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Honden aan de lijn
Het overkomt me regelmatig. 
Aan de wandel met de hond, 
aan de lijn. Maar wat houdt 
dat nu in ’aan de lijn’? Ik kom 
een collega-wandelaar tegen 
met ook zijn hond aan de lijn. 
Wat schetst mijn verbazing, op 
het moment van passeren laat 
hij zijn lijn schieten naar de 
langste stand en laat zijn hond 
mijn hond ’belagen’ zoals ik 
het maar uitdruk, aangezien 
mijn hond daar totaal niet van 
gediend is. Na een opmerking 
van mijn kant daarover zegt 
hij verontwaardigd: ”Dat is 
toch leuk, misschien willen ze 
wel even spelen, hij doet toch 
niks?” Wat is dan het nut van 
een lijn als je toch je hond 
niet bij je wilt houden? Is het 
niet de bedoeling daarmee de 
hond in toom te houden en 
te laten doen wat jij wilt? Er 
zijn honden genoeg die er niet 
op zitten te wachten om door 
vreemde honden besnuffeld 
te worden. Het lijkt me dat 
het aan de lijn houden van de 
hond ook wat privacy aan jouw 
hond zou geven. Je houdt niet 
voor niets de hond bij je toch? 
Als je je hond los laat lopen 
moeten ze zelf maar bekijken 
of ze willen spelen of elkaar 
willen begroeten of elkaar uit 
de weg gaan, dan is het hun 
keus. Maar de hond is een ge-
zinslid en mag daarom meestal 
ongeveer alles wat hij wil of 
wij ook doen. Denkend aan 
deze vermenselijking krijg ik 
hele rare beelden op mijn net-
vlies. Zijn wij het voorbeeld? 
Doen wij dit op straat ook? 
Stel je voor dat wij hetzelfde 
zouden doen als we onze hond 
laten doen... hoe je je als mens 
zou voelen als iedereen die 
je op straat tegenkwam jouw 
persoonlijke ’bubbel’ niet zou 
respecteren. Loop je op straat 
wordt je spontaan door ieder-
een die je tegenkomt geknuf-
feld, omhelst, besnuffeld en 
afgelebberd, zeg maar belaagd 
dus! Bah, wat een oncomforta-
bel idee! Een vriendelijk hallo 
of goededag is dan zo gek nog 
niet. Misschien ook een beter 
idee voor al die honden aan de 
lijn. 

Zijlijn

Eind december is het de tijd van 
kerst. We vieren van oorsprong 
de geboorte van Jezus, maar te-
genwoordig hoort er veel meer 
bij. Kerstbomen, lampjes, wel-
licht een gezellig familiediner. 
En diverse andere activiteiten. 
Verderop in deze krant leest 
u welke activiteiten er bij u in 
de buurt worden georganiseerd. 
Maar wat er anno nu ook niet 
kan ontbreken is: de kerstmarkt. 

Kerstmarkt SSP-HAL
Op zondag 9 december 2018 
vormt de SSP-HAL in Ulft het 
bijzondere decor voor sfeervolle
en gezellige activiteiten in kerst-
sferen. Tijdens dit evenement 
kunnen bezoekers inkopen doen, 
genieten van lekker eten en 
drinken en diverse muziekop-
tredens. De SSP-HAL is gevuld 
met diverse marktkramen waar 
cadeaus, kerstartikelen en lek-
kernijen verkocht worden. De 

toegang is gratis. Het begint om 
11.00 uur en is rond 17.30 uur 
afgelopen. 
Ook dit jaar wordt deze Kerst-
markt gecombineerd met het 
evenement ”UIT DE KUNST”, 
een combinatie van kunstmarkt, 
kunstexpositie en demonstraties. 
Hiervoor wordt een apart gedeel-
te in de hal ingericht. Deelname 
is mogelijk voor iedereen, die be-
roepsmatig of in vrije tijd unieke, 
eigen creaties vervaardigt. De 
inschrijving staat dus open voor 
alle mogelijke kunstvormen. 
Zowel geïnteresseerde exposan-
ten voor een marktkraam in de 
SSP-HAL als inschrijvers voor 
UIT DE KUNST kunnen mailen 
naar kerstmarkt@ssp-hal.nl.

Kerstmarkt Rotary Bergh
Op zondag wordt ’s-Heerenberg 
ondergedompeld in kerstsfeer. 
Samen met Stichting Kasteelstad 
is het centrum gevuld met kerst-

sfeer en diverse marktkramen. 
Rotary Club Bergh organiseert 
in de binnentuin van Kasteel 
Huis Bergh haar jaarlijkse kerst-
markt voor het goede doel van 
13.00 tot 18.00 uur. 
De opbrengst van de kerstmarkt 
van Rotary Club Bergh gaat dit 
jaar naar de Joanne Foundation 
en naar de slachtoffers van de 
natuurramp op Sulawesi. Ook 
wil de organisatie zorgen dat er 
op enkele drukbezochte plek-
ken in de regio Automatische 
Externe Defibrilators (AED’s) 
komen. 
De Joanne Foundation wil het 
werk van de in 2008 vermoordde 
Joanne Noordink uit Aalten 
voortzetten: het verbeteren van 
het leven van kansarme kinderen 
in Oeganda. Specifiek gaat de 
opbrengst naar leermiddelen zo-
dat kinderen naar school kunnen 
gaan. De Shelterbox is een inter-
nationaal Rotary noodhulpfonds, 

dat voorziet in noodhulp zoals on-
derdak, warmte en waardigheid 
voor mensen die door (natuur) 
rampen zijn getroffen zoals on-
langs in Sulawesi. Zogenaamde 
shelterboxen (box met tent voor 
gezin, basisspullen en een eerste 
noodrantsoen) staan op verschil-
lende strategische plaatsen in de 
wereld, klaar om ingezet te wor-
den in rampgebieden.

Leden van Rotary Club Bergh, 
hun partners en enkele vrijwil-
ligers spannen zich de komende 
periode weer in om er op 8 de-
cember een waar kerstsprookje 
van te maken. 
Op de markt staan ruim twintig 
kramen met allerhande cadeau-
artikelen, kerststukken, voeder-
kransen, jams, oliebollen, appel-
flappen, glühwein, warme choco-
lademelk en nog veel meer. 
De kerstmarkt wordt muzikaal 
omlijst door diverse optredens. 
Voor basisschoolkinderen is er 
een gratis lampionnenoptocht.  
Ook in de voorverkoop kan al 
een bijdrage worden gedaan. 
Bijvoorbeeld door wijn, kerstbro-
den of een kerstboom met gratis 
thuisbezorgservice te bestellen, 
via www.rcbergh.nl/kerstmarkt.

Kerstmarkt Gendringen
Zaterdag 15 december organi-
seert woonzorgcentrum Maria 
Magdalena Postel (MMP) in 
Gendringen een kerstmarkt, van 
16.00 tot 20.00 uur. 
De opbrengst van deze sfeer-
volle kerstmarkt komt ten goede 
aan de bewoners van MMP, voor 
een beweegtuin in het nieuwe 
woonzorgcentrum. 

