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Jaaroverzicht

De landelijke oudejaarsconference is inmiddels een bekende
traditie geworden, waarin een
cabaretier het afgelopen jaar
met het publiek doorneemt. Bij
Miggelbrink is dit niet anders,
met het verschil dat hij vooral
de gebeurtenissen van 2018 in
de Achterhoek onder de loep
neemt.

len houden. De landelijke oudejaarsconference wordt ieder jaar
door iemand anders gedaan,
maar ik mag de Achterhoekse
alweer voor het vierde jaar op rij
doen. En zolang de mensen het
leuk vinden, blijf ik dit ook wel
doen. Het is natuurlijk wel een
grote druk, maar het voelt voor
mij ook echt als een enorme eer.”

”Het is een enorme eer,” zegt
Miggelbrink. ”Blijkbaar vinden
de mensen dat het toch leuk genoeg, of bijzonder genoeg is wat
ik doe om in zulke grote getalen
te komen kijken. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. We houden
het maar wel gewoon bij de kleine zaal. De intimiteit van die zaal
is mooi en zo’n voorstelling moet
ook intiem blijven.”

Paniek

”In de Achterhoek is iets wat
goed is al gauw een traditie, die
we er zolang mogelijk er in wil-

In 2015 werd hij door Amphiondirecteur Charles Droste gevraagd om een Achterhoekse
oudejaarsconference te maken.
”Ik moest daar eerst even goed
over nadenken,” vertelt hij.
”Maar ik heb uiteindelijk wel
toegezegd. Het leek me gewoon
heel leuk om te doen. In dat jaar,
een maand voor de daadwerkelijke voorstelling, begon de
blinde paniek toe te slaan. ’Waar
ben ik aan begonnen’, dacht ik
regelmatig. Uiteindelijk is het al-

lemaal goed gekomen, maar zo
mag je nooit denken natuurlijk.
Je kunt niet achterover leunen,
je moet scherp blijven. Mensen
verwachten natuurlijk wel wat.”
Hij is inmiddels begonnen aan de
try-outs. Een beetje spelen, een
beetje voorlezen, voor ongeveer
dertig man. ”Ook nu is er soms
lichte paniek, maar geen blinde
paniek meer. Ik sta er nu iets
relaxter in. Ik weet iets beter wat
ik kan verwachten. Maar spannend blijft het altijd.”
Het hele jaar schrijft Miggelbrink
dingen op voor zijn oudejaarsconference. Dat schrijven intensiveert steeds meer naarmate
het eind van het jaar dichterbij
komt. De maand december is
dan ook heel intensief voor hem.
”Vroeger waren de dagen tussen kerst en oud & nieuw een
soort vakantie voor mij. Nu zit
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Voorheen Schoemaker Fixet

Blijf op de hoogte van onze actuele actie/aanbiedingen en
meldt u aan: formido.nl/nieuwsbrief
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er toch een wat zenuwachtiger
man aan het kerstdiner. De sfeer
is iets meer gespannen. Maar het
feit dat ik straks vier keer voor
een volle zaal sta, geeft een heel
warm gevoel.”

Zoals de website van Schouwburg
Amphion in Doetinchem het
zelf noemt: de Achterhoekse
oudejaarsconference van Frans
Miggelbrink is inmiddels een
instituut. Voor het vierde jaar
op rij sluit hij het jaar af. De
animo is dit jaar zo groot, dat er
zelfs vier voorstellingen geboekt
staan.

R

Galerie bd Boeken,
IJsbaan SSP-hal,
Rabobank Graafschap
Kerstpuzzel

Oudejaarconference van
Miggelbrink ’een instituut’

Frans Miggelbrink speelt voor de vierde keer op rij zijn oudejaarsconference in het Amphion, Doetinchem.

T

”Er is veel gebeurd dit jaar,” zegt
hij. ”Zonder al teveel te vertellen, maar de droogte was voor
veel mensen een item. De burgemeesters komen weer aan bod,
evenals De Graafschap. En we
hebben weer een Achterhoekse
vlag. We hebben er al meer gehad, maar dit zou wel eens een
blijvertje kunnen zijn. Natuurlijk
hebben de Achterhoekse gebeurtenissen een relatie met
Nederland en de rest van de
wereld, maar de Achterhoek
blijft natuurlijk het belangrijkste
onderwerp.”
In sommige oudejaarsconferences geeft de cabaretier van dienst
ook een boodschap mee. ”Bij mij
is dat niet het geval. Dat past niet
zo bij me. Ik behandel ook niet al
te zware onderwerpen. Het moet
wel lichtvoetig blijven. Misschien
is dat wel een beetje wat ik onbewust wil meegeven: doe niet te
moeilijk en klaag niet teveel.”
Miggelbrink speelt zijn oudejaarsconference op 27, 28 en 29
december om 20.30 uur en zondag 30 december om 14.00 uur.
Indien niet uitverkocht, zijn
kaarten te koop via
www.amphion.nl.

Zijlijn
De donkere dagen voor
Kerst

De dagen worden steeds korter, maar gelukkig niet zo lang
meer. Nog een aantal dagen
volhouden en dan staat de zon
op de zuidelijke keerkring en
begint aan zijn retour richting
de evenaar. Dat betekent dat
het weer kalmpjes aan langer
licht gaat worden. Op die
donkere dagen voor Kerst is
het vaak voor 5 uur s’avonds
al donker. Voor veel mensen
betekent dat in het donker
naar het werk en in het donker weer naar huis. Misschien
in de middagpauze een rondje
wandelen om nog wat daglicht
op te pikken.
Toch hebben die donkere
dagen ook wel wat. Het is te
donker om nog allerlei klusjes te doen, in ieder geval niet
buiten. De meeste activiteiten
zoals sport hebben zo kerstreces. Ook de meeste bedrijven sluiten die rommelige
week tussen Kerst en Oud en
Nieuw. Men is meer thuis,
lekker op de bank, relaxen, de
kerstfilms kondigen zich weer
aan, de meeste hebben we
al vaker gezien en we weten
eigenlijk al dat ze allemaal wel
goed af zullen lopen, maar kijken toch. Dat alles bij elkaar
geeft ons een goed en warm
gevoel. Fijn met onze naasten bijkletsen en onthaasten.
Genieten van die mooie kersttijd, de oliebollen en gezellig
het nieuwe jaar inrollen.
En stiekem zijn we ook heel
benieuwd wat het nieuwe jaar
ons brengen zal. Een nieuw
jaar heeft toch elke keer wel
weer een verrassing in petto
gehad als we er zo op het eind
van een jaar op terugkijken.
Ondertussen worden kalmpjes
aan de dagen alweer langer en
gaan we met frisse moed het
nieuwe jaar tegemoet.
Namens de Ulftse Krant wens
ik iedereen dan ook hele fijne
kerstdagen en een fris, verrassend en vooral ook gezond
nieuwjaar.
ulftsekrant@ijselstroom.nl
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Een maand gemeente Oude IJsselstreek
belangrijk om laaggeletterdheid
bespreekbaar te maken. Daarom
hebben zij in samenwerking met
de bibliotheek deze actie opgezet: bespreekbaar maken van
laaggeletterdheid.

Innovatie broedplaats

De gemeente heeft onlangs het
Frank Daamen-gebouw op het
DRU Industriepark gekocht.
Doel is om samen met onderwijsinstellingen en ondernemers
een innovatieve broedplaats
in het pand te realiseren. Eind
november hebben de initiatiefnemers een intentieverklaring
hiervoor ondertekend. De partijen zijn: Jan Kaak (Kaak Groep en
IBOIJ), Jan-Willem Boezel (Van
Raam en VIV), Gerben Peet
(innovatiemanager van Kramp),
Maarten van Gils (lector aan de
Hogeschool Arnhem Nijmegen),
Martin Stor (namens CIVON) en
Ben Hiddinga (wethouder Oude
IJsselstreek). Er is gekozen voor
het DRU Industriepark omdat
op het terrein al een groot aantal
faciliteiten aanwezig is.
Bovendien is het een inspirerende omgeving. Zo is het Smart
Business Center van het CIVON
(voormalige ICER) de plek waar
onderwijs en innovatie samenkomen. Het Graafschap College
geeft er onderwijs en voor scholieren van het basis- en voortgezet
onderwijs zijn er lespakketten.

Kun je dit lezen

De gemeente Oude IJsselstreek
doet er alles aan om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken
en uit de taboesfeer te halen.
Samen met partners organiseerden zij eind november de actie
”Kunt u dit lezen.” Zij vinden het

Hoofdstraat Varsselder-Veldhunten

Berichtenbox

Geen brief op de deurmat, maar
bericht in uw digitale brievenbus van MijnOverheid. Als u
dat nog niet gedaan heeft, meld
u dan nu aan bij MijnOverheid
en abonneer u op de gemeente
Oude IJsselstreek. U ontvangt
dan in 2019 de aanslagen gemeentelijke belastingen zowel
analoog als digitaal. Vanaf 2020
krijgen de inwoners, die aangegeven hebben gebruik te maken
van MijnOverheid.nl, alleen nog
de digitale belastingaanslag via
MijnOverheid.nl. MijnOverheid
biedt u toegang tot uw digitale
brievenbus van de overheid, uw
persoonlijke gegevens en uw
lopende zaken bij steeds meer
overheidsdiensten, zoals de
Belastingdienst, Kadaster, RDW,
SVB, UWV en sinds kort dus ook
de gemeente Oude IJsselstreek.

Netwerkdag toerisme

Eind november vond de Netwerkdag Toerisme en Recreatie
Oude IJsselstreek plaats. Alle
toeristische en recreatieve ondernemers in de gemeente Oude
IJsselstreek waren hiervoor uitgenodigd. De dag werd georganiseerd door een aantal toeristische
ondernemers in samenwerking
met de regiocoördinator Achterhoek Toerisme en gemeente Oude
IJsselstreek. Deze middag was
bedoeld om toeristische ondernemers bij te praten over de verschillende ontwikkelingen.

Binnen de kom van Varsselder wordt de Hoofdstraat geheel heringericht in drie fases, zonder asfalt maar
met klinkers. Voor het kerkgebouw en oude pastorie is het medaillon van het Onze Lieve Vrouwe schuttersgilde in de straat verwerkt. Het zeer oude medaillon van rond 1650 is voorzien van een gekroonde
Maria beeltenis met kind, met er omheen bloem motieven. De eerste fase van de Hoofdstraat is reeds klaar.
Daarnaast discussiëren met elkaar over actuele toeristische
thema’s en speerpunten in groepen waarna voltallig werd teruggekoppeld. De middag werd afgesloten met een netwerkborrel.

Landfort Megchelen

Het college wil de raad vragen in
te stemmen om gebruik te maken
van de regeling ’Bijdragebesluit
opsporing en ruiming conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog’. De gemeente kan 70%
van de kosten, die gemaakt worden ten behoeve van opsporingswerkzaamheden bij het uitbag-

geren van de grachten van huis
Landfort, voor subsidie bij het
Rijk indienen.

