 werkplaats; 171 doordringend; 172 titel in India; 
174 van de; 175 rekenopgave; 177 sleeën; 178 groot 
water; 179 Frans lidwoord; 180 dat is; 182 beves-
tiging; 184 soort onderwijs; 185 bijvoorbeeld; 186 
achter; 188 bijl; 191 kerkelijk gebruik; 193 projectiel; 
197 zoogdier; 198 vloertegel; 200 autokeuring; 201 
kloosterlinge; 202 taaleigen; 203 kloek; 205 zoen; 209 
evenzo; 210 wieldeel; 213 knaagdier; 214 belofte; 216 
koppel; 218 veehoeder; 221 onderricht; 222 bid; 224 
rondrijden; 226 akkoord; 228 gewas; 229 boordsel; 
230 deel van Rusland; 232 boerenwerktuig; 233 mol-
lengang; 235 dam; 237 rund; 242 rijwielonderdeel; 243 
schaapkameel; 244 maanstand; 246 voor de middag; 
247 appartement; 249 dierenverblijf; 251 persoonlijk 
vnw.; 252 erwtensoep; 254 plaats op de Veluwe; 256 
dierengeluid; 258 een beetje; 259 lokspijs; 260 nikkel; 
261 doelpunt; 262 rivier in Rusland; 263 eikenschors; 
265 dokter; 266 let wel; 268 Bijbeldeel; 269 Bijbels fi -
guur; 271 handvat; 272 oosterlengte; 273 Europeaan; 
275 ten bedrage van; 276 dakrand; 277 knorrepot; 
279 boom; 281 bitter vocht; 283 losse naad; 285 pu-
blic relations; 287 bakplaats; 289 Duitse omroep; 
292 persoonlijk vnw.; 294 gedijen; 295 kindergroet; 
296 lidwoord; 298 litteken; 299 bolgewas; 300 kosten 