Op de markt zullen onder andere 
kerststukjes en kerstkransen,   
vogelvoertaarten, kerst- en wens-
kaarten, handwerkartikelen van
het Rode Kruis, sieraden, erwten-
soep uit eigen keuken en vers 
gebakken wafels met kersen en 
slagroom te koop zijn. 
Ook is er een loterij, waarbij 
deelnemers altijd prijs hebben. 
De markt wordt muzikaal omlijst 
door harmonicamuziek.

Kerstmarkten in de regio

Kerstsfeer bij Bloembinderij Ad ten Have.
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Hoe mooi is de Achterhoek
Natuurlijk Achterhoek is een 
nieuw initiatief dat in tekst en 
foto’s laat zien hoe mooi de 
Achterhoek is. De site raakt 
langzamerhand gevuld. Behalve 
een lang artikel over de streek 
staan er inmiddels twee van de 
elf gemeenten op de site 
www.natuurlijkachterhoek.org. 
waaronder Oude IJsselstreek. 
De site is een uitgebreid docu-
ment waarin alle kernen staan 
beschreven, wandel- en fietsrou-
tes, kastelen en landgoederen, 
bekende personen zoals dichter 
A.C.W Staring die in Gendringen 
geboren werd, Guus Hiddink, 
Robert Gesink en Nico Wissing. 
Uitgebreid aan bod komt de in-
novatieve maakindustrie in de 
gemeente, de smart industry. 
Uiteraard is er veel aandacht 
voor het landschap en de mooiste
stukjes natuur. En dat is meer dan
je zo op het eerste gezicht zou
denken. Te beginnen bij natuur-
en recreatiegebied Engbergen 
en eindigend bij de vele mooie
natuurgebieden rondom Varsse-
veld, zoals de Vennebulten en 
het Zwarte Veen. Daartussen het 
Kluunpad in Gendringen, het 
Wiekense Gat en nog véél meer.

Toneel Etten
Eind oktober reikte locoburge-
meester Bert Kuster een Konink-
lijke erepenning uit aan het 
bestuur van Toneelvereniging 
Etten. De uitreiking vond plaats 

tijdens de jubileumviering ter 
gelegenheid van het 100-jarig be-
staan van de vereniging. Toneel-
vereniging Etten is opgericht in 
1918, tot 1966 onder de naam 
R.K. propagandaclub Benedictus 
XV. Het belangrijkste doel is het 
spelen van toneelstukken voor 
een zo groot mogelijke doel-
groep. De vereniging is blij met 
het grote aantal belangstellenden,
uit het (kleine) dorp en de regio, 
waarmee ze een grote culturele 
bijdrage levert. Het is bijzonder 
dat een vereniging als deze - in 
een steeds digitaler wordend tijd-
perk, in een dorp van minder dan 
1.500 inwoners - haar 100-jarig 
bestaan kan vieren.

Oud en nieuw
De jaarwisseling valt dit jaar van
maandag op dinsdag. Volgens 
onze Algemene Plaatselijke 
Verordening is het verboden op
dinsdag (maandag op dinsdag-
nacht) open te zijn voor bezoe-
kers tussen 01.00 - 06.00 uur. 
Wilt u als horecabedrijf tijdens 
de jaarwisseling langer open zijn 
dan 01.00 uur, dan had u hiervoor 
een verzoek moeten indienen bij 
de burgemeester voor 21 novem-
ber j.l.  Horecabedrijven die dit 
verzoek niet hebben ingediend 
moeten zich aan de sluitingstijd 
van uiterlijk 01.00 uur houden.

Collectief verzekeren
De gemeente biedt inwoners 
met een minimum inkomen de 
mogelijkheid om een Collectieve 
verzekering (CAZ) af te sluiten. 
Een deel van de aanvullende ver-
zekering wordt vergoed door de 
gemeente. Het voorstel is om de 
CAZ voor 2019 opnieuw aan te 
bieden en af te sluiten bij Menzis.

Bijtincident Voorst
In Voorst hebben een tweetal 
bijtincidenten plaatsgevonden. 
Gezien de ernst van de situatie 
heeft het college besloten om de 
honden als gevaarlijk aan te mer-
ken, een aanlijngebod op te leg-
gen en een last onder dwangsom 
van €1000,- op te leggen, iedere 
keer dat geconstateerd wordt dat 
niet aan het aanlijngebod wordt 
voldaan, met een maximum van 

€10.000,-. Hierbij heeft het colle-
ge het advies van de hondenbri-
gade van politie overgenomen. 
Het college wil voorkomen dat er 
nieuwe incidenten plaatsvinden.

Fietspad Engbergseweg Voorst 
De provincie Gelderland heeft 
subsidie verleend voor de aanleg 
van een vrijliggend fietspad langs 
de Engbergseweg in Voorst.  De 
werkzaamheden, fase 1 is als    

alles volgens planning verloopt
voor de kerst afgerond. De aan-
leg van het totale fietspad ge-
beurt in drie fases. De eerste fase 
is het stuk tussen de Bosweg en 
de Grensweg in Voorst. Daarna 
volgen de 2e en 3e fase: rotonde 
Ulftseweg tot aan de Bosweg 
en - van de Grensweg tot en 
met de brug over de AA-Strang 
(aansluitend op fietspad langs 
Keizersbeek).

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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Men heeft een deel van de oude loop van de Oude IJssel in beeld gebracht.  De oude loop ”Stoerstrang” 
was altijd op luchtfoto’s zichtbaar.  Vroeger liep er ook nog water om ”Huis Ulft” heen en kwam de AA-
strang uit Duitsland daar in de Oude IJssel. De gevaarlijke weg met de steltonplaten, die schots en scheef 
liggen gaan er uit. Op een oude kadaster kaart van 1840 is het goed te zien, hoe het water ten noorden van 
Ulft liep. Het origineel van deze kaart bevindt zich in het archief van huis Bergh.

Open huis bij vernieuwde 
lifestylewinkel Marneth

Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

’n minuutje

Paerelskruutje

De feestdagen staan voor de deur 
en dat betekent dat het weer tijd 
is voor het open huis bij Frank 
en Marianne Marneth. Dat ’open 
huis’ wordt op zondag 9 decem-
ber tussen 12.00 en 17.00 uur tra-
ditiegetrouw letterlijk genomen: 
niet alleen het winkelgedeelte 
aan de Frank Daamenstraat 2 is 
dan toegankelijk, ook het woon-
gedeelte van de familie Marneth.

”We hebben de winkel en onze 
woning dan weer in kerstsfeer 
gebracht,” vertelt Marianne. Net 

als vorig jaar exposeert Frank 
zijn schilderwerk en - ook net als 
vorig jaar - worden de bezoekers 
van een hapje en een drankje 
voorzien door Wim en Gerrie 
van Landwinkel Luemes. 
Logisch, gezien de prettige sa-
menwerking een jaar geleden, 
maar minder voor de hand lig-
gend gezien het heftige jaar dat 
de familie Luemes achter de rug 
heeft. 