Woonplaats grens

In het kader van de wet Bag zijn
in het verleden de woonplaatsgrenzen vastgesteld. Onlangs is
geconstateerd dat er op een
drietal locaties sprake is van een
afwijking tussen de woonplaatsgrenzen en het in de praktijk
gebruikte adres. Het college
heeft de gemeenteraad voorgesteld deze situaties aan te passen.
Voorafgaand aan het aanpassen
van de woonplaatsgrenzen heeft

overleg plaatsgevonden met de
betrokken eigenaren.

Silvolde seniorenwoning

Voor het perceel aan de Terborgseweg 49 in Silvolde (kadastrale gemeente Wisch, sectie E,
nr 3655) is een verzoek ingediend
voor de bouw van een seniorenwoning. Op dit perceel is in het
bestemmingsplan Kom Silvolde
een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Door het verlenen van
principe medewerking kan de
aanvrager de benodigde verdere
stappen nemen om tot realisatie
over te gaan.

Einde aan 135 jaar familiebedrijf

Gebroeders Schoemaker stoppen
met bouwmarkten
Als jonge jochies begonnen
Gerard, Harry, Jos en Toon
Schoemaker in de timmerwinkel
van hun vader. Nu, na vier generaties en 135 jaar Schoemaker als
familiebedrijf, stoppen ze ermee.
”We zijn met vier broers begonnen en eindigen met vier broers.”
Een moeilijke beslissing? Daar
hoeven de broers niet heel lang
over na te denken. ”Dit is het
juiste moment,” vertelt Gerard,
de oudste van het stel. ”We worden wat ouder en Formido houdt
op te bestaan. We hebben geen
opvolging en kunnen niet eeuwig
doorgaan. Dan zouden we nogmaals een contract voor tien jaar
moeten tekenen. We hebben
geluk dat er een overnamekandidaat is. De Formido winkels in Ulft en ’s-Heerenberg
worden omgetoverd tot een
Praxis. Frank Hendriksen, waar
we de afgelopen 20 jaar erg veel
aan gehad hebben, blijft actief in
Ulft.”

Timmerwinkel

Het was hun overgrootvader
die in 1883 als timmerman het
familiebedrijf startte. Aan de
Veldstraat in Ulft. De echte
groei werd ingezet toen Herman
Schoemaker (de vader van de
vier broers) het bedrijf uitbreidde met een timmerwinkel. Jos:
”Mensen vroegen hem bijvoorbeeld om spiekers. Zo is het
begonnen.” Een voorloper van

de bouwmarkten of doe-het-zelfzaken die we nu kennen.

Toon gaat door

De bouwmarkten (Fixet, Formido) die de gebroeders Schoemaker jarenlang runden, passen
dan ook precies in die traditie.
Ook hebben ze er altijd een timmerbedrijf naast gehad, gerund
door jongste broer Toon. En die
gaat daar voorlopig mee door.
”Voor mij komt helemaal stoppen eigenlijk net wat te vroeg,”
vertelt hij. ”Ik hou de bus en blijf
klussen doen, zoals we dat altijd
gedaan hebben.”
En het mooie is:
waar
mogelijk
ondersteunen de
andere
broers
daar ook bij.
Bijvoorbeeld met
administratie,
klantenwerving
of montage.

weken voor de kerst wel eens
een bordje waarop stond ’kerstpakketten hier deponeren’,” vertelt Gerard. ”Die hingen we op
en legden er alvast een groot en
mooi pakket onder. Daar leidden
we de vertegenwoordigers dan
langs, zodat ze het goed konden
zien. Je kon er donder op zeggen
dat ze de volgende keer met iets
aankwamen. Prachtig.”

Letjes en plenkskes

De mooie dingen gaan de broers
missen. Waar het kon hebben ze
in alle vier hun momenten gepakt om bijvoorbeeld te reizen.

Gelachen

’Eigen baas’ zijn.
Dat vonden ze
alle vier mooi.
Het was hard
werken, maar er
werd ook flink
gelachen.
Nu
kerst weer voor
de deur staat,
halen ze stralend
herinneringen op.
”In het verleden
maakten we de

De nieuwe vrije tijd is echter ook
welkom om bijvoorbeeld meer
aandacht aan hobby’s te besteden. Het zal even wennen zijn
dat ’Gebr. Schoemaker’ niet langer op de gevel prijkt, maar op
de plek van de Formido in Ulft
komt al begin 2019 een Praxis.
Dus Ulftenaren die zich wanhopig afvragen: ’Waor moj now
hen um letjes en plenkskes te
laoten zagen?’ Dat kan gewoon
op dezelfde plek. De gebroeders
Schoemaker zul je er alleen niet
zo snel meer tegenkomen. Die
stoppen ermee en kijken alle vier
terug op een mooie tijd.

Colofon

De Ulftse Krant verschijnt in een
oplage van 14.000 exemplaren.
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Silvolde, Terborg)
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Gun u ook effen
’n minuutje

Toon, Jos, Harry en Gerard Schoemaker.

veur ’n
Paerelskruutje
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Netterden warmt op voor kerst

’t Dorpshuus 2e, maar voelt
zich morele winnaar bij
Dorpshuis van het jaar

Zaterdag 1 december vertrok
een volle bus met inwoners
vanaf ’t Dorpshuus in Varsselder
richting het huis der Provinciën
Arnhem. Hier vond de finale van
de verkiezing van het Dorpshuis/
Buurthuis van het jaar 2018
plaats. In de bloedstollende finale
moest ’t Dorpshuus VarsselderVeldhunten het uiteindelijk afleggen tegen de winnaar ”Den
Diek” uit Lichtenvoorde.
’t Dorpshuus behaalde een 2e
plaats van de in totaal 58 aangemelde dorps/buurthuizen. De
doorslaggevende factor waren
uiteindelijk de publieksstemmen.
Waar er 732 stemmen (!) voor ’t
Dorpshuus waren had Den Diek
er ruim 1300.
Enige kritische noot die hierover gehoord werd, was dat er
geen relatie was met het aantal
stemmen ten opzichte van de
grootte van de kern. Een kleine
kern als Varsselder-Veldhunten,
delft hierbij dan vaak het onderspit. Desondanks was het aantal
publieksstemmen zeker iets om
trots op te zijn.

Knutselen bij kinderboerderij
Engbergen

Speciaal voor Kerst kunnen kunnen kinderen en hun ouders op
zaterdag 15 december van 14.00
tot 16.30 uur een kerststukje
maken bij kinderboerderij Engbergen. Er zal een kleine vergoeding van één euro gevraagd
worden voor de materialen. Graag
tot ziens op de kinderboerderij.

Op zaterdag 15 december organiseert toneelvereniging NiNeto
in samenwerking met Stichting
Kerspelkerk Sint Walburgis een
warm winters programma voor
iedereen, jong en oud, in en
rondom de Sint Walburgiskerk in
Netterden. Het evenement vindt
plaats tussen 15.30 uur en 21.00 .
De toegang is vrij. De toneelstukken worden opgevoerd om 16.00
en om 19.15 uur, de muzikale
invulling start om 17.30 uur. De
kraampjes en versnaperingen zijn
het gehele middag- en avondprogramma te bezoeken. Parkeren
kan ondermeer op de parkeerplaatsen aan de Emmerikseweg
naast het voetbalveld en aan de
Woldenburgseweg.

Kerstconcert IPK Etten en Garden Rumours

Sfeervol kerstconcert in de
kerk in Megchelen

Op zaterdag 15 december geeft
Harmonie St. Caecilia uit Megchelen samen met Popkoor
Different Voices uit Gendringen
een gezellig en sfeervol kerstconcert in de St. Martinuskerk in
Megchelen. Het concert begint
om 19.30 uur en de entree bedraagt 5 euro.

Damesgilde Ulft

Op woensdagavond 19 december houdt Damesgilde Ulft haar
jaarlijkse Kerstavond met o.a.
een gezamenlijke maaltijd in de
Conferentiezaal van de DRU
Cultuurfabriek. Aanvang 18.30
uur. De muzikale begeleiding
wordt verzorgd door een koor uit
Gendringen, de kosten ad € 10,te voldoen bij opgave.

Vogelvoederkrans maken bij
NatuurlijkBUITEN Sinderen

Op vrijdag 21 december is er
ee workshop Vogelvoederkrans
maken. Vogelvriendelijk ingerichte tuinen kunnen vogels een
goed thuis bieden. Een variatie
aan gras, bloeiende planten, besdragende struiken of bomen
helpt veel vogels zodat ze op
eigen kracht kunnen leven. Maar
in de loop van de winter kunnen

Kaartverkoop Pronkzittingen
Iseldonk gestart

Op zondag 23 december a.s. geven IPK Etten en Garden Rumours gezamenlijk een kerstconcert in de
Protestantse kerk te Silvolde. Aanvang van het concert is 15.00 uur. De koren brengen een zeer gevarieerd programma waardoor u ongetwijfeld in een prettige kerststemming zult belanden. Garden Rumours
brengt een aantal kerstliederen gebaseerd op zeer oude melodieën uit de 13e en 14e eeuw en een prachtig
16e -eeuws wiegelied van Philip Stopford. Melodische kerstnummers uit de 19e en 20e eeuw (Britten Berlioz - Gjeilo) zijn te horen alsmede origineel en eigentijds werk (Bob Chilcott, King’s Singers).
Naast een tweetal Duitse adventsliederen zingt IPK Etten drie door Martin Koekelkoren bewerkte
Nederlandse kerstliederen. Verder brengt het koor liederen ten gehore uit Oekraïne, Duitsland (Robert
Stolz) en Frankrijk (het bekende Cantique de Noel). Op het programma staat naast een oud Latijns kerstlied (Veni Emmanuel) ook een hedendaags lied (Christmas is rocking). De koren brengen samen Tollite
Hostias (C. Saint-Saens) en Gaudete (een kerstlied uit de 15e -eeuw). Meer informatie is te verkrijgen op
www.ipk-etten.nl en www.gardenrumours.nl. Kaarten â € 7,50 zijn te verkrijgen bij zalencentrum Köster
en drogisterij Westerhof in Etten en Primera te Ulft.
vogels steeds minder insecten,
bessen en zaden vinden, het raakt
op! Als je een voedersilo of vogelpindakaas ophangt komen ze
er maar al te graag van snoepen.
Want het kost vogels veel energie om hun lichaamstemperatuur
op 40 graden te houden. In een
koude nacht verliezen kleinere
soorten wel tien procent van hun
gewicht. De workshop is van 9.30
tot 12.30 uur. Kosten: € 19,95 per
persoon. Maximaal 12 personen.
Info: www.natuurlijkbuiten.nl

Winterwandeltocht Silvolde

Op zondag 30 december vindt
de Midwinterwandeltocht plaats
in Silvolde. Er kan gestart worden tussen 10.00 en 13.00 uur bij
Grandcafé De Buurman, Markt
1 te Silvolde. Er zijn routes van
10, 15 of 20 km. Die keuze kun je
onderweg nog maken. De wandeling is gepijld en onderweg zijn er
mogelijkheden om uit te rusten.
Om de kerstsfeer te verhogen
zullen de Silvoldse midwinterhoornblazers vanaf de Paasberg
hun klanken laten horen.