koper; 302 Nederlands vliegveld; 303 plaats in Noorwegen; 
304 aartsbisschop; 305 groep musici; 306 blaasinstrument; 
308 vogel; 313 arbeidstijdverkorting; 314 autoped; 316 
plaats in Gelderland; 318 diner; 321 vogel; 323 roven; 325 
gast; 327 evenzo; 328 gedienstige; 330 klank; 333 kiem; 335 
Greenwichtijd; 338 boomstronk; 341 eenvoudig; 342 hoofd-
deksel; 344 christelijk boek; 345 theedrinken; 348 trommel; 
350 beschut; 351 knoest; 353 deel van een dak; 355 zangstem; 
357 medisch specialisme; 359 latex; 361 kruiing; 363 zeelt; 
364 Europees gebergte; 368 vleesgelei; 369 vervroegd uit-
treden; 370 boom; 372 wintersport; 374 gravure; 376 puik; 
377 keurig; 378 nummer; 380 legerafdeling; 381 afgod; 382 
water in Friesland; 384 zilver; 385 kunst; 386 slingerplant; 387 
ogenblik; 388 jongstleden; 389 zangnoot; 390 dappere vrouw; 
391 daar; 393 sciencefi ction; 394 voorzetsel; 395 plaats in 
Friesland; 398 vredesgodin; 399 kabinetsvakantie; 401 voor-
bij; 403 plaats op Sumatra; 404 kruidworteldrank; 406 kunst-
mens; 408 sprookjesfi guur; 409 bloedgever; 412 Mariabeeld; 
414 gedraaf; 416 bouwmateriaal; 417 Europese rivier; 419 
dorpsplein; 422 tuin; 423 kanon; 424 Bijbels priester; 425 e-
mailterm; 426 en andere; 428 broodsoort; 430 ijsschaal; 432 
wond; 434 schaaldier; 436 zwijn; 437 heldendicht; 438 tooi; 
439 plaats in Italië; 441 kraaier; 442 groente; 444 majeur; 446 
soort onderwijs; 448 varkenshok; 452 smeer; 454 door; 455 ar-
restantenhok; 457 vaartuig; 459 compagnon; 460 dwarshout; 
461 persoonlijk vnw.; 463 voermansroep; 464 als onder; 465 
neon; 466 Deo volente; 467 persoonlijk vnw.
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Horizontaal: 1 kerstboomverlichting; 7 schijnsel; 11 kleur; 
14 naaldboom; 18 decemberfeest; 22 guirlande; 29 stemming; 
31 kilte; 32 zeewier; 34 werklust; 36 Gode; 38 luchtruimte tus-
sen muren; 40 idem; 42 voorzetsel; 43 oeverkant; 45 spijltje; 
47 luchtvaartmaatschappij; 49 vogelproducten; 51 zaadkor-
rel; 53 Vlaamse omroep; 54 zangnoot; 55 wereldperiode; 57 
logement; 59 hengsels; 60 biet; 62 nauw; 63 plaats in Utrecht; 
65 grotsalamander; 66 suggestie; 68 straf; 69 ad vocem; 70 
kerkbellen; 71 met name; 72 drank; 73 vruchtennat; 75 we-
reldtaal; 76 vlek op paardenhoofd; 78 honingdrank; 80 klin-
gel; 81 sprookjesfi guur; 83 de onbekende; 84 niet even; 86 
lomp; 88 slee; 89 van onderen; 90 Laus Deo; 91 hectogram; 
92 uitroep; 94 persoonlijk vnw.; 95 vrucht; 96 aldus; 97 stuur-
boord; 98 wiel; 100 oplettend; 102 van af; 104 milliliter; 105 
grote rog; 107 nikkel; 108 selenium; 109 naarling; 111 Ierland; 
113 bevroren water; 114 radon; 115 tot en met; 117 oude 
plaats; 118 eerwaarde heer; 119 hond; 120 scheepsvloer; 121 
voormiddag; 122 klaar; 124 hoen; 125 tabee; 127 zuurgraad; 
130 laagwater; 133 droog; 135 uitroep; 136 glorierijk; 139 tra-
liehok; 141 houtsoort; 144 trap; 148 hoefdier; 151 achteraf; 
155 numero; 156 kleine aap; 157 telegraaf restante; 158 vie-
ren; 161 ampul; 163 wisselstroom; 165 schijnsel; 167 vrucht; 
168 fl ets; 170 hindoestand; 171 raamscherm; 173 berenklauw; 
174 insect; 176 naaldboom; 178 vast; 179 herrie; 181 ooms 
zoontje; 183 loogzout; 185 stationsstoep; 187 driekroon; 189 
oude maat; 190 feestmaand; 192 legio; 193 decemberfi guur; 
195 godsdienst; 196 Bijbelse maat; 199 oude Peruaanse titel; 
201 wreed heerser; 203 kiel; 204 dashond; 206 selderij; 207 
ondernemingsraad; 208 verrichten; 211 kolk; 212 peuter; 214 

persoonlijk vnw.; 215 atoomgroep; 217 aarzeling; 219 de ou-
dere; 220 zangnoot; 222 plaats in Limburg; 223 in orde; 224 
motorraces; 225 durf; 227 plaats op Ameland; 229 voor; 230 
vrouwelijk dier; 231 Europeaan; 233 graansoort; 234 karak-
ter; 236 soort kers; 238 groet; 239 voorzetsel; 240 bovenbeen; 
241 Engelse titel; 242 voorschrift; 244 Europese Unie; 245 fa-
milielid; 248 bestek; 250 titel; 251 zie aldaar; 252 wintersport-
artikel; 253 loopvogel; 255 vreemde maat; 257 Bijbeldeel; 258 
onbepaald vnw.; 261 kleur; 264 mogelijkheid ; 267 kerstlied; 
270 stekel; 274 vrucht; 278 watering; 280 streling; 281 bord-
spel; 282 hap; 284 rubidium; 286 tijdelijk; 287 mondwater; 288 
onder andere; 290 pluk; 291 nachtvogel; 293 bevel; 295 han-
deling; 297 dagblad; 299 voormalig eiland; 301 rivierkant; 303 
valwind; 305 walvis; 307 ouderwetse japon; 309 kerstversie-
ringen; 310 deel van een rijsttafel; 311 herkauwer; 312 bloem-
bed; 313 woonboot; 315 uitgesloten aansprakelijkheid; 317 
zangnoot; 319 bedrijfsvorm; 320 natuurlijk logaritme; 322 te 
koop; 323 heilige; 324 plaats in Noord-Brabant; 326 luiaard; 
328 familielid; 329 vruchtbare; 331 hoekpilaar; 332 noblesse; 
334 borsteldier; 336 voorgerecht; 337 manschappen; 339 ge-
steente; 340 klap; 341 kerstbrood; 342 middels; 343 thulium; 
346 zangnoot; 347 snavel; 349 emeritus; 350 soort onderwijs; 
351 persoonlijk vnw.; 352 omroep; 354 megabyte; 356 thans; 
357 korte visfuik; 358 droesem; 360 zure vloeistof; 362 stap; 
364 wielrijdersbond; 365 stonde; 366 plaats in Drenthe; 367 
rivier in Spanje; 369 insect; 370 aan boord; 371 Gedeputeerde 
Staten; 373 riviertje in België; 375 kaartterm; 377 windrich-
ting; 379 voerbak; 383 piket; 389 toorts; 392 Europeaan; 396 
platina; 397 aardhond; 400 denkbeeldig; 402 duinvogel; 403 