In augustus brandden de boer-
derij en de landwinkel aan Het 

Goor immers af. ”We zijn daar-
om heel blij dat ze weer bij ons 
aanwezig zijn,” zegt Marianne. 
”We vinden het leuk dat ze toch 
de energie erin hebben gestoken. 
En voor Wim en Gerrie zelf is 
het fijn dat ze weer vooruit kun-
nen kijken. Ze brengen hun 
heerlijke bavarois mee en staan 
er met de bakproducten van 
Grutterij-Molen ’De Hoop’ uit 
Oud-Zevenaar.”
De bezoekers worden welkom 
geheten in de vernieuwde win-
kel van Marneth. De indeling is 

veranderd en heeft een opener 
karakter gekregen. Daar is nu 
nog meer plaats voor een leuk en
uitgebreider assortiment dames-
kleding. ”Met meer merken, zo-
als Zusss, Tante Betsy, 4funky-
flavours, Bakery Ladies, iez! en
Mooi Vrolijk. Allemaal Neder-
landse merken.”

Daarnaast is er bij Marneth volop 
keuze aan cadeauartikelen voor 
Sinterklaas en Kerstmis. Veelal 
producten met een verhaal, zoals 
bedsokken die worden gemaakt 
door Afghaanse weduwen die op 
die manier hun bestaan probe-
ren op te bouwen. Of de Bubble 
Buddy; een zeephouder en -rasp 
van Werfzeep, biologisch en 
handgemaakt, die de aandacht 
vestigt op het milieu en - door 
een verpakking overbodig te ma-
ken - bijdraagt aan vermindering 
van de ’plastic soep’ die de ocea-
nen vervuilt.

”Maar we doen ook nog steeds 
bloemen!,” benadrukt Marianne. 
”Juist de samenhang is heel leuk. 
En het past allemaal bij elkaar, 
het is echt één geheel. Zo zijn we 
van een bloemist een lifestyle-
winkel geworden.” 
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 
gemaakt. In de maand december 
is Marneth van dinsdag tot en 
met zaterdag geopend.

”Stoerstrang” Huntenpopterrein



’Ulfter wandeling door heden 
en verleden’
Zondag 25 november 11.30 uur. 
Start vanaf DRU Cultuurfabriek
Aanmelden aan de balie of via:
www.drucultuurfabriek.nl.
Gidsen van de OVGG vertellen 
langs de 4 kilometer lange rol-
stoelvriendelijke route.

Ondernemende vrouwen
Op maandag 26 november or-
ganiseert Rabobank Graafschap 
weer de jaarlijkse netwerkbij-
eenkomst voor Ondernemende 
Vrouwen in samenwerking met 
de netwerken Grootse Vrouwen 
en Supervrouwen. Aanvang 
19.00 uur. Voor meer informatie:
communicatie.graafschap@
rabobank.nl 

Hoe combineer ik de zorg voor 
mijn naaste met mijn werk?
VIT-hulp bij mantelzorg organi-
seert woensdag 28 november om 
19.30 uur in De Roode Leeuw in 
Terborg een themabijeenkomst 
over hoe werk- en (mantel)zorg-
taken te combineren. Eén op de
zes mensen combineert een be-
taalde baan met mantelzorgtaken. 
Wat is nodig om dit goed vol te 
kunnen houden? Van welke wet-
telijke of bedrijfsspecifieke rege-
lingen kun je gebruik maken? 
Welke zaken moet je goed rege-
len; zowel op het werk als buiten 
je werk? De bijeenkomst duurt 
tot ongeveer 21.30 uur. Inloop 
vanaf 19.15 uur. Er zijn geen 
kosten aan verbonden en kof-
fie en thee krijgt u aangeboden. 
Aanmelden (0544) 82 00 00, of  
info@vithulpbijmantelzorg.nl.

Varsselder Veldhunten bingo
Op donderdag 29 november a.s. is 
er weer een gezellige bingoavond 
in het Dorpshuus van Varsselder- 
Veldhunten. De organisatie is 
in handen van het Onze Lieve 
Vrouwe Schuttersgilde (O.L.V), 
de Vendeliers en tamboers, uw 

gastheren zijn André Bussink, Ap 
Timmers, Henk Peppelman en 
Gert Vonk.  Op de parkeerplaats 
aan de 7076 AD Berghseweg 7n 
is ruim voldoende parkeer gele-
genheid en de avond begint om 
20.00 uur.  Iedereen is welkom.
In verband met de kerstdagen is 
de volgende bingo avond al op 
13 december a.s. ook om 20.00 
uur, ook dan bent u van harte 
welkom.

Vlooienmarkt in Terborg
Zondag 25 november is er weer 
een leuke grote vlooienmarkt in 
de Laco Sportcentrum De Paas-
berg in Terborg. U bent welkom 
van 9.00-16.00 uur, entree vol-
wassenen 3 euro, 65+ 2,50 euro 
en kinderen tot 12 jaar gratis.

Activiteiten DRU 
Cultuurfabriek 
Het George Harrison Tribute 
While My Guitar Gently Weeps 
vindt plaats op vrijdag 30 novem-
ber om 20.00 uur in de Rabo-
bankzaal van de DRU Cultuur-
fabriek. Entree € 20,- (inclusief 
consumptie en garderobe) 

De voorstelling Gelukzoeker van 
Bert Gabriëls vindt plaats op za-
terdag 1 december om 20.00 uur 
in de Rabobankzaal van de DRU 
Cultuurfabriek. Entree €16,- (in-
clusief consumptie en garderobe) 
Kaarten zijn verkrijgbaar 
aan de receptie van de DRU 
Cultuurfabriek (Hutteweg 24, 
Ulft) of via 0315 714358. Ook 
zijn ze te bestellen via de website 
www.drucultuurfabriek.nl

Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 3 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. 

Rijbewijskeuringen
Automobilisten kunnen zich via 
Regelzorg Rijbewijskeuringen op
5 december in zaal de Mulderije,
Allee 1 in Ulft medisch laten 
keuren voor de verlenging van
hun rijbewijs. Een afspraak 
maken met de arts kan via Regel-
zorg Rijbewijskeuringen, tel. 088- 
2323300. Zelf datum plannen 
www.regelzorg.nl   Automobiliten 

van 75 jaar en ouder betalen € 
35,-. Houders van rijbewijs C/D/E 
tot 75 jaar betalen € 55,-. Voor 
de keuring is een Gezondheids-
verklaring nodig. Dit keurings-
formulier is verkrijgbaar bij de 
meeste gemeenten, het CBR 
of Regelzorg. Advies is om ten 
minste vijf maanden voor het 
verlopen van het rijbewijs een af-
spraak te maken voor de keuring.

Instuifmiddag KBO/SBU
KBO/SBU organiseert op maan-
dag 17 december een instuifmid-
dag vanaf 14.00 uur in zaal het 
Hemeltje te Ulft. Er wordt een 
kaartje gelegd (o.a. solokaarten, 
jokeren, 3/15), rummikub ge-
speeld en gesjoeld; ook andere 
spelen zijn welkom. De entree is 
gratis en men hoeft geen lid te 
zijn! De koffie kost slechts €1,- 
en er is ruimte voor zo’n 80 deel-
nemers, dus breng partner, buren 
en vrienden mee. 