Bingo KBO/SBU

KBO/SBU, de organisatie voor
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 7 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.
De kaartverkoop voor de Pronkzittingen van Stichting Iseldonk, het
overkoepelende orgaan van het Ulftse carnaval, is gestart. De pronkzittingen zullen plaatsvinden op vrijdag 18 en zaterdag 19 januari
2019 vanaf 11 voor half 8 (19.19 uur) en zullen in het teken staan van
het thema ’Winterpret’. De pronkzittingen zullen plaatsvinden in de
popzaal van de DRU Cultuurfabriek in Ulft. Evenals voorgaande
jaren zal tijdens de eerste pronkzittingsavond op vrijdag 18 januari
a.s. de nieuwe stadsprins 2019 worden gepresenteerd en zal de nieuwe jeugdprins(es) tijdens de tweede pronkzittingsavond op zaterdag
19 januari bekend worden gemaakt. Kaarten zijn te reserveren via:
kaartverkoop@iseldonk.com (€ 11,- p.p.). De gereserveerde kaarten
kunnen maandag 14 januari tussen 19.00 en 19.30 uur worden afgehaald in de foyer van de DRU Cultuurfabriek. Aansluitend start
die avond de losse verkoop tot 20.00 uur, zolang de voorraad strekt.
Wilt u verzekerd zijn van een zitplaats, reserveer dan tijdig. Wij verzoeken u bij het afhalen van de kaarten met gepast geld te betalen.
Voor meer informatie www.iseldonk.com

Start cursus Fit & Slank

De kerstdagen en jaarwisseling
staan voor de deur. Is het einde
van het jaar voor jou ook een periode om de balans op te maken?
Ben je toe aan verandering?
Loop je al langer met het idee
dat je nu echt gezonder wilt gaan
eten of afvallen. Een cursus Fit&
Slank kan je helpen.
De Fit & Slank methode: eenvoudig toepasbaar, makkelijk te
onthouden en gewoon eten zonder hongergevoel. Afvallen met
gezonde voeding. Voor meer
informatie: kijk op mijn website
www.fitenslank.nl/coaches/hettyschouten.html Aanmelden voor

de groepscursussen in Silvolde
kan nu al. De 8-weekse Fit &
Slank cursussen starten weer op:
- woensdagavond 9 januari van
19.30 tot 20.30 uur in Silvolde
- donderdagochtend 10 januari,
9.30 tot 10.30 uur in Silvolde

Rijbewijskeuringen

Automobilisten kunnen zich via
Regelzorg Rijbewijskeuringen op
9 januari 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 Regelzorg Rijbewijskeuringen, tel. 0882323300. 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 Gezondheidsverklaring nodig. Dit keuringsformulier is verkrijgbaar bij de
meeste gemeenten, het CBR
of Regelzorg. Advies is om ten
minste vijf maanden voor het
verlopen van het rijbewijs een afspraak te maken voor de keuring.

Workshops wol vilten bij
NatuurlijkBUITEN

Onder leiding van Imelada van
Textielatelier Imy kun je op
zaterdag 19 januari bij Natuurlijk
BUITEN wol leren vilten in twee
verschillende workshops. Er kan
gekozen worden uit:
1. Een zachte wollen sjaal vilten
2. Schilderen met wol
De workshops worden gehouden
van 10.00 tot 16.00 uur Kosten:
€ 65,-. De prijs is incl. begeleiding, materialen, consumpties en
biologische lunch. Maximaal 8
personen.

Vlooienmarkt in Varsseveld

Op zondag 20 januari is er weer
een leuke, grote vlooienmarkt
in Sportcentrum Van Pallandt,
in Varsseveld, vol met kramen
en grondplaatsen met zolder- en
garageopruimingen, nostalgische
spulletjes, meubeltjes, lampen,
tweedehands kleding, boeken en
nog veel meer. Bezoekers zijn
welkom van 9.00 - 16.00 uur.

Entree volwassenen €3,-, 65+
€2,50 en kinderen tot 12 jaar gratis entree. Heeft u veel 2de hands
spullen? Huur dan een kraam
voor €25,- of een grondplaats
voor €15,-. Reserveren bij:
www.animo-vlooienmarkten.nl
of tel. 0639108152 bij Monique.

Instuifmiddag KBO/SBU

KBO/SBU organiseert op maandag 21 januari een instuifmiddag vanaf 14.00 uur in zaal het
Hemeltje te Ulft. Er wordt een
kaartje gelegd (o.a. solokaarten,
jokeren, 3/15), rummikub gespeeld 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 deelnemers, dus breng partner, buren
en vrienden mee.

Nieuwe Prins carnavalsvereniging de Pol

Tim Overbeek (Prins Tim de
Eerste) is tijdens de pronkzitting
van Carnavalsvereniging de Pol
uit Ulft uitgeroepen tot de nieuwe
prins carnaval. Prins Tim zal met
de adjudanten Niek Vredegoor
en Pascal van Aken en hofdames
Freya Spronk en Chanine van
Aken tijdens de Polse Carnaval
in het clubgebouw van St. Joris
voorop gaan met de leus: ’Wi-j
doen de lampen wel uut!’

Vuurwerk Doetinchem

Luuk den Hertog en Hans
Bulten hebben samen in 2005
’Vuurwerk Doetinchem’ opgericht en zijn sinds 2010 als
vuurwerkdealer aangesloten bij
WECO Vuurwerk. Om het nog
mooier te maken heeft Vuurwerk
Doetinchem een prachtige actie
voor u in de startblokken staan!
voor meer informatie:
www.vuurwerkdoetinchem.nl
Ze zijn ook te vinden op
Facebook waar ze u op de hoogte
houden van nog meer aanbiedingen! Let op: 30 december is
er landelijk geen vuurwerkverkoop! Vuurwerk Doetinchem,
Houtmolenstraat 6 Doetinchem.
(Industrieterrein Keppelseweg)
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Terugblik op 2018
Galerie bij de boeken

Naakte mannen!! De kunstenares Greet Ketalaers uit België
maakt uitsluitend mannelijke
naakt sculpturen, ze waren te
zien in de maand april. De beelden waren sober van kleur, maar
met een herkenbare menselijke
uitstraling in klei en brons.

Huntenkunst

De kunstmanifestatie in de SPP
hal van het DRU Industriepark,
trok vele bezoekers. Maar liefst
220 deelnemers uit 25 landen
kwamen naar Ulft. Eén land
stond centraal en dat was
Roemenië. In 1993 was Huntenkunst voor het eerst in het buurtschap Veldhunten.

TenneT

Dit jaar was de 51e Ulftse Avondvierdaagse.
Gaande van het oude naar het
nieuwe jaar doet ons stilstaan bij
datgene wat nu achter ons ligt.
Een stuk weg dat we hebben afgelegd , achter ons latend, wijzer
geworden door ervaringen. Voor
ons ligt de weg naar hoop en
licht, op zoek naar liefde, vrede,
naar geven en ontvangen, naar
elkaar vasthouden en loslaten.
Samen opzoek naar geluk en een
hoopvol samenleven in een wereld waarin menswaardig leven
mogelijk is. Maar we blikken nog
even terug en doen zomaar een
greep uit afgelopen jaar.

Carnaval

In Iseldonk stond Edwin de Ie
aan de macht samen met jeugdprins Jens. Ook in andere dorpen was er volop carnaval zoals
bij de Deurzetters in Etten, de
Metworst in Zillewold, de Zinkputters in Varsselder-Veldhunten,
de Kloetentrajers uit Netterden,
de Dakhazen uit Gendringen en
de Timpen uit Megchelen. Theo
Wensing van stichting Iseldonk
stopte na 22 jaar als voorzitter.

Stormschade

Op 18 januari dit jaar was er veel
stormschade, vele omgewaaide
bomen in de gemeente Oude
IJsselstreek. De gemeentewerkers hadden hun handen vol om
de straten weer vrij te maken. In
tuinen en plantsoenen lagen de
bomen omver.

Politieke voornemens

Voor 2018 wilde het CDA een
balans, een huishoudboekje
waarin niet meer wordt uitgegeven dan wat er binnenkomt.
De SP wilde de prioriteiten bij
de zorg en armoede bestrijding.
De PvdA wilde armoede uit de
gemeente en betaalbare woningen voor woningzoekende. D66
legde de focus op meer werkgelegenheid, goede huisvesting en
onderwijs en een energie neutrale gemeente in 2030.
De VVD wilde de Achterhoek
laten doorontwikkelen voor wie
hier woont werkt, solide financiën en duurzaamheid. Lokaal
Belang wilde het huidige voorzieningsniveau behouden en
voldoende woningen bouwen,
buurt overlast en onveilige situatie oplossen. 21 Maart j.l. waren
de gemeenteraad verkiezingen
en het referendum. Er waren
maar liefst 22 stembureaus in de
gemeente. Heeft de politiek het
waar gemaakt?

Jubilarissen

Simone Haarmode bestond 12
en een half jaar, Vrouwenkoor
Con Brio uit Etten 60 jaar. 200
jaar paasvuur in Megchelen, de
Harmonie uit Breedenbroek
bestond 90 jaar, 60 jaar Openluchttheater Engbergen, 50 jaar
sporthal Megchelen, Schutterij
Willem Tell uit Silvolde bestond
120 jaar, 15 jaar Frank Marnet
bloembinders, 10 jaar golfclub
’t Lohr, 5 jaar de Iesselganger
fluisterboot, 10 jaar de schuttersmast op het pleintje bij de splitsing, SDOUC 110 jaar voetbal en
90 jaar voetbal in Gendringen, 5
jaar kinderboerderij Engbergen,
20 jaar Kok renovaties, 40 jaar
Peters interieur, 65 jaar Ulfts gemengd koor,

Moeder Teresa Stichting

Ook dit jaar werden de Roma
in het bergachtige Oradea weer
geholpen met vele goederen,
voedsel- en kledingpakketten.
Helaas is er altijd hulp nodig
in Roemenië. Het is daar in de
winter erg koud en in de zomer
bloedheet. Al dertig jaar wordt
er hulp verleend aan oost Europa
(Roemenië en Moldavië) met
transporten van ziekenhuisattributen, bedden, schoolspullen en
hout om te kunnen koken. Ingo
Meuleman overleed dit jaar, één
van de grondleggers van deze
stichting.

(Archieffoto 2017)
de Pasen ging de deur op slot. Er
kwam later toch weer een nieuwe
bakker.

Winkelhorst

Autobedrijf Winkelhorst is gestopt, na bijna 50 jaar heeft het
familiebedrijf, een begrip in Ulft,
Gendringen en omstreken de
deuren gesloten. Men kijkt terug
op een mooie tijd, in 1969 was
men begonnen in Ulft, maar dit
jaar was het goede moment om
ermee te stoppen.