methode; 405 kooktoestel; 407 rechercheteam; 408 
gelofte; 410 grondsoort; 411 waterstand; 413 hoe-
veelheid; 414 persoonlijk vnw.; 415 erfelijkheids-
drager; 416 grof; 418 gesloten; 420 familielid; 421 
sterke drank; 423 deel van het been; 425 verzoek; 427 
te weten; 429 mand; 431 Oud-Portugese munt; 433 
gereedschap van een goudsmid; 435 ontsmettings-
middel; 436 leger van hemelgeesten; 440 slaken; 441 
berging; 442 rivier in Italië; 443 overheidsdienst; 445 
plaats in Drenthe; 447 fi asco; 448 kilovolt; 449 punt; 
450 pictogram; 451 openbaar vervoer; 453 opschrift; 
454 ton; 455 barbaars; 456 reukorgaan; 458 alfabet; 
460 aanzien; 462 plaats in Limburg; 464 slotwoord; 
466 projectieplaatje; 467 legervoertuig; 468 versierde 
spar; 469 veldhoen; 470 lijkvaas; 471 verplicht zijn; 
472 blijde boodschap.

Verticaal: 2 spil; 3 mondblaar; 4 serie; 5 vreemde 
munt; 6 de jongere; 8 maanstand; 9 wilde haver; 10 
Europese munt; 11 zuiver; 12 Spaanse uitroep; 13 
voorzetsel; 15 habijt; 16 groet; 17 tocht; 19 nobel; 
20 loop; 21 schoolonderzoek; 23 briefopschrift; 24 
in plaats van; 25 begrip; 26 stuf; 27 en wel; 28 plaats 
in Oekraïne; 30 knaagdier; 32 plakken; 33 sneeuw-
hoopje; 35 stilhouden; 37 kustinsnijding; 39 broodje; 
41 eigeel; 43 schapenhaar; 44 koeienmaag; 46 meer 
in Rusland; 47 omroep; 48 beker; 50 kant; 51 kook-
gerei; 52 open plek in het bos; 54 zigzagbeweging; 
56 ongaarne; 57 uitroep; 58 zangnoot; 60 kiloliter; 61 
voorzetsel; 63 insect; 64 parkeerverbod; 65 eiland in 
de Oostzee; 67 rechtsoverweging; 74 locoburgemees-
ter; 76 meemaken; 77 soort biljartspel; 78 proefstuk; 
79 cherubs; 81 heidevogel; 82 kerkbewaarder; 85 
donkerrood; 87 lied; 89 couplet; 93 langoor; 95 die-
rengeluid; 99 dyne; 101 wijsje; 103 legerafdeling; 104 
titel; 106 keerkringslanden; 110 drank; 112 berg op 
Kreta; 116 tante; 119 gedekte tafel; 121 van het; 123 
ijzer; 125 uitkering; 126 roofmeeuw; 127 kerstboom-
versiering; 128 hevige warmte; 129 aansporing; 131 
mesthoop; 132 deel van een etmaal; 134 bergpas; 136 
ruiterzitting; 137 plezier; 138 item; 139 markttent; 140 
voegwoord; 141 smaakstof; 142 Friese eiken kast; 143 
voegwoord; 145 inhoudsmaat; 146 loodrecht; 147 oud 
tokkelinstrument; 149 persoonlijk vnw.; 150 schoei-
sel; 152 reeds; 153 aanwijzend vnw.; 154 home; 156 
getemd; 157 rivier in Wales; 159 streepjescode; 160 
uitgeteld; 162 eenkleurig; 164 skelter; 166 aanhitsing; 
167 plaats in Zuid-Holland; 168 plaats in Hongarije; 
169 werkplaats; 171 doordringend; 172 titel in India; 
174 van de; 175 rekenopgave; 177 sleeën; 178 groot 
water; 179 Frans lidwoord; 180 dat is; 182 beves-
tiging; 184 soort onderwijs; 185 bijvoorbeeld; 186 
achter; 188 bijl; 191 kerkelijk gebruik; 193 projectiel; 