Rots & Water weerbaarheids-
training bij Ketelaar sport
Ketelaar sport start dinsdag 15 
januari met een nieuwe 6 weekse 
cursus Rots & Water weerbaar-
heidstraining voor kinderen van 
6 t/m 12 jaar. Dit programma 
heeft als doel: het vergroten van 
de communicatie- en sociale
vaardigheden en welzijn bij kin-
deren en jongeren en het voor-
komen en/of verminderen van 
sociale problemen zoals pesten,
conflicten, uitsluiting en mee-
loopgedrag. Rots & Water is

een sociale weerbaarheidstrai-
ning voor jongens en meisjes 
vanaf de kleuterleeftijd die wil-
len leren om op een goede ma-
nier voor zichzelf op te komen in 
de omgang met anderen.
Data: dinsdag 15, 22 en 29 janu-
ari, 5, 12 en 19 februari 2019. Tijd 
16.00 - 17.00 uur. Opgave of meer 
informatie? Neem contact op 
via info@ketelaarsport.nl of bel 
0315-631956. De cursus wordt 
verzorgd door Rots & Water 
trainer Theo Heister.

Kerst in Wunderland Kalkar
Sneeuw of geen sneeuw, rond 
de kerst is Wunderland Kalkar 
omgetovert tot een prachtig win-
terse wereld.

Lekker dik ingepakt tegen de 
kou kunt u van 25 tot 31 decem-
ber dagelijks van 13.00 - 17.00 
uur genieten in de vele attracties 
en van heerlijke chocolademelk, 
wafels etc. In de lounchebar 
draait een gezellige familiefim en 
de kinderen kunnen hun gezicht 
prachtig laten schmincken.

Het park heeft deze tijd het the-
ma: ”Trip around the world”.  Je 
kunt iedere dag een ander land 
bezoeken, onbekende gerechten 
eten en culturele hoogtepunten 
uit de landen leren kennen. Laat 
je verrassen en bekijk de verschil-
lende speciale arrangementen in 
Wunderland Kalkar. 
www.wunderlandkalkar.eu
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Wij gaan met de VUD, Verenigd Ulfts Dweilorkest
Harmonie Ulft deed vorig jaar met hernieuwd 
enthousiasme mee aan de carnavalsoptocht van 
Iseldonk (Ulft). Naderhand bij de prijsuitreiking 
ontstond onder het genot van een biertje het idee 
voor het Verenigd Ulfts Dweilorkest (VUD). 
Harmonie Ulft verandert tijdens carnaval in een 
open dweilorkest waar iedere muzikant van Ulft 
en omstreken aan mee kan doen. Het kan voor 
muziekverenigingen soms lastig zijn om een goed 
gevuld korps op de been te krijgen, omdat vereni-
gingsmensen vaak ook bij de diverse carnavalsver-
enigingen betrokken zijn. Wanneer een club besluit 
niet mee te doen, is er voor diegenen die overblijven 
dé gelegenheid om aan te sluiten bij het Verenigd 
Ulfts Dweilorkest.

Met de leus ’Wi-j goan met de VUD’ nodigen wij 
iedere muzikant zonder onderdak tijdens de op-
tocht, jong en oud, groen en ervaren, uit om mee 
te doen! Harmonie Ulft beschikt over een platte 
wagen, waardoor ook minder valide muzikanten 
mee kunnen doen.

De bedoeling is om dit najaar te inventariseren wie 
er mee wil doen. Daarna wordt een keus gemaakt 
uit beschikbare carnavals en dweilmuziek. Wil je 
daarbij meedenken? Je bent van harte welkom 
bij de VUD commissie. Die bestaat nu uit Pieter 
Sessink, Karen Bruggeman, Rob Vinkenvleugel, 
Wendy Wensink en Marloes Leijzer.
In januari wordt de muziek uitgedeeld en er zullen 
voor de weken erna een paar repetitiemomenten 

gepland worden om tijdens de optocht op zondag 
3 maart 2019 beslagen ten ijs te komen. Aanmelden 
kan via info@harmonieulft.nl of via Facebook: 
www.facebook.com/harmonieulft

De tienjarige Bloem is helemaal gek op het paard van Sinterklaas. 
Wanneer ze na verschillende pogingen Sinterklaas zo ver krijgt dat 
ze op zijn paard mag rijden gebeurt er iets verschrikkelijks. Tijdens 
een ritje buiten het kasteel verliest Amerigo zijn magische hoefijzer. 
Het paard van Sinterklaas heeft geen normale hoefijzers, maar één 
gouden hoefijzer. Zonder dit magische hoefijzer kan Amerigo de 
daken niet op. Sinterklaas wil zijn Pieten niet ongerust maken en 
start samen met Bloem een zoektocht. Zouden ze het hoefijzer op 
tijd vinden of kan pakjesavond dit jaar niet door gaan…?

De kinderfilm Sinterklaas en het gouden hoefijzer wordt vertoond 
op woensdag 28 november om 15.00 uur in de Rabobankzaal van 
de DRU Cultuurfabriek. Kaarten zijn voor € 3,- verkrijgbaar aan 
de receptie van de DRU Cultuurfabriek (Hutteweg 24, Ulft) of via 
telefoonnummer 0315 - 714358. Tevens zijn ze te bestellen via de 
website www.drucultuurfabriek.nl.

Spannende Sinterklaasfilm
in DRU Cultuurfabriek

Op zondag 25 november houdt 
Terborg Centraal, de onderne-
mersvereniging van Terborg, 
een sfeervolle winterfair. Voor 
deze grote winterse markt, waar 
zowel Sint als de Kerstman goed 
kunnen slagen, is er dit jaar zelfs 
een schaatsbaan aanwezig. Om 
een verbinding te leggen naar 
verpleeghuis Antonia zodat 
zowel mobiele als niet mobiele 
mensen de sfeer van dit fantas-
tische evenement kunnen proe-
ven wordt dit jaar een golfkar 
ingezet om een toertje Terborg 
te maken. Zo kan de bezoeker 
een leuk dagje doorbrengen in 
Terborg.

Vorig jaar nog werd de win-
terse markt overvallen door 
een grote sneeuwstorm. Zowel 
kraamhouders als bezoekers 
konden door de barre weers-
omstandigheden hun weg niet 
vinden naar Terborg. Toch is 
er dit jaar weer volop geïnves-
teerd door de ondernemers om 
er weer een waar winters feestje 
van te maken. De rode draad 
van deze markt is winters ver-
tier met veel vrolijk gezang van 
de koren Liberate en Different 
Voices. Op verschillende loca-
ties treft men deze koren aan. 

De geweldige schaatsbaan is 
al eerder geopend. Zaterdag 
24 november kunt u vanaf 
13.00 - 21.00 uur al een baantje     
trekken. Op zondag is de baan 

geopend van 11.00 - 19.00 uur. 
Natuurlijk is er in de Hoofd-
straat en op het Jorisplein volop 
muziek, kindervermaak, zang, 
de levende sneeuwpop, draai-
molen, DJ’s, maak demonstra-
ties van midwinterhoornblazers
en natuurlijk de geur van Glüh-
wein en smullen van de specu-
laasjes van Bakkerij Ebbers die 
op de markt uitgedeeld worden, 
zullen de feestelijke marktkra-
men met verrassende produc-
ten in de Hoofdstraat omlijsten. 