V.V. Gendringen

Met een leuke speeddate wilde
de voetbalclub vrijwilligers lokken door mensen te verleiden
tot een afspraakje. Men kon
daten voor een commissie in
kantinewerk, technische zaken,
accommodatie en materialen,
activiteiten en evenementen,
communicatie met sponsoren en
financiën. Alles voor de liefde
van de voetbalclub.

De Sluis

Begin dit jaar is men begonnen
van de bouw van het nieuwe
horecabedrijf met kamers voor
logiesverblijf c.q. short stay op de
locatie bij de brug in Ulft, waar
het voormalige hotel/café ”de
Sluis” heeft gestaan aan de F.B.
Deurvorststraat nummer 2.

De grens is bereikt. Dit jaar kwam
de 380 kV stroomverbinding
Doetichem – Wesel tot stand.
Nederland en Duitsland werden
aan elkaar gekoppeld op het elektriciteitsnet. De ”kerstbomen”
zijn in onze gemeente overal
zichtbaar. De aanvoer wegen
werden weer opgeruimd.

Villa Zeno

Dit jaar kwam het appartementencomplex ”Villa Zeno”
tot stand aan de DRU-laan, 12
wooneenheden met een prachtig uitzicht over het uitgestrekte
landschap ,de Oude IJssel en het
industrieel erfgoed van het DRU
terrein.

Puzzelen

In de Ulftse krant stonden regelmatig grote puzzels, echter mee
fietsen met de fietspuzzeltocht
doen de mensen hier graag, en
zoeken naar de foto’s van brievenbussen, uithangborden, pompen en bordjes die je onderweg
tegen komt. Dit jaar was de fietstocht in eigen land.

Kermis

In Ulft werd weer volop kermis
gevierd, lunaparken, schutterijen, koningen en koninginnen
deden hun uiterste best om er
een gezellig feest van te maken.
De reveille van de tamboers
’s morgen heel vroeg om een
ieder wakker te maken, koningsparen ophalen, een rondgang
door de straten, schieten op de
vogel en een lekker stukje muziek in de feesttent. Drie of vier

Kerkstraat Ulft

In het centrum van Ulft werd
de Kerkstraat heringericht, het
oude riool werd vervangen door
een gescheiden rioolstelsel bestaande uit een vuilwater- en
infiltratieriool. Het asfalt werd
verwijderd en vervangen door
elementverharding.

Olde Dorpskiek’n

Een prachtige foto met een ijsbaan, achter de houtzagerij van
”het Anker”, zo’n 100 jaar geleden en met koek en zopie tent.
Ook was er een mooie foto van
het Oranjeplein in Megchelen
met het oude pand, café ter Voert
dat werd in 1926 door brand verwoest. Deze en nog meer oude
foto’s stonden in de Ulftse krant.

Uitgebakken

De bakker in Oer, Theo Hendriks
de echte bakker en zijn vrouw
Miranda, zetten noodgedwongen
een punt achter het familiebedrijf na 93 jaar. In 1925 werd het
opgericht door opa Hendriks, na

Het G-team van LTC IJsselweide 2017.

dagen lang volop feest. Maar niet
alleen in Ulft, ook in de omliggende dorpen is er kermis met
een uitgebreid programma.

Centrumfeest in Ulft

Begin september is er altijd weer
het traditionele centrumfeest
in Ulft. Dit jaar was het motto
”Springen en shoppen”. Leven in
de brouwerij werd verzorgd door
de horeca, optredende artiesten
en de lokale verenigingen. Het
Kennedyplein werd een sportplein met veel volleybal. Veel
standhouders, winkels, hobbyisten, muziek en veel vermaak.

Sinterklaas

Eind november kwam de goedheiligman uit Spanje met de boot
naar Ulft, een teken voor de
Hanze om de grote stempelactie weer te laten starten. Er zijn
weer een aantal trekkingen tot
eind december met mooie waardebonnen te winnen.

Kerst

In de gemeente zijn diverse kerstmarkten 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 2019

In 2019 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, iedereen 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 gestalte krijgen en uw goede voornemens gerealiseerd worden en
uw gezondheid zo goed mogelijk
zal zijn.
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Jong en oud kan genieten tijdens de Carbidschieten
Kerstherberg op het Zwarte Plein
Varsselder
ouderwets gezellig in Oer, met
vertier voor jong en oud. Er is
van alles te doen, onder andere
een springkussen en marshmallows roosteren boven de vuurkorf. Tevens is er warme chocomel en glühwein.

Berry Kok (links) en Theo Overgoor.
Voor wie na de Eerste Kerstdag de Eendracht ook de organisatoe is aan een frisse neus, wat tie van de Kerstherberg op zich.
vertier of gewoon een hoop ”Nardy en Martin hebben de
gezelligheid, is er op Tweede kar vele jaren getrokken. Toen
Kerstdag weer de traditionele we als schutterij hoorden dat ze
Kerstherberg in Ulft. De elfde met de gedachte speelden om
editie van dit evenement vindt het stokje over te geven, wilden
weer plaats op het Zwarte Plein, we deze middag niet verloren
in en om het schuttersgebouw laten gaan,” vertelt Eendrachtvan schutterij de Eendracht. voorzitter Theo Overgoor.
De kerstherberg is geopend van
half twee tot vijf uur ’s middags ”Het is voor veel mensen toch
(entree gratis).
een prettige invulling van
Tweede Kerstdag. Als schutteDe Eendracht fungeert dit keer rij vinden we het belangrijk dat
letterlijk en figuurlijk als gast- Oer levendig blijft en daar is de
heer van het evenement. De Kerstherberg een mooi onderschutterij stelde de locatie de deel van. Daarom wilden we dit
afgelopen jaren al beschikbaar per se door laten gaan,” zegt
aan de organisatoren Martin en voorzitter Overgoor. Dus wordt
Nardy Geurtzen. Ditmaal neemt het op Tweede Kerstdag weer

De kerstman is aanwezig en ontvangt de bezoekers. Kinderen
kunnen met hem op de foto.
Speciaal daarvoor neemt de
kerstman de fotograaf mee. Er
zijn oud-Hollandse spellen en er
is een knutseltent waar de kinderen tevens geschminkt kunnen
worden. In het schuttersgebouw
van de Eendracht staat de traditionele kerststal van de Oerse
kerk met de grote beelden en de
knik-engel. Bezoekers kunnen
onder het genot van koffie, thee,
kerstbrood en andere lekkernij
gezellig erbij gaan zitten, terwijl
de kinderen zich vermaken.
De eerste editie van de
Kerstherberg is georganiseerd
door pastor Guus van der Ploeg.
Martin en Nardy Geurtzen hebben daarna de organisatie op
zich genomen. Samen met hun
vrijwilligers hebben ze dit evenement negen keer op poten
gezet en lieten ze het groeien van
enkele tientallen naar honderden
bezoekers. ”Ze blijven gelukkig
nog wel betrokken in een soort
adviseursrol, daar zijn we blij
mee. Ze blijven met ons meedenken,” zegt voorzitter Overgoor.

5 januari feestelijke opening

Jenti’s in pand Schoenenreus
Doorgroeien

Terugkijkend op de afgelopen
drie jaar ziet Joselito een duidelijke groei. ”We begonnen
met vier, vijf kastjes. Dat is ook
wat we wilden. Klein beginnen.
Door nu naar een groter pand te
gaan, is natuurlijk wel een beetje in sprong in het diepe, maar
we hebben besloten dat we er
gewoon voor gaan. De verkoop
van met name de meubels gaat
nu goed en dat willen we uitbreiden. Daar kan de verhuizing bij
helpen. Ik merk nu al dat veel
mensen nieuwsgierig zijn naar
wat er gaat gebeuren.”

Verhuizen

Jennifer Dijkers en Joselito Lopez.
Ze zijn bijna helemaal klaar
voor de opening van hun nieuwe
woon- en hobbywinkel. Joselito
Lopez en Jennifer Dijkers hebben er zin in. ”Zaterdag 5 januari is de feestelijke opening van
Gewoonwinkel Jenti’s.”
Ineens waren enkele weken
geleden de bordjes ’te huur’
verdwenen van het voormalige
Schoenenreus pand. Hier ging
wat gebeuren. En dat blijkt.
Jenti’s is klaar om van start te
gaan.

Overkant

Eigenlijk kennen we de winkel
al enkele jaren. Sterker nog:
Joselito en Jennifer komen van
de overkant (pand De Leeuw).
Voorheen zaten ze een tijd een
stukje verderop aan de Ingenieur

Sassenstraat (pand Rietman).
”We verkopen meubels als kasten, dressoirs, tafels, stoelen en
decoratie. Allemaal voor mooie
prijzen,” vertelt Joselito.

Knutselen en feestjes

Maar dat is niet alles. De ondernemers zitten vol ideeën. Zo
wordt het gedeelte dat is gereserveerd voor de hobbyartikelen
opengesteld voor mensen die
willen binnenlopen om terplekke
te knutselen.
Joselito: ”Bijvoorbeeld samen
kaartjes maken, of andere dingen. Het moet zo zijn dat ook
ouderen gewoon binnen kunnen
lopen om samen aan de slag te
gaan. Mijn vriendin Jennifer
is aanwezig om te helpen.
Kinderfeestjes zijn ook mogelijk:
knutselfeestjes.”

Over de verhuizing maakt
Joselito zich geen zorgen. ”We
zijn binnen al zo goed als klaar
met schilderen en andere klussen. En de meubels die nu in de
andere winkel staan, verwachten
we de komende drie weken te
verkopen. De nieuwe partij is
alweer binnen en kan zo rechtstreeks naar onze nieuwe winkel.
Dus dat valt mee.”

Feestelijke opening

De feestelijke opening van
Gewoonwinkel Jenti’s is op
zaterdag 5 januari vanaf 10.00 uur.
Iedereen uit Ulft en omgeving
is uiteraard van harte welkom.
Onder het genot van een hapje
en een drankje kan de winkel
worden bekeken. ’Schoenenreus’
is inmiddels ver-wijderd. Het is
tijd voor een nieuw tijdperk. Het
tijdperk van Jenti’s.
Meer informatie:
www.gewoonwinkel.nl

In Varsselder-Veldhunten is op 31 december weer het jaarlijkse
en gezellige carbidschieten vanaf 12.00 uur aan de Hesterweg in
de wei bij de familie Lucassen. De organisatie is in handen van
carnavalsvereniging ’de Zinkput’.
Het openingsschot wordt aangestoken door de Burgermeester, met
Prins Rikkert I en zijn gehele hofhouding; Astrid, Sandy en de
broers Thijs en Rens.
Er is een toiletwagen aanwezig voor heren en dames. Tevens is de
chef-kok Sjaak Reuling er ook voor de warme snacks en de gebakken uien, en met Elly Masselink voor de bediening. Maar ook de
Glüwein en andere verwarmende drankjes zullen niet ontbreken.
U kunt e.e.a. volgen in een zeer beschutte ruimte met uitstekende
verwarming en oordoppen zijn toegestaan. Kom tijdig want rond
de klok van vier uur in de middag worden de laatste serie schoten
gelost.
Op 19 januari 2019 heeft ’de Zinkput’ haar pronkzitting in het
Dorpshuus om 19.29 uur, reserveren bij Sjaak Reuling.