197 zoogdier; 198 vloertegel; 200 autokeuring; 201 
kloosterlinge; 202 taaleigen; 203 kloek; 205 zoen; 209 
evenzo; 210 wieldeel; 213 knaagdier; 214 belofte; 216 
koppel; 218 veehoeder; 221 onderricht; 222 bid; 224 
rondrijden; 226 akkoord; 228 gewas; 229 boordsel; 
230 deel van Rusland; 232 boerenwerktuig; 233 mol-
lengang; 235 dam; 237 rund; 242 rijwielonderdeel; 243 
schaapkameel; 244 maanstand; 246 voor de middag; 
247 appartement; 249 dierenverblijf; 251 persoonlijk 
vnw.; 252 erwtensoep; 254 plaats op de Veluwe; 256 
dierengeluid; 258 een beetje; 259 lokspijs; 260 nikkel; 
261 doelpunt; 262 rivier in Rusland; 263 eikenschors; 
265 dokter; 266 let wel; 268 Bijbeldeel; 269 Bijbels fi -
guur; 271 handvat; 272 oosterlengte; 273 Europeaan; 
275 ten bedrage van; 276 dakrand; 277 knorrepot; 
279 boom; 281 bitter vocht; 283 losse naad; 285 pu-
blic relations; 287 bakplaats; 289 Duitse omroep; 
292 persoonlijk vnw.; 294 gedijen; 295 kindergroet; 
296 lidwoord; 298 litteken; 299 bolgewas; 300 kosten 

koper; 302 Nederlands vliegveld; 303 plaats in Noorwegen; 
304 aartsbisschop; 305 groep musici; 306 blaasinstrument; 
308 vogel; 313 arbeidstijdverkorting; 314 autoped; 316 
plaats in Gelderland; 318 diner; 321 vogel; 323 roven; 325 
gast; 327 evenzo; 328 gedienstige; 330 klank; 333 kiem; 335 
Greenwichtijd; 338 boomstronk; 341 eenvoudig; 342 hoofd-
deksel; 344 christelijk boek; 345 theedrinken; 348 trommel; 
350 beschut; 351 knoest; 353 deel van een dak; 355 zangstem; 
357 medisch specialisme; 359 latex; 361 kruiing; 363 zeelt; 
364 Europees gebergte; 368 vleesgelei; 369 vervroegd uit-
treden; 370 boom; 372 wintersport; 374 gravure; 376 puik; 
377 keurig; 378 nummer; 380 legerafdeling; 381 afgod; 382 
water in Friesland; 384 zilver; 385 kunst; 386 slingerplant; 387 
ogenblik; 388 jongstleden; 389 zangnoot; 390 dappere vrouw; 
391 daar; 393 sciencefi ction; 394 voorzetsel; 395 plaats in 
Friesland; 398 vredesgodin; 399 kabinetsvakantie; 401 voor-
bij; 403 plaats op Sumatra; 404 kruidworteldrank; 406 kunst-
mens; 408 sprookjesfi guur; 409 bloedgever; 412 Mariabeeld; 
414 gedraaf; 416 bouwmateriaal; 417 Europese rivier; 419 
dorpsplein; 422 tuin; 423 kanon; 424 Bijbels priester; 425 e-
mailterm; 426 en andere; 428 broodsoort; 430 ijsschaal; 432 
wond; 434 schaaldier; 436 zwijn; 437 heldendicht; 438 tooi; 
439 plaats in Italië; 441 kraaier; 442 groente; 444 majeur; 446 
soort onderwijs; 448 varkenshok; 452 smeer; 454 door; 455 ar-
restantenhok; 457 vaartuig; 459 compagnon; 460 dwarshout; 
461 persoonlijk vnw.; 463 voermansroep; 464 als onder; 465 
neon; 466 Deo volente; 467 persoonlijk vnw.
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Olde Dorpskiek’n