Uiteraard zijn ook alle winkels 
open en hebben mooie inkopen 
voor u gedaan. Ook starten de 
ondernemers van Terborg dan 
met de uitgifte van Draakjes. 
Een Draakje is een munt die 
ter ere van Terborg 600 jaar 
stad wordt uitgegeven. Met 
deze Draakjes kunt u bijvoor-
beeld kosteloos de schaatsbaan 
op en u kunt ermee betalen op 
allerlei festiviteiten die Terborg 
600 jaar stad organiseert. Heb 
je zin in een eigen unieke kerst-
kaart of kerstwens foto? Maak 
dan op de markt in een grappig 
fotoframe jouw eigen kerstfoto. 
Succes gegarandeerd!
Met de golfkar mee? Maak dan 
even een tussenstop of koffie-
pauze in verpleeghuis Antonia. 
U bent van harte welkom.

De verrassende Winterfair in 
Terborg is zondag 25 november 
van 12.00 uur tot 17.00 uur.

Sfeervolle winterfair en 
draakjes in Terborg

Dinsdag 25 september om 
11.25 uur heeft een geld/waar-
detransportwagen bij de paal 
voor slagerij Aalders in Ulft 
gewacht tot groen licht om 
vervolgens door te rijden. De 
paal kwam echter weer om-
hoog en de wagen heeft veel 
schade.

We zijn op zoek naar de ge-
tuige van deze situatie. Het 
gaat om een man met grijs 
haar, met bril en wellicht een 
snor. De getuige had een fiets 
bij zich. Graag melden bij 
Securcash, tel. 0512 - 587500.

Getuige 
gezocht
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Op de voorpagina van deze krant 
hadden we het al over de diverse 
kerstmarkten die altijd rond de-
cember in de regio georganiseerd 
worden. Maar er wordt nog veel 
meer gedaan. Hieronder vindt 
u een overzicht van de overige 
activiteiten. 

Ulfts Mannenkoor
Dit jaar geeft het Ulfts 
Mannenkoor (UMK) drie kerst-
concerten. Op zondag 2 decem-
ber geeft het UMK het eerste 
kerstconcert in Emmerich. Dit 
vindt plaats in het Stadttheater, 
aan de Grollscher Weg 6. Het 
begint om 17.00 uur. Kaarten 
kosten 15 euro per stuk en zijn 
verkrijgbaar via www.theater-
emmerich.de of door te bellen 
naar 0049 - 2822 75 2000. 

Op vrijdag 14 december treedt het 
koor op in de St. Andreas Kerk 
in Groessen, aan de Dorpsstraat 
7. Dit concert begint om 20.00 
uur. Hierbij wordt samenge-
werkt met het koor ‘In Between’. 
In Between is een gezellig, ge-
mengd, swingend, meerstemmig 
kerkkoor en is verbonden aan 
de Parochie Sint Willibrordus. 
Ze zingen voornamelijk in de 
Andreaskerk in Groessen en de 
Remigiuskerk in Duiven. 

Twee dagen later treedt het 
koor op in Silvolde, in de Sint 
Mauritiuskerk aan de Prins 
Bernhardstraat 6. Hier begint 
het optreden om 16.30 uur. Ook 
voor deze gelegenheid is een sa-
menwerking aangegaan, dit keer 
met het Ulfts Gemengd Koor en 
saxofonist Robert Wijnands. 
In 1957 werd het Ulfts Mannen-
koor opgericht. Het is een groot 
regionaal koor, dat zich met 
enthousiasme en toewijding be-
zighoudt met pure mannenkoor-
zang. Door de jaren heen heeft 
het liederenrepertoire zich uit-
gebreid tot volksliederen, gees-
telijke muziek, klassieken, opera, 
operette, musical en popmuziek 
in maar liefst zeventien talen. 
Binnen eigen gelederen beschikt 
het koor over een aantal uitste-
kende solisten.
Het Ulfts Mannenkoor staat 
onder leiding van de gedre-
ven dirigent Christo Guenov. 
Vaste pianist/organist is Henk 
Bennink. De presentatie van op-
tredens is in handen van Debby 

Wissing. Het Ulfts Mannenkoor 
repeteert iedere dinsdagavond 
van 19.30 - 22.00 uur in de DRU 
Cultuurfabriek in Ulft. 

Ulfts Gemengd Koor
Naast de hierboven genoemde    
samenwerking met het UMK, 
geeft het Ulfts Gemengd Koor 
nog een kerstconcert. Dit is op 
maandag 17 december, voor 
de bewoners van de Maria 
Magdalena Postel (MMP). Dit 
begint om 19.00 uur en duurt tot 
22.00 uur. 

Het Ulfts Gemengd Koor bestaat 
sinds 1953 en heeft inmiddels vele 
concerten en optredens gegeven 
in binnen- en buitenland en di-
verse jubilea mogen vieren. Het 
Ulfts Gemengd Koor heeft een 
rijke traditie wat betreft klassieke 
werken. Daarnaast zingt het koor 
ook graag populaire werken, ko-
mend uit de musicalwereld, de 
popmuziek en de volksmuziek. 
De mix van klassiek en modern 
zorgt voor een gevarieerd en le-
vendig repertoire aan liedjes.

Ulftse Nachtegalen
De Ulftse Nachtegalen (UN) ge-
ven in december maar liefst vier
kerstconcerten en een advents-
concert. Te beginnen op 9 decem-
ber in de Katholieke Kerk St. 
Pankratius in Anholt. Dit ad-
ventsconcert begint om 19.00 uur 
en er wordt gezongen door het 
jeugdkoor en Luscinia. 

Ieder jaar geven de UN een 
kerstconcert met drie koren (kin-
derkoor, jeugdkoor en Luscinia) 
om in de stemming van de feest-
dagen te komen. Dit gebeurt op 
16 december, in de Lambertikerk 
in Zelhem. Het begint 15.30 uur. 
Het kinderkoor en het jeugdkoor 
zingen op 22 december mee met 
het Ettens Mannenkoor, in de 

kerk in Etten. Dit besloten con-
cert begint om 20.00 uur. 
Een dag later is het de beurt 
aan het jeugdkoor en Luscinia, 
die een kerstconcert geven in de 
dorpskerk van Hoog Keppel. Dit 
begint om 14.30 uur. 
Op kerstavond werkt het jeugd-
koor van de UN mee aan de dienst 
in de Paskerk in Doetinchem. Dit 
optreden begint om 19.00 uur. 
In 1962 werd het koor opge-
richt door Adriaan Hendriks. 
Hij heeft de fundering gelegd en 
ervoor gezorgd dat het nog al-
tijd een eigen clubgebouw heeft, 
aan de Biezenakker in Ulft. In 
1987 nam Ben Simmes het diri-
geerstokje van hem over. Omdat 
het koor destijds zo groot was, 
is besloten om er twee groepen 
van te maken: een kinderkoor 
voor kinderen van 5 tot en met 
11 jaar en een jeugdkeur voor 
jongens en meiden van 11 jaar 
tot ongeveer 21 jaar oud. In 1997 
werd door een club oud-leden 
een nieuw vervolgkoor opgericht 
genaamd ’Luscinia’ (Latijn voor 
nachtegaal). Een vocaal ensem-
ble speciaal voor oud-Nachtega-
len die ouder zijn dan 21 en geen 
afscheid kunnen nemen van dit 
mooie koor.