Het gaat weer knallen in Varsselder!!!

foto Nico Marcus

Oliebollen van De Wildt op
Zwarte Plein en de Blenk
Als er op het nieuwe jaar geproost
wordt met een glas champagne,
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 bereiding en
verkoop van hun lekkernijen, zo
ook in de laatste week van 2018.
Hun oliebollen en appelbeignets
zijn in Ulft verkrijgbaar op het
Zwarte Plein en op winkelcentrum de Blenk, vanuit een gloednieuwe verkoopkraam.
Op zaterdag 29 december begint
voor de leden van De Wildt in
alle vroegte het bakken en gaat
rond 12.00 uur ’s middags het
verkopen van start. ”Op zondag
de 30e staan we er vanaf 10.00
uur, als ook de winkels geopend
zijn. En op de 31e zijn we er ook
in de ochtend nog, vanaf 8.00
uur. In de loop van de middag
zetten we er dan een punt achter,” vertelt Wiel Geelen van

de oliebollencommissie van de
Ulftse wielerclub.
De kramen van De Wildt zijn
voorzien van het clublogo en
duidelijk herkenbaar. ”Daar kun
je niet omheen. Zoals dat ook
geldt voor onze oliebollen.” De
kramen zijn bovendien nieuw.
Geelen: ”Die hebben onze leden
zelf gemaakt. Ze lijken op de kramen die je op kerstmarkten ziet
en zijn leuk aangekleed. Ze zijn
ook wat robuuster dan de partytenten die we voorheen gebruikten en die vorig jaar zowat wegwaaiden.”
Om verzekerd te zijn van oliebollen en/of appelbeignets: op
de site www.rtcdewildt.nl zijn
bestelformulieren te downloaden
die zowel vooraf (tot en met
vrijdag 28 december bij Aalders
Schoenmode) als bij beide verkoopkramen kunnen worden ingeleverd.

DE ULFTSE KRANT

PAGINA 11

(Advertorial)

Il Caminetto en Zum Backer

Heerlijk genieten net over de grens
Uit eten in Italiaanse of Duitse sferen? Het kan bij Il Caminetto - Ratskeller in Anholt en Zum Backer in Vehlingen. Maurizio Magliani en
eigenaar Enrico Milanese baat beide restaurants uit. In Anholt kunt u terecht voor uitmuntende Italiaanse specialiteiten. In Vehlingen voert
de Duitse keuken de boventoon. Met zijn Italiaanse roots zorgt Maurizo voor een Zuid-Europese kwinkslag op het gebied van eten en de
sfeer. Twee aanraders net over de grens!

Il Caminetto - Ratskeller:
excellente Italiaanse keuken
Midden in het centrum van Anholt aan de
Markt 14, vindt u Il Caminetto -Ratskeller
Anholt. De naam van het restaurant verraadt het al: voor Italiaanse specialiteiten
moet u hier zijn. Hier worden de beste
pasta’s, steenovenpizza’s, vis- en vleesgerechten geserveerd. Uiteraard ontbreekt
het Italiaanse ijs ook niet.
Het restaurant bevindt zich in de ruim 450
jaar oude Ratskeller en dat ziet u terug.
Het pand ademt nostalgie en de sfeervol
aangeklede ruimtes maken een bezoek tot
een bijzondere ervaring.

Wijnkaart

Naast het goede eten, staat het restaurant
bekend om de uitstekende wijnkaart. Het
aanbod is zeer groot en divers. Uiteraard
vindt u er de beste Italiaanse wijnen. Wit
en rood. Het personeel helpt u graag bij
het maken van de juiste wijnkeuze bij het
juiste gerecht.

Gezelschappen

Bij Il Caminetto - Ratskeller is plaats voor
gezelschappen tot 40 personen om in een
aparte ruimte te dineren. Een populaire
plek is de zogenaamde Kaminzimmer.
Hier brandt heerlijk de grote openhaard
wat het geheel tot een sfeervolle belevenis
maakt.

Openingstijden:

Maandag t/m zaterdag
van 12.00 - 14.00 uur
en 17.00 - 22.00 uur.
Zon- en feestdagen
van 12.00 - 22.00 uur.
Dinsdags gesloten.
Meer informatie én de
menukaart vindt u op:
il-caminetto-anholt.de
Telefoon:
0049-2874-9038400

gs
Dinsda

Zum Backer: Duitse keuken
met Italiaans accent

Kegelbaan

Aan de Anholter Strasse 17 is Zum
Backer sinds enkele weken geopend.
Hiermee is de echte Duitse keuken terug
in Vehlingen. Weliswaar met een klein
Italiaans accent, maar dat maakt het juist
bijzonder. Goede schnitzels, steaks en visgerechten gaan hand in hand met pasta’s
en steenovenpizza’s. Dat maakt Zum
Backer zeer gevarieerd en er is voor elke
liefhebber wat te kiezen.

Naast het restaurant, is de kegelbaan een
echte trekpleister. Deze is zelfs zo ’in
schwung’ dat de weekenden vaak al vol
zitten. Doordeweeks is er nog plek om te
kegelen. Vooraf even bellen om de baan
te reserveren is aan te raden.

Openingstijden

Zum Backer komt voort uit het succes van
Il Caminetto in Anholt. Met de opening
van deze tweede zaak zorgt Maurizio
Magliani ervoor dat er nog meer keuze is
net over de grens. Veel Nederlanders
vinden inmiddels de weg naar Vehlingen
om te genieten van het lekkere eten.

Zum Backer is doordeweeks en op zaterdagen geopend van 16.00 tot 22.00 uur.
Op zon- en feestdagen van 11.30 tot 14.30
uur en van 17.00 tot 22.00 uur. Dinsdags
gesloten.

PIZZA-TAXI

Meer informatie en de menukaart is te
vinden op: www.zum-backer.de.
Reserveren en meer informatie:
0049 2874 9058840

(gratis bezorgd)

Heerlijke, echte Italiaanse steenovenpizza’s thuisbezorgd?
Bij een bestelling vanaf 20 euro rijdt de PIZZA-TAXI
vanuit Vehlingen naar ondermeer Ulft, Gendringen en
Megchelen (straal van 10 kilometer). Zo kunt u ook thuis
genieten van alle gerechten op de menukaart, bijvoorbeeld een pizza Calzone, Margaritha, Hawaii of een van
de vele andere gerechten. Smakelijk eten.

Voor de kaart met alle pizza’s: www.zum-backer.de
Bestellen kan tijdens openingstijden van Zum Backer via: 0049 2874 9058844

Duitse keuken met
Italiaans accent

n
geslote

s de feestdagen
Geopend tijden
ag open
1e en 2e kerstd
en
oudjaarsdag op
uur
en vanaf 17.00
euwjaarsdag op

il Caminetto Ratskeller Anholt
exzellent

ni

Italienische und Deutsche Küche, Eissalon
Geopend tijdens de feestdagen
1e en 2e kerstdag open
oudjaarsdag open
nieuwjaarsdag open vanaf 17.00 uur

Openingstijden:
dagelijks van
16.00 tot 22.00 uur.
Zon- en feestdagen van
11.30 tot 14.30 uur en
van 17.00 tot 22.00 uur.
Dinsdags gesloten.

Reserveringen tel. 0049 2874 9038400

Ook uw adres voor
feesten en partijen
voor iedereen die iets te vieren heeft!

www.il-caminetto-anholt.de
Markt 14-16 - Anholt

Reserveren en meer
informatie:
0049 2874 9058840
www.zum-backer.de.
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Prettige feestdagen
en tot ziens op de open dagen!

Atletico ’73
bedankt alle
leden,
vrijwilligers,
sponsoren,
en relaties
voor een mooi sportjaar.

Bluemers, zaterdag 12 januari, 10.00-13.30 uur
Wesenthorst, zaterdag 12 januari, 11.30-15.00 uur
Isala, zaterdag 19 januari, 10.00-13.30 uur

wenst iedereen
gezellige feestdagen

Wij wensen iedereen
de allerbeste sportwensen
voor 2019.

www.almendecollege.nl

en een voorspoedig 2019.

Leerlingen, ouders en
team van
o.b.s. ”De Woelwaters”
wensen iedereen gezellige
feestdagen en een goed 2019.

Wij wensen al onze leden

fijne feestdagen
en een mooi 2019

Amnesty groep Ulft e.o.
wenst iedereen veel geluk
en vrijheid in 2019.

Bestuur en vrijwilligers
van Stichting
Openluchttheater
Engbergen

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

en organisatie Winterfair
„Engbergen in Lichterlaaie“
wensen u

• Hebt u boeken of platen voor onze

Bestuur en leiding Ulfariet

boeken- en platenmarkt?

Voor informatie over lessen en activiteiten zie onze website www.ulfariet.nl

• Wie helpt ons in maart met de
jaarlijkse collecte?

Bel voor info: 0315 - 631627.

fijne kerstdagen
en
gezond 2019

Galerie bij de Boeken & Huntenkunst
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dankt alle leden, vrijwilligers, supporters, sponsoren
en businessclubleden voor hun steun. Mede hierdoor
kunnen wij terugzien op een zeer geslaagd 2018.
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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 2019 te wensen.

ATIE
NEN
PEL
SAMENS

DOET

Fijne
kerstdagen &
een muzikaal
2019

ULFTSE

COMBIN

OVERWIN

Wij nodigen u hierbij uit voor de Nieuwjaarsinstuif
in onze kantine op zondag 6 januari, aanvang 13.00 uur.
Bestuur S.D.O.U.C.

Wij bedanken iedereen voor steun en aandacht
in het afgelopen jaar.
In 2019 bent u van harte welkom bij al onze
activiteiten.

Een Prettig Kerstfeest en gelukkig 2019 toegewenst.
Zaterdag 5 januari 20.00 uur nieuwjaarsinstuif in ons clubgebouw
’’De Tamboer’’ (ook voor niet leden).
Schutterij ’De Eendracht’ Ulft.

Bestuur en leden van de

UGHV

handbalvereniging
wensen u en onze sponsoren

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 2019

Hengelsportvereniging
Het Baarsje wenst u
allen een gezond en
sportief 2019!

UGHV

prettige Kerstdagen en een
gezond en sportief 2019.
Wij hopen u in 2019 weer regelmatig
in de sporthal te mogen begroeten.
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CDA wenst u
prettige Kerstdagen
en een gezond 2019

Wij wensen alle vrienden en bekenden van het Ulfts Mannenkoor
Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 2019.