De volgende Ulftse Krant verschijnt in januari. 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)

16 december: Kerstviering KPU, DRU Cultuurfabriek, Ulft
16 december: Kerstmarkt Maria Magdalena Postel, Gendringen
17 december: Kerstconcert UMK Bürgerhaus, Rees (D)
20 december: Familiefilm, DRU Cultuurfabriek, Ulft
20 december: Film ’La Pazza Gioia’  DRU Cultuurfabriek, Ulft
20 december: Kerstavond Damesgilde Ulft, DRU Cultuurfabriek,  
 Ulft
22 december: Kerstconcert UMK Petrus en Pauluskerk, Ulft
22 december: Top 2000 Experience, DRU Cultuurfabriek, Ulft
26 december: Kerstherberg, clubgebouw schutterij de Eendracht,  
 Zwarte Plein, Ulft
26 december: VVV Winterwandeltocht, Start bij De Schuylen-  
 burgh, Silvolde
27 december: Jeugdfilm Sing in DRU Cultuurfabriek, Ulft
29 december: Eindjaarsconcert Gendringse Orkestvereniging,   
 Protestantse Kerk, Gendringen
30 december: Concert UMK Sankt Peter und Paulkirche,   
 Kranenburg (D)
31 december: Oliebollen van De Wildt, Zwarte Plein en voor   
 Shoeby, Ulft
31 december: Carbid schieten in Varsselder-Veldhunten
31 december: Nieuwjaars Party ’Reünie van de Achterhoek’,   
 ter Voert, Megchelen
8 jan./19 feb.: Expositie Anneli Nillson, Galerie bij de Boeken,  
 DRU Cultuurfabriek, Ulft
19/20 januari: Pronkzitting Iseldonk, DRU Cultuurfabriek, Ulft
21 januari: ’Dag van de schoolfoto’, OVGG, DRU Cultuur-  
 fabriek, Ulft
5 februari: Bingo KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft

Recht uit het Hart-keetje weer groot 
succes
Kerstmis is traditioneel de tijd van bezin-
ning en zo veel als mogelijk, vrede op aar-
de. Het is ook juist een moment om stil te 
staan bij de medemens. De Moeder Teresa 
Stichting Ulft hield recent voor de negen-
de keer het ’Recht uit het Hart-keetje’ op 
het Simonsplein in Doetinchem. Met een 
opbrengst van 48.309 euro was het weer 
een groot succes.

Dankzij het belteam, de collectanten, de 
opbouwers en organisatie van de stichting, 
in combinatie met support van alle andere 
vrijwilligers, werd dit mooie bedrag inge-
zameld. Hierbij verdienden ook de trouwe 
sponsoren van de stichting natuurlijk een 
groot dankjewel. Sommigen leveren voor-
namelijk diensten, sommigen supporten 
met een donatie, maar allen dragen ze de 
Moeder Teresa Stichting een warm hart 
toe.
Met medewerking van diverse koren en 
bands op het podium, optredens, dans  en 
muziek van de dj’s was er veel reuring op 
het plein. Dat merkten ook de collectan-
ten die door weer en wind, warm was het 
niet, in de gele jassen passanten om een 
bijdrage vroegen. 