Ettens Mannenkoor
Naast het kerstconcert dat het 
Ettens Mannenkoor (EMK) in 
samenwerking met de Ulftse 
Nachtegalen verzorgt, geven ze 
een optreden op 14 december.
Dit Warm Winter Concert is in 
de Pancratiuskerk in ’s Heeren-
berg aan de Hofstraat 2. Het con-
cert begint om 20.00 uur. 
Energiek, eigentijds en enerve-
rend, zo kan men de optredens 
van het Ettens Mannenkoor 
omschrijven. Onder leiding van 
het artistiek team Nick Moritz 
en Armanda ten Brink verzorgt 
het mannenkoor concerten op 
een hoog niveau. Het publiek 
reageert enthousiast, recensies 
en juryrapporten zijn juichend 
en ook de jonge aanwas bewijst 
dat het EMK succes heeft met de 
nieuwe weg die het bewandelt. 

Kerstconcert Terborg
Ieder jaar is het kerstconcert in 
Terborg een belevenis. Op zater-
dag 8 december voert Mannen-
koor Arti Sacrum het Kerst-
concert uit in de sfeervolle 
Georgiuskerk in Terborg. 
Zoals u kunt verwachten van 
Mannenkoor Arti Sacrum is er 
een boeiend en gevarieerd pro-
gramma samengesteld, door én 
onder algehele leiding van de 
dirigent Gerard Berentsen. De 
begeleiding wordt verzorgd door 
Julian Simmes op piano en door 
Jelmer Simmes op viool. Er zijn 
solistische bijdragen van sopraan 
Catharina Jansen en bariton-bas 
Peter Arink. Al ruim veertig 
jaar wordt het Kerstconcert in 
Terborg door Mannenkoor Arti 
Sacrum georganiseerd. 
Naast de solisten wordt er voor 
dit concert samengewerkt met 
zangkoor Vivace uit Lievelde. 
Vivace, bestaande uit 22 enthou-
siaste leden, zingt gevarieerde 
meerstemmige liederen. Van 
geestelijke liederen tot pop- en 
musicalnummers. Het koor staat 
sinds 1987 onder leiding van 
Gerard Berentsen. Vaste lady-
speaker Els Bakker presenteert 
deze avond.
De entree bedraagt - incl. kof-
fie/thee - tien euro aan de kassa 
en in de voorverkoop 7,50 euro, 
bij de Plus Supermarkt aan 
het Marktplein 1 in Terborg. 
Bestellen kan ook via e-mail: 
altveen1993@kpnmail.nl. 

Tuincentrum Putman
Tuincentrum Putman is hele-
maal klaar voor de feestdagen. 
De winkel is volledig in kerst-
sfeer en de kerstbomen staan al 
klaar. Daarnaast is er een mooi 
assortiment met handgemaak-
te, authentieke kerststallen en 
kerstgroepen. 
Op de zondagen 25 november 
en 9 en 16 december is de win-
kel ook geopend en is alles extra 
gezellig aangekleed. Ook staat er 
koffie, chocolademelk of glüh-
wein klaar, zodat mensen zich er 
even kunnen opwarmen. Nieuw 
bij Putman is dat het bedrijf ook 
klussen voor klein tuinonder-
houd aanneemt, bijvoorbeeld om 
de tuin winterklaar te maken. 

Almende College
Leerlingen en docenten van het 
profiel Horeca Bakkerij Re-
creatie (HBR) van het Almende 
College Wesenthorst gaan een 
kerstdiner bereiden voor en ser-
veren aan het Longfonds. Het 
Longfonds zet zich in voor men-
sen met longziektes als COPD. 
Op woensdag 12 december ver-
zorgen zij op de Wesenthorst voor 
ongeveer negentig gasten, patiën-
ten, vrijwilligers en andere be-
trokkenen een driegangenmenu.
Ter gelegenheid van Wereld 
COPD-dag organiseert de werk-
groep Doetinchem en omstreken 
van het Longfonds (voorheen 
Astmafonds) voor alle mensen 
met COPD/een ernstige longaan-
doening een COPD-kerstdiner. 
Het kerstdiner en de aankleding 
is geheel in handen van de leerlin-
gen en docenten van het profiel 
HBR van het Almende College 
Wesenthorst. Vooraf verzorgt 
het Longfonds een gastles aan de 
kook- en serveergroep over long-
ziektes en longaandoeningen.

Meer dan alleen kerstmarkten

Ronald Putman is helemaal klaar voor de kerstdagen.

Op 8 december organiseert Rotary Club Bergh weer de kerstmarkt voor het goede doel in de binnentuin van 
Kasteel Huis Bergh in ’s-Heerenberg.
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Het Preuvement in Gendringen 
was afgelopen voorjaar een door-
slaand succes, net als de eerste 
editie in 2017. Komende maand 
volgt er opnieuw een prachtig 
evenement: op zaterdagavond 15 
en zondagmiddag 16 december 
vindt in de Oude Pastorietuin 
het Gendrings Winterpreuve-
ment plaats. 

Namens de organisatie verklapt 
Bart Bresser wat de belang-
rijkste reden is geweest om het 
Preuvement een winters broertje 

te geven; niet het succes van de 
twee eerste edities in het voor-
jaar, maar ’heimwee’ naar de 
Ganzenmarkt die in het verleden 
jarenlang georganiseerd werd in 
het centrum van het dorp.
”We wilden de ganzen weer naar
Gendringen halen. Die komen
op zondag, inclusief ganzenhoed-
stertjes.”

Mede daarom wordt het Winter-
preuvement verspreid over twee 
dagen: zaterdagavond 15 decem-
ber van 18.00 tot 22.00 uur, zon-

dagmiddag van 14.00 tot 18.00 
uur. ”Beide dagen hebben hun 
eigen sfeer,” vertelt Bresser. ”De 
zaterdag, als het donker is, wordt 
het feest van het licht. We zitten 
dan midden in december, dus de 
kans is aanwezig dat er sneeuw 
ligt. Maar als het niet gaat sneeu-
wen, dan zorgen we daar zelf wel 
voor.”

De organisatie is dolblij met de 
bewoners van de pastorie, die 
hun tuin ter beschikking stellen. 
”Deze locatie heeft alles om iets 

heel sfeervols neer te zetten mid-
den in Gendringen, die tuin leent 
zich daar enorm voor. Denk 
alleen al aan de bomen daar, 
die kunnen we prachtig uitlich-
ten. Met wat lampjes en sneeuw 
wordt het daar heel gauw een 
betoverend geheel. Dat hoeft 
helemaal niet altijd zo moeilijk 
te zijn.”

De opening van het Winter-
preuvement is op zaterdag om 
17.15 uur bij de pomp in hartje 
Gendringen; samen met de basis-
scholen De Hoeksteen en de 
Christoffelschool wordt daar een 
wensboom neergezet. 
De zondag staat in het teken van 
de ganzen. ”Die zit in het wapen 
van Gendringen. We vonden 
het heel belangrijk dat die terug 
zouden keren.”

Op beide dagen is er van alles 
te beleven voor het hele gezin. 
”Het wordt geen gesjok langs 
kraampjes, geen kerstmarkt die 
je overal ziet. Zo is er muziek 
in de tuin, maar er komt geen 
podium: de muzikanten kiezen 
zelf hun plaats om op te treden. 
Dat past beter bij de sfeer, losjes,
niet te stijf. Het moet mooi én 
gezellig worden.”