Bestuur, leden, dirigent, pianist
en presentatrice van

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

Schuttersgilde St. Joris wenst u allen
prettige kerstdagen en een
gezond en voorspoedig 2019.
Voor al onze leden is er 6 januari 2019
van 11.00 - 15.00 uur een nieuwjaarsborrel.
Info: www.polsekermis.com
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Wij wensen u een gelukkig en muzikaal 2014.

allen2014
Graag begroeten wij u op 20, 21 wenst
en 22 ujuni
Fijne kerstdagen en

www.oudeijsselstreekmuziekfestival.nl

een gezond en amusant 2019

het Ulfts Mannenkoor

Folkloristische Dansgroep
’’de Dörsvlègels’’ Ulft
wenst u
prettige
feestdagen
en een
voorspoedig
2019 toe.

ULFTSE
BADMINTON
DE
ULFTSECLUB
KRANT

Het bestuur
van devan
stichting
Bestuur en commissieleden
Nederlands
Stichting Iseldonk wensen
alle Iseldonkers
IJzermuseum
danktcarnavalesk
een ieder die ook2019.
in het voorprettige kerstdagen en een
Stg. Openluchttheater
bije jaar heeft meegedacht en meegewerkt om de realisering van het
Engbergen
dankt
al haar
Op vrijdag
18 en zaterdag
19 januari
zijn om 19.19 uur (elf voor half acht) de Iseldonkse
Nederlands IJzermuseum binnen ICER
pronkzittingen in de Popzaal van de Dru Cultuurfabriek. Tijdens deze zittingen wordt de
bezoekers en sponsors.
ineen
de Afbramerij
te waarin
maken.
nieuwe stadsprins bekend gemaakt. Dit gebeurt in
spetterende mogelijk
presentatie
Wij
wensen
iedereen
oergezellige feestbekende
niet zullen
ontbreken. De zaal
is open
vanaf
18.30 uur.
Zij Iseldonkers
wenst u fijne
kerstdagen
dagen en een ijzersterk 2014.
De kaartverkoop
maandag2014.
14 januari 2019 van 19.00 tot 19.30 uur in de foyer
en eenisgezond
Stichting Nederlands IJzermuseum
van de DRU Cultuurfabriek. Reserveren kan via kaartverkoop@iseldonk.com

Atletico’73
bedankt de
Prettige feestdagen en een
Fanfare SPORTIEF
unst NIEUWJAAR
a rbeid bedankt:
vele vrijwilligers,
sponsoren en
leden, dirigent en donateurs overige relaties en leden die in
2013 het jaar tot een groot
sportsucces
voor hun bijdrage in het afgelopen
jaar enhebben
wenstgemaakt.
u

K

UBC wenst u
fijne feestdagen
en een
sportief
2019.

N A

Doe jij ook
mee in 2014?

Bestuur en teams van
Bestuur en teams van

Essentius
Essentius
wensen
u fijne feestdagen

Wij wensen iedereen de allerbeste sportwensen voor 2014.

een gelukkig, gezond en muzikaal 2019!
www.kangoeroeklup.deissel.com

wenst u

Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

Het
Debestuur
stichtingvan
Monument voor de
De
Oudheidkundige
Arbeider,
voor de op te richten
Vereniging
schoorsteen ’de Fakkel’ op het
Gemeente
DRU Industriepark, wenst alle
Gendringen
bestaande dankt
en komende
alle
leden
en
sponsoren en aandeelhouders
de Fakkel
geïnteresseerden
een heel voorspoedig 2014.
voor de medewerking en belangstelling
in het voorbije jaar.
www.monumentvoordearbeider.nl
Wij wensen iedereen fijne,
traditierijke feestdagen
en een heel voorspoedig 2019.

v.v. Ulftse Boys wenst u prettige

De fractie van de VVD
gemeente Oude IJsselstreek
wenst u

Kerstdagen en een gezond 2019 toe.

NIEUWJAARSINSTUIF
ZONDAG 6 JANUARI 13.00 uur

De medewerkers van

wensen
u fijne
feestdagen
en een
voorspoedig
2014
en een voorspoedig 2019
Borckeshof
Breedenbroek
Borckeshof
ChristoffelschoolBreedenbroek
Gendringen
Christoffelschool
St. MartinusschoolGendringen
Megchelen
Netterden
St. Walburgisschool
Martinusschool
Megchelen
St. Liborius
Dinxperlo
Walburgisschool
Netterden
X
Varsselder
St. Pius
Liborius
Dinxperlo
Klimpaal
Etten
Pius
X
Varsselder
Dobbelsteen
Klimpaal
EttenUlft
DeMariaschool
Oersprong
UlftUlft
St. Antoniusschool
Mariaschool
UlftUlft

51

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

De Ulftse Krant

fijne feestdagen
en een

Administratiekantoor
gelukkig Nieuwjaar

STAPELBROEK
Bongerd 53, 7071 LB Ulft, tel. 0315-683272
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Het bestuur Stichting
Ulftse Avondvierdaagse wenst alle
wandelaars en toeschouwers
uit de hele regio Prettige Kerstdagen
en een gezond 2019 toe.
Tijdens de 52ste Ulftse Avondvierdaagse
woensdag 5 juni tot en met zaterdag 8 juni,
hopen we u weer te zien.

Schuttersgilde
”St. Hubertus”
Ulft

Prettige feestdagen en een
SPORTIEF NIEUWJAAR

wenst U allen zeer goede feestdagen en een gelukkig 2019.
1 januari vanaf 11.00 uur
Nieuwjaarsinstuif in het gildegebouw.
U bent van harte welkom.

Doe jij ook
mee in 2019?

www.sinthubertusulft.nl

www.deissel.com

2010

10 jaar ►

2019

De ‘olde kermis’ wenst onze bezoekers,
de zeer gewaardeerde sponsoren en vrijwilligers,
een grandioos en geweldig goed 2019!

wenst u prettige
feestdagen en
een gezond 2019

THEMA 10-JARIG JUBILEUM EDITIE

V E LT I N S F L E S T I V A L
MO E V IE E N T E E V E E G A L A

ULFTSE KERMISZATERDAG
13 JULI 2019
Dat wordt natuurlijk weer genieten!

Dr. Ariënsstraat 20, 7071 AL ULFT
tel.: 0315 – 641881
www.fdbk.nl

2010

10 jaar ►

2019

Het team van
Ketelaar Sport Ulft
wenst u allen

20

Fijne Feestdagen
en een

Gezond en Sportief
2019

WIJ ZIJN GROOTS IN KLEINE PRIJSJES VAN € 1,90 T/M € 49,90

Terborgseweg 10, 7064 AD Silvolde

0315 - 34 05 82

Rijksweg 130, 7011 EC Gaanderen

Paul Klomberg Assurantiën / Regiobank
wenst u prettige feestdagen en een
gelukkig en gezond 2019 toe!
www.paulklombergassurantien.nl

info@paulklombergassurantien.nl

Paul.Klomberg.Assurantien

0315 - 32 36 35
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Hoge verwachtingen vernieuwd
Multicycle bij Mekers

Hans en Brigitte Mekers en Leon Westenberg met de nieuwe modellen
van Multicycle.
De Ulftse fietsfabrikant Multi- en ondersteunt-ie heel krachtig.”
cycle heeft zich in de aanloop Maar ook verder heeft Multicycle
naar het nieuwe jaar grondig zich ontwikkeld. ”Ze zijn in
vernieuwd: de nieuwe collectie technologisch opzicht niet met
brengt prachtige fietsen voort in stapjes, maar echt met sprongen
een nieuwe huisstijl. De rijwielen vooruitgegaan,” betoogt Mekers.
zijn verkrijgbaar bij Mekers fiet- ”Zo hebben ze tegenwoordig een
sen Gendringen en daar, aan de veel geavanceerder remsysteem
Grotestraat 59, wordt veel ver- dan voorheen, met schijfremwacht van Multicycle.
men. Ook zijn de afwerking en
het design heel mooi, zoals de
Het Ulftse bedrijf, in 2017 over- mensen van Multicycle gewend
genomen door de firma Kross, zijn, en de betrouwbaarheid en
heeft het afgelopen jaar achter de kwaliteit zijn onveranderd
de schermen hard gewerkt aan gebleven. Minstens zo belangrijk:
diverse topmodellen. Met succes, hun fietsen werden in het verweet Hans Mekers. ”Hun nieuwe leden als heel duur beschouwd,
collectie elektrische fietsen heeft maar nu Multicycle onderdeel is
een extra grote accu, die nauwe- van een groter geheel is er een
lijks zwaarder is dan de vorige veel aangenamere prijsstelling.”
generatie maar die wel zorgt Leon Westenberg van Multicycle
voor een veel grotere actieradius. is trots op de nieuwe fietsenBovendien is de motor heel stil collectie. ”We leveren nog altijd

premium fietsen. Verder is alles
anders. Het bouwproces is helemaal vernieuwd. We kozen voor
minder modelvarianten, een herkenbare stijl en bovenal: kwaliteit. Voorheen ontwikkelde
Multicycle veel onderdelen zelf.
Daar zijn we van afgestapt. We
werken alleen nog maar samen
met topleveranciers. De nieuwe
toerfietsen en e-bikes zijn afgewerkt met de allerbeste onderdelen. Zo werken we samen met
prominente Europese merken als
Brose, Gates, Vredestein, Super
Nova, Shimano en Ergo-Tec. We
kiezen voor bewezen techniek,”
laat de salesmanager weten.
”Dit maakt de nieuwe fietsen
niet alleen mooi, maar ook zeer
betrouwbaar,” aldus Westenberg.
”Onze nieuwe modellen kenmerken zich door hun vernieuwde
stabiliteit, optimale motorsystemen en de bekende assemblagekwaliteit van onze monteurs. De
fietsen die we hebben ontworpen, zijn perfect voor de actieve
fietsliefhebber die kiest voor
kwaliteit. Maar ook de forens
kan zijn hart ophalen.”
Voor Mekers zijn de lovende
woorden geen verkooppraatje
namens de ’buurman’, benadrukt
de Gendringse fietsenmaker:
”Nee, we kunnen alle grote merken leveren en lichten iedere
klant zo goed mogelijk voor. Maar
ik denk wel dat de keuze van de
consument het komende seizoen
heel snel naar Multicycle zal vallen.
Simpelweg omdat de prijs-kwaliteitverhouding zo goed is.”

’Aardappelboerderij’ Welkoop
Silvolde breidt uit
weer. ”We zijn zelf dan ook erg
tevreden met het eindresultaat.
Er is ruime parkeergelegenheid.
Dat is prettig voor de klant, die
tegenwoordig bijna ín de winkel
wil parkeren.”
Welkoop Silvolde is van oudsher
een aardappelboerderij. ”Nog
steeds komen regelmatig mensen
hier die een zakje aardappelen
meenemen, of wat eieren. Dat
blijft na de verbouwing bij ons
ook gewoon mogelijk.”