De bekendmaking van de opbrengst door 
loco-burgemeester Bert Kuster van de 
gemeente Oude IJsselstreek was dan ook 
een grote pluim voor allen die zich op 
welke wijze dan ook hadden ingezet. 
Met het geld kan de stichting haar werk-
zaamheden in Oost-Europa voortzetten; 
het bouwen van sociale huurwoningen, het 
uitdelen van kleding- en voedselpakket-
ten, medicijnen en in de winter de tradi-
tionele houtactie. In diverse dorpen in de 
heuvels rond de Roemeense stad Oradea 
leven groepen Roma onder erbarmelijke 
omstandigheden. Verstoken van fatsoen-
lijke huisvesting, eten, verwarming, medi-
cijnen en een status leven zij dag, na dag, 
na dag.

De Moeder Teresa Stichting Ulft helpt 
hen die hulp zo hard nodig hebben. Dit 
gebeurt naast het keetjes-project op vele 
manieren. Een daarvan is de winkel aan 
de Nijverheidsweg in Ulft. De opbrengst 
van de verkochte kleding wordt ook weer 
aangewend voor hulp in Roemenië. 
Zoals gememoreerd, Kerstmis is een tijd 
waarin ook het denken aan de medemens 
centraal staat. Dit geschreven hebbende, 
is het bij de Moeder Teresa Stichting Ulft 
eigenlijk het hele jaar Kerstmis.

Moeder Teresa Stichting

Galerie bij de Boeken is één van de vaste 
gebruikers van de DRU Cultuurfabriek. 
Zeven keer per jaar organiseert zij kunst-
tentoonstellingen. Alle exposanten voor 
2018 zijn bekend. De Ulftse Krant zet ze 
voor u op een rij. 

De eerste expositie is van de Zweedse 
kunstenares Anneli Nilsson. Deze is te 
zien van 8 januari tot 19 februari. Ze werd 
in 1961 geboren in Göteborg. Dat ze een 
carrière in de kunsten zou krijgen, daar zag 
het eerst niet naar uit. In 1987 studeerde 
ze af als gespecialiseerd verpleegkundige, 
aan de Universiteit van Jönköping. Pas in 
de jaren negentig deed ze diverse kunst-
opleidingen en cursussen, in Zweden, 
Canada, Italië en Groot-Brittanië. 
Haar werk is grotendeels geïnspireerd op 
de archipel voor de westkust van Zweden. 
Anneli heeft een spirituele relatie met dit 
landschap met zijn ruige kliffen, sterke 
wind en de steeds veranderende zee. 
Architectonische gebouwen, gevels en 

rotsstructuren inspireren haar abstracte 
schilderijen.
Ze wordt bij Galerie bij de Boeken opge-
volgd door de Duitse kunstenaar Pascale 
Hussong-Renz. Daarna is het de beurt 
aan de Belgische Ketelaars. In de zomer 
komen er acht Roemeense kunstenaars 
exposeren bij Galerie bij de Boeken, met 
de expositie ’De Roemenen komen!’. Dit 
vloeit voort uit een samenwerking met de 
kunstmanifestatie Huntenkunst, die ook 
in Ulft georganiseerd wordt. Daar staat 
altijd een land centraal en dit jaar is dat 
Roemenië. Volgend jaar staat Finland 
centraal. 
Na de zomer is het de beurt aan Violetta 
Wakolbinger uit Oostenrijk. Vita Kruse 
uit Kazachstan is de volgende in de rij. 
Het jaar wordt afgesloten met een expo-
sitie van de Nederlandse Hannah Blom 
(dochter van architect Piet Blom). 

Meer informatie is te vinden op:
www.galeriebijdeboeken.nl

Galerie bij de Boeken in 2018

Werk van Anneli Nillson.

Kerst 1965. De werknemers 
van de DRU te Ulft kregen 
als ze kerstavond naar huis 
gingen een kerstpakket mee. 
Ze werden in de oude kantine 
uitgedeeld. Zelfs de toenma-
lige directeur Frank Daamen, 
geheel links, wenste ieder per-

soonlijk fijne feestdagen. Dat 
zijn toch ruim 1500 keer een 
hand en gelukwensen.

Oude foto’s en reactie’s zijn van 
harte welkom bij de fotowerk-
groep van de oudheidkundige 
vereniging. Neem contact op 

met Jan Tinnevelt, Valkenhof 
4 te Ulft, tel. 686966 of Stef 
Hermsen, IJsselweg 29 te 
Gendringen, tel. 686250.