Verder is er natuurlijk genoeg 
te eten en te drinken. ”Winterse 
hapjes en drankjes. En er is heel 
veel voor de kinderen. Ouders 
kunnen er weer lekker met de 
kinderen aan de hand naartoe en 
niemand zal zich vervelen.”

Preuvement in Gendringen krijgt 
winters broertje

Ernest Beuving met zijn fan-
tastische band komt graag naar 
Silvolde om in ”Ons Pakhuus” 
weer een geweldige theatershow 
te brengen. Vorig jaar heeft deze 
formatie opgetreden voor een 
uitverkocht ”Ons Pakhuus”. 
Vele bezoekers hebben toen al 
aangegeven er dit jaar weer bij 
te willen zijn. 

Naast de ”Bende van Beuving” 
zal het mannenkoor ”Shansons” 
o.l.v. Harry Thissen optreden. 
”Shansons” is een homokoor dat
bestaat uit groep enthousiaste 
mannen uit de Achterhoek, 
Liemers en omstreken. Het koor 
is opgericht in 1999 en sinds 2005 

is de muzikale leiding in handen 
van dirigent Harry Thissen. Het 
koor heeft een zeer gevarieerd 
repertoire en hun optreden is  
een lust voor oog en oor. 

”Shansons” heeft o.a. opgetre-
den op de Zwarte Cross en in 
de trein richting de Roze Kermis 
in Tilburg, hebben de zangers 
de reizigers kostelijk vermaakt. 
Ernest nodigt altijd een koor 
uit om de stemming een extra 
impuls te geven. 

Ernest Beuving heeft zelf heel 
veel stemmen in huis, met daar-
bij hele sterke teksten. Onder de 
titel ’Skoren!’ zal deze zeer geta-

lenteerde komiek met de onder-
koelde vrolijkheid van Tommy 
Cooper, een voortreffelijke imi-
tator en gangmaker, maar ook 
zijn vindingrijkheid, het publiek 
brengen van het lachen naar het 
brullen. Jezelf leren zien als sco-
rende winnaar, ook als de wer-
kelijkheid niet meewerkt, daar 
gaat het om in ’Skoren!’. Brengt 
een hoefijzer ook geluk als je er 
één op je hoofd krijgt? Jazeker! 
Dan heb je geluk dat het paard 
er niet meer aan vast zat. Met 
dit soort bevrijdende redena-
ties verlaat iedereen na afloop 
het theater als een succesvolle 
levenskunstenaar. 

Op zaterdag 8 december 2018 
kunt u in de ”Eko Theaterzaal” 
van ”Ons Pakhuus”, Molenberg 
2 te Silvolde, genieten van de 
”Bende van Beuving”. Aanvang 
20.00 uur, zaal open 19.15 uur. 
Entree €17,-. Reservering is reeds 
mogelijk via info@onspakhuus-
silvolde.nl of mobiel 06 36172919. 
De kaarten kunnen dan 8 decem-
ber 2018 vanaf 19.15 uur worden 
afgehaald of in overleg. 
Ook bestaat er de mogelijkheid, 
indien nog niet uitverkocht, om 
aan de kassa kaarten te kopen. 
Gezien het succes van vorig jaar, 
wees er tijdig bij. Zie ook
www.onspakhuussilvolde.nl.

Om een indruk te krijgen welke
geweldige show naar ”Ons Pak-
huus” komt zie Youtube de link: 
https://www.youtube.com/indruk 
skoren bende van Ernst Beuving.

’Bende Van Beuving” in 
”Ons Pakhuus”, Silvolde Zondag 9 december kunnen wan-

delaars, langs een tweetal routes, 
van meer dan veertig midwinter-
hoornblazers de winterse klan-
ken horen. Vanaf 10.30 uur zijn 
de routebeschrijvingen te koop 
in het infolokaal bij de DRU 
Cultuurfabriek aan de Hutteweg 
in Ulft. Tot 12.00 uur kan er 
gestart worden voor de lange 
route, de deelnemers korte route 
kunnen tot 12.30 uur starten.  

Onderweg zijn er verwarmde
cateringplaatsen waar de enige
echte goedgevulde Huttepiepen-
soep kan worden genuttigd. 
Maar er is ook koffie, thee en 
glühwein. De kosten: vijf euro 
voor de route van acht kilometer 
inclusief consumptiebon en een 
euro meer voor de route van 15 
kilometer met twee bonnen. Er 
wordt gewandeld langs de oevers 
van de Oude IJssel en Aa-strang, 
door bossen en langs oude boer-
derijen, goed begaanbare paden 

en wegen. Midwinterhoorngroep 
De Huttepiepen krijgt spontaan 
medewerking van een aantal 
gastblazers. Een groep midwin-
terhoorblazers uit de omgeving 
Alkmaar(!) komt naar Voorst. 
Een van de blazers heeft ooit
in Ulft zijn midwinterhoorn ge-
bouwd en is daarna in Noord-
Holland een groep gestart. 

Het midwinterhoornblazen is 
een een traditie met ’regels’. Zo 
wordt er alleen buitenshuis ge-
blazen van de eerste advent tot 
Driekoningen, de kersttijd. De 
manier van blazen alsmede de 
melodieën zijn niet willekeurig. 
Er wordt ook niet samen gebla-
zen; de instrumenten kennen 
natuurtonen en zijn niet gestemd. 
Het blazen is meer een ’vraag- 
en antwoordspel’; het doorgeven 
van berichten. Tot 6 januari zijn 
de blazers van de Huttepiepen 
op diverse plekken in de regio te 
horen. Meer info: www.ovgg.nl.

Tientallen midwinterhoorns 
klinken tijdens wandeling

Jan Wilting, Henri Bluemer en Frans Koster.

Wedstrijden van de 
komende weken
25 november
VV Etten - Westendorp
SV Kilder - Ajax B 
SVGG - VVG ’25 
SC Meddo - NVC Netterden 
Silvolde - VV Hoogland
VV Terborg - VV MEC 
Gendringen -VIOS B 
RKSV ’t Peeske - GWVV 
AZC - SDOUC
Keijenburgse Boys - Ulftse Boys

2 december
SDOUC -  SV Spero
Ulftse Boys - SV Dinxperlo
GWVV - SVGG
FC Trias - Gendringen
SV Zeddam/Sint Joris - Terborg
Be Quick 1887 - Silvolde
NVC Netterden - VVL
Ajax B - SC Meddo

9 december
Quick 1888 - SDOUC 
Ulftse Boys - AD ’69
VV Terborg - GWVV
Gendringen - SC Rheden
Silvolde - Fortuna Wormerveer
VV Etten - NVC Netterden
SVGG - RKSV ’t Peeske
SV Bredevoort - Ajax B
VV Etten - NVC Netterden

16 december
SDOUC - SC Varsseveld
Sprinkhanen - Ulftse Boys
GWVV - KSH
Doetinchem - Gendringen
RKSV ’t Peeske - VV Terborg
MSC - Silvolde
NVC Netterden - SV Halle
SV Zeddam/Sint Joris - SVGG
VV Stokkum - VV Etten

Leden van de organisatie van het Winterpreuvement in Gendringen.
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Dit keer een foto uit Megchelen. Het is een feeste-
lijke gebeurtenis gezien de bruidjes.
Vooraan loopt de muziek waarvan we nog net een 
stukje hoorn kunnen zien. Dan komen de bruidjes 
en de geestelijken. Waarschijnlijk is het de eerste 
heilige mis van Pater Hendriks. Op de voorgrond 
zien we Pater Hegman. Het moet na 1940 zijn 
maar voor 1945. Verdere namen kennen we niet.  
Wij vragen dus wederom uw hulp.