Acties

Welkoop Silvolde startklaar voor u in de vernieuwde winkel
Welkoop Silvolde heeft een
flinke verbouwing ondergaan en
is feestelijk heropend. Van ongeveer 800 m² is het terrein uitgebreid naar 1600 m². Dit omdat
Welkoop in Gendringen sluit.
Het pand in Gendringen sluit
op 22 december. Dit werd altijd
gehuurd, maar de eigenaar
besloot het pand te verkopen.
Reden voor het filiaal een paar
kilometer verderop om uit te
breiden en de indeling op de
schop te gooien.
”We zijn nu qua oppervlakte
twee keer zo groot,” zegt Sven
te Kaat. Hij is samen met Roel
te Pas bedrijfsleider in Silvolde.
”Daarnaast hebben we een bre-

der assortiment, bredere gangpaden en meer ruimte om dingen
goed te presenteren. Het wordt
voor klanten straks veel makkelijker om bij ons te shoppen. En
voor ons als personeel is het ook
makkelijker werken, omdat we
veel meer overzicht in de winkel
krijgen.”
Al het personeel dat nu werkt in
Gendringen, gaat over naar het
filiaal in Silvolde. ”Daar zijn we
uiteraard heel blij mee,” zegt Te
Kaat.
De reacties van de klanten
zijn zeer positief en lovend.
De belangstelling tijdens de
heropening overtrof onze verwachtingen ondanks het slechte

Om de opening van de verbouwde winkel wat feestelijkheid te
geven, werden er op 6, 7 en 8
december diverse acties georganiseerd rond de winkel. Zo gold
er in die periode een korting van
20 procent op het gehele assortiment. De hondenvereniging uit
de buurt is langs geweest, zodat
mensen puppy’s konden aaien.
De kleindierenvereniging deed
hetzelfde met onder andere haar
konijnen. En de carnavalsvereniging, die jaarlijks hun oliebollen verkopen op de zaterdag na
Sinterklaas, pakten het dit jaar
nog wat groter aan.
”Het is lastig in te schatten of er
veel mensen tijdens deze dagen
hier naartoe komen, omdat de
winkel in Gendringen nog tot
22 december geopend is. Maar
wanneer deze is gesloten, verwacht ik wel dat het gros van
die klanten naar Silvolde komt
om te winkelen. Wij vinden het
ontzettend mooi geworden, dus
ik verwacht dat onze klanten dat
ook vinden.”
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Winnares kerstpakket
Ulftse Krant

Het is ondertussen een traditie geworden om in de een na laatste
Ulftse Krant van het jaar een advertentiepuzzel te plaatsen. Het is
dan een heel gezoek om bij alle opgaven de juiste adverteerder te
vinden, vooral als blijkt dat er onverhoopt een foutje ingeslopen
is. Ja, helaas stond ’alles onder één dak’ niet in deze editie maar
in de vorige. We hebben deze kreet in de oplossing geschrapt,
alhoewel veel mensen toch geconcludeerd hadden dat alleen Open
Makelaars overbleef. We zijn ervan overtuigd dat de adverteerders
blij zijn met het grote aantal oplossingen die bijzonder in de brievenbus vielen, alle advertenties zijn dus goed bekeken. De winnaar
van het uitgebreide boodschappenpakket is mevrouw Goldewijk uit
Silvolde geworden. Zij heeft het pakket bij de Coop in Gendringen
in ontvangst mogen nemen uit handen van Han Heusinkveld. Het
pakket is beschikbaar gesteld door de Ulftse Krant.
In deze krant vindt u weer de jaarlijkse kerstpuzzel, waarbij u weer
kans maakt op één van de 5 dinerbonnen die onder de goede inzenders worden verloot. Stuur uw oplossing op een briefkaart naar
De Ulftse Krant, ’t Goor 55A, 7071 PC Ulft en maak kans op die
bon!

5% korting voor lezers promotiecode: ULFT

5 jaar Coni Design
Van het importeren van twee
boomstamtafels uit Indonesië,
tot een webshop met meer dan
100 artikelen. Coni Design van
Ulftenaar Cora Erinkveld bestaat
vijf jaar.
Het is spitsuur bij Cora thuis.
”De decembermaand is heel
erg druk,” vertelt ze vanuit haar
woonkamer. Pakketjes inpakken, verzenden, klanten te woord
staan en nog veel meer. De eigenaresse van de webshop doet
het met een lach: ”We verkopen
alleen spullen die ik zelf ook
mooi vind. Dat maakt het juist
zo leuk. En dat ik eigen baas ben,
is handig met het jonge gezin dat
we hebben. Sinds maart run ik de
webshop fulltime.”

Scandinavische sfeer

Dat had ze vijf jaar geleden niet
bedacht. ”Toen hadden we een
paar producten en verkochten we
soms wat,” blikt Cora terug. ”Dat
is niet te vergelijken met hoe het
nu loopt.” De artikelen die je
op coni-design.nl vindt, ademen

allemaal de Scandinavische sfeer
waar Cora zo van houdt. Met
merken als Broste Copenhagen,
House Doctor en Mrs. Bloom een
verademing voor iedereen die
van interieur en lifestyle houdt.
Van servies tot meubels en van
woonaccessoires tot kleding. Een
divers aanbod met Scandinavië
als gemene deler.

Distributeur Alwero

Sinds kort is Coni Design ook de
Nederlandse distributeur van het
merk Alwero. ”Een heel mooi
merk met kleding gemaakt van
wol,” legt Cora uit. ”Ik werd er
zelf verliefd op toen ik sloffen
van het merk kocht. Wij mogen
dit merk in Nederland op de
kaart zetten.”

Actie voor lezers

Om te vieren dat Coni Design
5 jaar bestaat krijgen lezers van
deze krant 5% korting op elke
aankoop. Gebruik daarvoor bij
het afrekenen de promotiecode:
ULFT.
Bestel op www.coni-design.nl
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Galerie bij de Boeken 2019

Divers en internationaal programma
Onder de vlag van het DRU
Industriepark presenteert de
Galerie bij de Boeken ook voor
het komende jaar een verrassend
en internationaal jaarprogramma. Alle gekozen kunstenaars
zijn goedgekeurd door de ballotagecommissie van Huntenkunst.
Kwaliteit en diversiteit blijft het
uitgangspunt.

vaag door de waslaag heen. Ze
blijven echter herkenbaar.

Karakteristieke beelden

Van 9 september tot 20 oktober
exposeert Ljube Stille uit Keulen
(beelden en schilderijen). Zij zegt
zelf dat haar werk over de ’kleine
lui’ gaat. Op treffende wijze zet
zij in haar werk mensen neer.
Haar mensen kom je dagelijks op
straat tegen. Verschillende typen
passeren de revue. De attributen - die haar personen dragen
- staan bijna symbolisch voor de
door haar neergezette personen.
Onwillekeurig ga je op deze zondags geklede lieden een beroep
plakken.

Het
jaarprogramma
wordt
geopend met werk van Els
Fleer uit Amsterdam (3 januari
tot 13 februari). Haar abstracte
schilderijen vallen door een
veelvuldig en een doordringend
kleurgebruik op. Haar penseelvoering zorgt voor de suggestie
van beweging. De schilderijen
getuigen van spontaniteit.

Van 28 oktober tot 8 december
is Sabine Wolters (Geldern)
met schilderijen en werken in
gemengde techniek. De werken
zijn abstract. Lijnen lopen vloeiend uit om vervolgens zich te
verdichten. Het zijn gevoelige
abstracties.

Kookkunst en beeldende
kunst

Op 17 februari (15.00 uur) is de
vernissage in verband met de
tentoonstelling ’Kunst maakt
hongerig’. Deze wordt aangeboden door de ’Verein Düsseldorfer Künstlerinnen e.V.’
Er is dan volop gelegenheid om
met de exposanten over hun
werk te praten. De expositie is
tot 25 maart te zien. Aanleiding
van de expositie is de uitgave
van een kookboek met lievelingsrecepten van de leden van
de Duitse kunstvereniging. Het
Schaftlokaal haakt met diners en
de bibliotheek met kookboeken
op deze bijzondere expositie
in. De exposanten zijn Angela
Hiß (beelden en tekeningen),

Werk van Frans Venhorst, één van de kunstenaars die van 16 december 2019 tot 2 februari 2020 exposteert.
Brigitte van Laar (schilderijen, ruimtelijke werking van haar een vast item geworden. Er zultekeningen en objecten), Renate voorstellingen uit. Haar sfeervol- len acht Finse kunstenaars met
Linnemeier (grafiek en schilde- le werken ademen rust uit en in verschillende technieken aan
rijen), Sabine Tusche (schilde- haar landschappen ontbreekt de deelnemen.
rijen en installaties) en verder mens. De vlaktes worden afgeKarina Weidenmüller (objecten wisseld met wolkenpartijen.
Van 8 juli tot 1 september is het
en installaties).
werk van Sieglinde Weindl uit
Van 20 mei tot 30 juni is de Passau te zien (grafiek, schildeVan 1 april tot 12 mei expo- expositie ’De Finnen komen!’ rijen en foto’s). Zij bewerkt haar
seert Karin Boers uit Wijk bij Het project komt tot stand in werk met bijenwas. Er ontstaat
Duurstede. Bij haar staan land- samenwerking met Huntenkunst. een dromerige en ingetogen
schappen centraal. Er gaat een Het landenproject is vanaf 1999 sfeer. De voorstellingen komen

Overdekte ijsbaan en grote wensboom op DRU Industriepark
In de maand december vormt het
DRU Industriepark traditiegetrouw het bijzondere decor voor
sfeervolle en gezellige (kerst)
activiteiten. Naast de kunst- en
kerstmarkt, een prachtig uitgelichte schoorsteen en diverse
culturele en culinaire activiteiten
worden er dit jaar drie bijzondere
activiteiten georganiseerd door
de DRU Industriepark-partners
REGIO8, ICER, SSP-HAL en
DRU Cultuurfabriek.

Doe een wens voor een ander

Kerstmis is bij uitstek dè tijd van
het jaar waarin we extra aandacht
hebben voor elkaar. In december
staat er daarom een zeven meter
hoge kerstboom op het DRU
Industriepark die omgedoopt

wordt tot wensboom. Van 9 t/m
20 december worden inwoners
uit de gemeente Oude IJselstreek
van harte uitgenodigd een wens
voor een ander in deze wensboom in de SSP-HAL te hangen. Een speciale jury, bestaand
uit burgemeester Otwin van
Dijk, trainer van De Graafschap
Henk de Jong, bestuurder van
Azora Hans Metzemaekers en
Tanja Nijenborgh teamleider
Vluchtelingenwerk, kiest de drie
meest bijzondere wensen uit de
boom.
Deze drie wensen worden op
vrijdagavond 21 december tijdens een speciale bijeenkomst in
de SSP-HAL gepresenteerd en
vervolgens uitgevoerd. Wanneer
de SSP-HAL niet geopend is,

Rabobank Graafschap steunt
lokale goede doelen

kan de wens ingeleverd worden
bij de receptie van de DRU
Cultuurfabriek.