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

Olde Dorpskiek’n
De volgende Ulftse Krant verschijnt 17 november. 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: ’Ulfter wandeling door heden en verleden’,   
 DRU Cultuurfabriek, Ulft
25 november: Vlooienmarkt in Terborg
26 november: Netwerkbijeenkomst Ondernemende Vrouwen,  
 Rabobank Graafschap, Amphion Doetinchem
30 november: George Harrison Tribute, DRU Culturfabriek Ulft
1 december: Bert Gabriëls, DRU Cultuurfabriek Ulft
2 december: Voorstelling Selamat Makan, DRU Cultuurfabriek
3 december: Bingo KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
5 december: Rijbewijskeuring, zaal Mulderije, Ulft
8 december: Albafest, Café de Olde Mölle, Varsseveld
8 december: Kerstmarkt Rotary Club, ’s-Heerenberg
8 december: Kerstconcert Arti Sacrum, Georgiuskerk, Terborg
8 december: Toneelvoorstelling SIOS, DRU Cultuurfabriek  
9 december: Kerstmarkt SSP-hal, Ulft
9 december: Open Huis Bij Lifestylewinkel Marneth, Ulft
9 december: Adventsconcert UN, Katholieke kerk, Anholt (D)
Tot 12 dec.: Expositie Parels van de Achterhoek, DRU   
 Cultuurfabriek, Ulft
14 december: Warm Winter Concert Ettens Mannenkoor,   
 Pancratiuskerk, ’s-Heerenberg
15 december: Kerstmarkt Gendringen
16 december: Kerstconcert UMK & UGK, St. Mauritiuskerk,  
 Silvolde
17 december: KBO/SBU instuifmiddag, ’t Hemeltje, Ulft
17 december: Kerstconcert UGK, MMP, Gendringen
22 december: Kerstconcert Ettens Mannenkoor en UN, Etten
28 november:  Themabijeenkomst Mantelzorg, Roode Leeuw,  
 Terborg
28 november: Sinterklaasfilm, DRU Cultuurfabriek, Ulft
29 december: Bingo in Dorpshuus, Varsselder-Veldhunten
Tot 30 dec.: Hannah Blom in Galerie bij de Boeken, DRU   
 Cultuurfabriek, Ulft
25-31 dec.: Kerst in Wunderland Kalkar, Duitsland

Herinneringen aan die
herfstdag in Sacueni
Het is de herfst van 2014, de gure 
wind waait over de platteland in 
de heuvels van het Roemeense 
Oradea als de Moeder Teresa 
Stichting in Ulft levensmiddelen 
uitdeelt. Een dorp mag dit niet 
heten, het zijn hutjes die van af-
val zijn gefabriceerd. Degelijke 
woningen staan er in deze encla-
ve (nog) niet en van een woning-
bouwvereniging of ondersteu-
ning door het Rijk hebben deze 
Roma nog nooit gehoord.
Doffe ogen, met een kleine glim-
lach, wetende dat de Moeder 
Teresa Stichting iets komt bren-
gen. Er worden deze middag  
levensmiddelenpakketten uit-
gedeeld, het zijn kansarmen die 
dankbaar hout en kleding aan-
nemen, er staat weer een barre 
winter voor de deur.
Perspectief. Het is er maar in 
geringe mate, maar als je het 
niet kunt zien, is het lastig leven. 
Leuke dingen doen staat niet in 
het Roemeense woordenboek 
van deze mensen, overleven is 
het credo. Ik vraag me af hoe ik 
dat zou doen, in hun situatie, en 
krijg vervolgens kippenvel. In 
West-Europa hebben we geen 

idee van de erbarmelijke situatie 
elders in Europa. We hebben 
de mond vol van naastenliefde, 
maar  voor velen is het een de-
finitieloos begrip zonder tastbare 
invulling.
Wie eenmaal de armoede heeft 
gezien, raakt dat beeld nooit 
meer kwijt. Koken en eten is 
geen vanzelfsprekendheid, even-
als een warme ruimte. Oud brood 
is een feest, het is namelijk iets.
Ik neem me voor in Nederland 
te schrijven over deze ontberin-
gen. De Moeder Teresa Stichting 
Ulft trekt zich het lot van deze 
grote groepen mensen aan. Waar 
mogelijk steunt ze door het bou-
wen van sociale woningen. Niet 
iedereen kan geholpen worden, 
maar de hulp die wordt verricht, 
komt goed terecht. Het zijn licht-
puntjes in de donkere dagen voor 
kerst, ook als ik er jaren later aan 
terugdenk. Terug in de stad, in de 
lobby van een Roemeens hotelle-
tje, krijg ik dat jochie maar niet 
van mijn netvlies. Dat jochie van 
een jaar of acht, dat in Sacueni 
mij vragend, bijna smekend aan-
keek en vroeg of hij mee mocht 
naar Nederland. Kansloos heeft 
toen voor mij echt een gezicht 
gekregen.   Remko Alberink

Moeder Teresa Stichting

De Dinxperlose Toneelvereni-
ging SIOS uit presenteert de 
voorstelling ’Wie gelooft er aan     
spoken’ in de DRU Cultuur-
fabriek in Ulft. De speeldatum 
is zaterdag 8 december, aanvang 
20.00 uur, en de zaal is open 
vanaf 19.30 uur. Entreeprijzen 
€10.- per persoon en kinderen 
tot 12 jaar €7.50, dit is inclusief 
een consumptie. ’Wie gelooft er 
aan spoken’ is een komedie in 3 
bedrijven door Uschi Schilling, 
vertaald door Carl Slotboom.

Korte beschrijving: 
Eva Hartman, de partner van 
Thomas den Hartog, komt er na 
zijn dodelijke auto-ongeluk ach-
ter dat zij acht jaar lang met een 
Casanova heeft samengewoond.
Haar hele privévermogen heeft 
zij in zijn bedrijf gestopt, zon-
der dat dit bij een notaris is 
vastgelegd. 
Als zij er dan ook nog van wordt 
verdacht een handje te hebben 
geholpen bij het auto-ongeluk 
en de erfgenamen de deur plat-

lopen, krijgt Thomas de kans al 
zijn fouten recht te zetten. Redt 
hij dit niet binnen achtenveertig 
uur, dan zal de hemelpoort voor 
altijd voor hem gesloten blijven.
 
Tijd en plaats van handeling:
Het stuk speelt zich af in de 
woonkamer van Eva en Thomas
Eerste Bedrijf: op een middag, 
na de begrafenis van Thomas.
Tweede Bedrijf : de volgende 
ochtend.
Derde Bedrijf: een dag later.

Toneelvereniging S.I.O.S.

’Wie gelooft er aan spoken’