Schaatsen in de SSP-HAL

Vanaf 14 december kan jong en
oud zijn schaatshart ophalen op
een echte, overdekte ijsbaan op
het DRU Industriepark. In de
in kerstsfeer gehulde SSP-HAL
ligt vanaf vrijdagavond de14e
een ruim 200 vierkante meter
grote ijsbaan. De entree voor de
schaatsbaan bedraagt € 4,- inclusief huur van schaatsen. Voor en
na het schaatsen kan men genieten van winterse versnaperingen.
Kijk in december voor actuele
data en tijden van de schaatsbaan
op de site dru-industriepark.nl.

Bijzonder kerstdiner

Extra aandacht is er deze maand
voor mensen die het om welke
reden dan ook moeilijk hebben.
Speciaal voor deze mensen organiseren de DRU Industriepark
partners een besloten feestelijk
kerstdiner met op de menukaart diverse culinaire en culturele gangen. Harmonie Ulft en
de midwinterhoornblazers De
Huttenpiepen verzorgen de muzikale omlijsting van de avond en
de leden van de Oudheidkundige
Vereniging vertellen hoe er vroeger kerstmis werd gevierd op de
DRU.
Kijk voor alle activiteiten op het
DRU Industriepark in de maand
december op de website
www.dru-industriepark.nl
Plezier op de schaatsbaan van Ice World.

Het jaar wordt afgesloten met
werken van kunstenaars uit de
gemeente Oude IJsselstreek (16
december tot 2 februari). De expositie draagt de titel: ’Regionale
kunstenaars uit de Kunst’. Er
zullen diverse technieken te zien
zijn. De geselecteerde exposanten zijn: Maarten Becks (tekeningen), Leon Dekker (objecten),
Ingrid Nijenhuis (schilderijen),
Peter van Tuijl (foto’s), Frans
Venhorst (installaties) en Thea
Zweerus (schilderijen).

Rabobank Graafschap medewerkster Lenie Thomas (links) overhandigt mevr. Meuleman van de Moeder Teresa Stichting de cheque
van 310 euro.
Afgelopen week ontvingen mening van de klanten vindt
drie stichtingen een cheque zij hierbij heel erg belangrijk.
van maar liefst 310 euro. De Na het klantcontact wordt per
cheque werd officieel overhan- mail een enquêteformulier verdigd door medewerkers van stuurd waarmee de klanttevreRabobank Graafschap. Het denheid wordt gemeten.
totaalbedrag werd in de peri- Van 1 mei 2018 t/m 1 novemode van mei tot en met novem- ber 2018 werd extra aandacht
ber bij elkaar gespaard tijdens besteed aan deze enquêtes
het meten van de klanttevre- door er 3 goede doelen aan
denheid. Het resultaat: Een te koppelen, te weten Spindo
mooie donatie aan drie doelen, in Doetinchem, Kulturhus
te weten Spindo Doetinchem, Dinxperlo en Moeder Teresa
Kulturhus Dinxperlo en de Stichting Ulft. Voor iedere
Moeder Teresa Stichting Ulft.
ingevulde enquête doneerde
Rabobank Graafschap €1,-.
Rabobank Graafschap is con- Dit leverde de goede doelen
tinu bezig om haar dienst- elk een mooi totaalbedrag op
verlening te verbeteren. De van maar liefst €310,-.
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Olde Dorpskiek’n
De volgende Ulftse Krant verschijnt eind januari 2019. Voor suggesties 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)

Het is ongeveer 1920 toen deze foto is gemaakt.
We zien spelende kinderen op straat ter hoogte
van links kapper Overgoor, toen Hafkenscheidt.
Op de achtergrond het pand van Böckers, een
hoedenspeciaalzaak. Daarnaast het hotel ”het
Posthuis” uitbater Avenarius. Achteraan rechts
zien we hotel Knaven ”De Pelikaan”. Dan het
witte pand is de slagerij van de familie Spier. Het
huis met puntgevel is de winkel - café van Smeenk.
Klompen was toen nog het straatbeeld. De jongens hadden een korte broek (ging langer mee) en
kniekousen. De meisjes de witte schortjes.

Oude foto’s en reactie’s zijn van harte welkom
bij de fotowerkgroep 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.

Helden om de Hoek

14 december: Warm Winter Concert Ettens Mannenkoor,
Pancratiuskerk, ’s-Heerenberg
Vanaf 14 dec.: Schaatsen in de DRU SSP-hal
15 december: Kerstmarkt Gendringen
15 december: Kerststukjes maken Kinderboerderij Engbergen
15 december: Warm Winters programma Netterden
15 december: Kerstconcert St. Caecilia, Megchelen
16 december: Kerstconcert UMK & UGK, St. Mauritiuskerk,
Silvolde
17 december: KBO/SBU instuifmiddag, ’t Hemeltje, Ulft
17 december: Kerstconcert UGK, MMP, Gendringen
19 december: Kerstavond Damesgilde Ulft DRU Cultuurfabriek
21 december: Vogelvoederkrans maken Natuurlijk Buiten
Sinderen
22 december: Kerstconcert Ettens Mannenkoor en UN, Etten
26 december: Kerstherberg op Zwarte Plein, Ulft
27 t/m 30 dec.: Oudejaarsconference Frans Miggelbrink
28 november: Themabijeenkomst Mantelzorg, Roode Leeuw,
Terborg
28 november: Sinterklaasfilm, DRU Cultuurfabriek, Ulft
29 december: Bingo in Dorpshuus, Varsselder-Veldhunten
29-30-31 dec.: Oliebollen van De Wildt op Zwarte Plein en Blenk
Tot 30 dec.:
Hannah Blom in Galerie bij de Boeken, DRU
Cultuurfabriek, Ulft
25-31 dec.:
Kerst in Wunderland Kalkar, Duitsland
31 december: Carbidschieten, Varsselder
30 december: Winterwandeltocht Silvolde
7 januari:
Bingo KBO/SBU, Het Hemeltje Ulft
9 januari:
Rijbewijskeuringen, Mulderij, Ulft
18-19 januari: Pronkzitting Isseldonk DRU Cultuurfabriek Ulft
19 januari:
Workshops NatuurlijkBUITEN, Sinderen
20 januari:
Vlooienmarkt Varsseveld
21 januari:
Instuifmiddag KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft

Moeder Teresa Stichting
Collecteren, uitverkoop en zingen

Deze decembermaand is voor de Moeder
Teresa Stichting Ulft een drukke maand.
De balans van het jaarlijkse Recht uit het
Hart-actie wordt opgemaakt, de uitverkoop is gaande, winteracties worden voorbereid en langzaam gaat het vizier, in Ulft
en Roemenië, naar de laatste dagen van
het jaar.

Op maandag 19 november vond het jaarlijkse vrijwilligersevent ’Helden om de
Hoek’ van Rabobank Graafschap plaats
op het Graafschapcollege in Doetinchem.
Dit event werd georganiseerd in samenwerking met de Vrijwilligerscentrale
Doetinchem en de studenten van het
Graafschap College.
Het jaarlijkse vrijwilligersevent organiseert Rabobank Graafschap vanuit de
maatschappelijk betrokkenheid bij het
verenigingsleven. Als supporter van de
Achterhoekse Sport en Cultuur draagt
zij alle verenigingen en stichtingen een
warm hart toe.

De kracht van samenwerken

Na het openingswoord door Wendy
Verlaan, de algemeen directeur van
Rabobank Graafschap, sprak wethouder
Frans Langeveld van de gemeente
Doetinchem zijn dank uit aan alle vrijwilligers. Saskia Dolleman, coördinator
bij de Vrijwilligerscentrale, vertelde ver-

volgens over het Vrijwilligers Inspiratie
Plein. Een platform waar vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers elkaar vinden. Het plenaire gedeelte werd afgesloten met een presentatie van Lisbeth
Verharen, lector aan de HAN, over de
kracht van samenwerken.

Terug naar de schoolbanken

Na het plenaire gedeelte was het voor
de ca. 100 aanwezige vrijwilligers tijd om
zelf aan de slag te gaan in twee workshoprondes. Ze gingen terug naar de
schoolbanken! Letterlijk! De vrijwilligers hadden de keus uit 17 verschillende
workshops waaronder ’Nieuwe inkomsten genereren’, ’Kansen voor 50+ sport’,
’Binden en behoud van jongeren’, ’Goed
Geregeld’, ’Social Media’ en ’Lachyoga’.
Het event werd afgesloten met een netwerkborrel en de vrijwilligers ontvingen
als bedankje een heerlijke Fairtrade chocoladeletter. Het was een zeer succesvolle avond!

Groot was recent de blijdschap bij iedereen die de Moeder Teresa Stichting in Ulft
een warm hart toedraagt toen met de jaarlijkse Recht uit het Hart-keetje een mooi
bedrag van 52.738 euro werd opgehaald.
Een enorme stimulans om in Roemenië
een heel grote groep allerarmsten te kunnen blijven helpen.
De stichting is de verschillende sponsoren
van het keetje, groot en klein, hiervoor
heel veel dank verschuldigd. Dat geldt ook
voor de collectanten die in weer en wind
op het Doetinchemse Simonsplein collecteerden en alle andere vrijwilligers die het
werk van de stichting mogelijk maken.
Ondertussen gaat in de winkel aan de
Nijverheidsstraat in Ulft de uitverkoop
gewoon door. Alle kleding, behalve al afgeprijsde artikelen en Beeren-ondergoed,
verandert voor de helft van het geld van
eigenaar. Van skipak, tot trainingsjack,

van sokken tot truien, er is genoeg te
koop, ook in de tijd na Sinterklaas.
Tussen Kerstmis en 2 januari 2019 is de
winkel overigens gesloten, woensdag 2
januari is deze weer open. In het nieuwe
jaar blijft de winkel op maandag gesloten,
ook is het dan niet mogelijk tweedehands
kleding in te leveren.
Wie aan Kerst denkt, denkt ook aan gezellig samenzijn, aan feest en een week
later aan oliebollen. In dat kader is het
leuk te melden dat een koor van een instelling voor geestelijk en verstandelijk gehandicapten in Rapa jaarlijks een bezoek
brengt aan de Roemeense winkel van de
stichting in Oradea. Ze verzorgen dan als
dank voor aan hen vertrekte kleding een
optreden in kerstsfeer door het zingen van
leuke liederen. Voor de koorleden is het
uitje een hele belevenis en voor bezoekers
en personeel van de winkel een bijzonder
leuk bezoek. (foto)
Het vizier gaat langzaam op het nieuwe
jaar 2019, waarin het voor de Moeder
Teresa Stichting Ulft helaas nodig blijft
hulp te verlenen, het blijft heel hard nodig.
Noem de komende dagen in de enclaves
vol allerarmsten waar overleven centraal
staat trouwens geen feestdagen, want echt
feest... dat kennen ze daar niet.

