
Tijdens de kerstdagen kijken we 
net even iets meer naar elkaar 
om, lijkt het wel. Want tegen die 
tijd staat het land bol van de ac-
ties die geld geven aan een goed 
doel. Dat is in Ulft en omstreken
niet anders. We zetten er een 
aantal voor u op een rij. Verder-
op in deze krant leest u wat er 
nog meer te doen tijdens de 
feestdagen in de regio.

Rotary Bergh
Rotary Bergh organiseert in 
2019 weer haar sfeervolle goede      
doelen kerstmarkt. Deze vindt 
plaats op zaterdag 7 december 
2019 tussen 13.00 en 18.00 uur in 
de theetuin van kasteel Bergh. 
Met een twintigtal kramen, ge-
vuld met veelal zelfgemaakte 
producten en optredens van 
diverse gezelschappen in een 
geheel eigen setting wordt geld 
bijeen gebracht om een drietal 
goede doelen te steunen.Op de 
kerstmarkt zijn onder andere 

kerststukjes en tafelornamenten, 
speciale jamsoorten, kerstversie-
ringen en winterverzorging voor 
vogels te koop. Ook zijn er de ge-
bruikelijke oliebollen en andere 
versnaperingen te vinden, is er 
een loterij en gratis proeverij 
van diverse producten en snoep. 
Enkele gastkramen, met een ge-
selecteerd assortiment maken de 
markt compleet.

Nieuw dit jaar is dat er die middag 
veel activiteiten zijn, is samen-
werking met het Fluisterwoud. 
Kinderen kunnen met een     
stempelkaart meedoen aan deze 
activiteiten, zoals kerstboom-
ballen gooien, kerstboom knut-
selen, touwtje trekken, schmin-
ken en een ontmoeting met de 
ijskoningin. Is de stempelkaart 
vol, dan krijgen de kinderen een 
leuke verrassing. 

Voor de kerstsfeer thuis ver-
koopt Rotary Bergh Nordmann 

kerstbomen in diverse maten. 
Deze worden tegen die tijd vers 
gehaald uit het Sauerland en zijn 
uitstekend van kwaliteit. De goe-
de doelen wisselen ieder jaar en 
zijn gericht op lokale, nationale 
en internationale projecten. Dit 
jaar gaan alle opbrengsten onder 
andere naar Stichting Opkikker: 
Zij organiseren opkikkerdagen 
voor gezinnen met een langdurig 
ziek kind.
Ook de Ulftse Nachtegalen krij-
gen een bijdrage van de Rotary. 
Dit is voor onderhoud en ver-
betering van het clubgebouw en 
coaching van het koor. Ten slotte 
gaat een deel van de opbrengst 
naar Herbergier Terborg, een 
kleinschalige voorziening voor 
kwetsbare ouderen. Dit is voor 
aanschaf van een belevenistafel.

Almende College
Sinds een aantal jaar organi-
seert het Almende College een 
actie voor de voedselbank. Alle 

leerlingen van de locatie Isala 
(Silvolde) en hun ouders kijken 
in de keukenkastjes of er pro-
ducten staan die ze wel kunnen 
missen. Nieuwe producten kopen 
mag natuurlijk ook. Soms wordt 
de inhoud van een kerstpakket 
weggegeven. Ze leveren deze 
dan in op school, in grote kratten. 

Niet alleen leerlingen, ook    
mensen van buitenaf kunnen 
meedoen aan de actie en hun 
producten naar de school bren-
gen. Door de jaren heen zijn er 
al uit diverse hoeken extra giften 
binnengekomen. Een aantal leer-
lingen (vrijwilligers) controleren 
dan de producten op datum, sor-
teren ze en maken er mooie pak-
ketten van. Deze worden vlak 
voor de kerstvakantie naar de 
voedselbank gebracht. De pak-
ketten van de school dienen niet 
als vervanging op het reguliere 
aanbod, maar zijn een extraatje 
voor tijdens Kerst.  

Moeder Teresa Stichting
De Moeder Teresa Stichting in 
Ulft houdt 8 december met Het 
Kerst Keetje 2019 een benefiet-
dag ten bate van de allerarmsten 
in Oost-Europa, met name in 
Roemenië. De dag vindt plaats 
in de DRU Cultuurfabriek in 
Ulft, waar iedereen welkom is 
om zich te laten informeren over 
en te doneren aan de projecten. 
Om 9.00 uur begint de dag met 
een (live) uitzending van Prima 
Hollandia. Het radioprogramma 
met Nederlandstalige muziek 
komt voor deze speciale gelegen-
heid live vanuit de foyer en is te 
volgen op OptimaalFM. 
Het online-radiostation Where 
The Bands Are streamt ’s mid-
dags live-optredens vanuit de 
popzaal. Sandra Vriese & Mainz 
ontvangen daar een aantal       
(regionaal bekende) zangers en 
zangeressen om bezoeker en 
luisteraar al in de kerstsferen te 
brengen. De optredens beginnen 
om 14.30 uur en het programma 
in de popzaal loopt tot 17.00 uur.
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De donkere dagen
Gelukkig is Sinterklaas weer 
veilig aangekomen zowel met 
zwarte als roetveegpieten. Al-
hoewel de meeste roetveeg-
pieten die ik heb gezien weinig 
roet hebben gezien of iedereen
heeft z’n schoorsteen net laten 
vegen… Afgelopen maandag 
kondigden ze zich al aan, de 
eerste van de echt donkere 
dagen. Als het niet zo be-
wolkt is blijft het toch echt 
nog wat langer licht. Maar het 
duurt niet lang meer dat het 
’s middags om vijf uur hoog 
tijd is om binnen en buiten 
de lampen weer aan te doen. 
Gelukkig hebben we tegen-
woordig led, dat scheelt weer 
in de stroomrekening. 
De donkere dagen, ze geven 
ook wel weer veel gezellig-
heid, knus met z’n allen voor 
de televisie of en spelletje 
doen. Puzzelen is nu ook een 
rustgevende bezigheid, anders 
ook wel natuurlijk maar ik   
bedoel maar, je snapt het wel. 
De buitenactiviteiten staan op 
een wat lager pitje, het is min-
der aantrekkelijk om er dan 
nog op uit te gaan. Als je je er 
eenmaal toe gezet hebt en op 
gekleed hebt om er toch nog 
even uit te gaan, is dat vaak 
toch wel lekker, vaak ondanks 
de kou. Maarja, dat gaan… 
Ondertussen komt het feest 
van Sinterklaas nu snel dich-
terbij en in de heldere nach-
ten schijnt de maan, zoals we 
vroeger al zongen, sfeervol 
door de bomen. En als Sint 
op 6 december weer vertrok-
ken is wordt kalm aan alles in 
kerstsfeer gehuld. Sommige 
bomen staan dan al, de andere 
worden nog gezet, binnen en 
buiten. We versieren vaak ook 
de tuin met verlichting en pro-
beren zo de duisternis wat te 
verdrijven. Het ziet er altijd 
weer sfeervol uit als je zo door 
de straten loopt. De donkere 
dagen, op weg naar Kerst, de 
eerste zijn er al, de tijd gaat 
snel, het jaar is al zo weer 
voorbij. Waar blijft de tijd.

Ulftsekrant @ijselstroom.nl

Zijlijn

7 Kerstactiviteiten

9 Midwinterhoornwande- 
 ling, Schoemaker, Kunst  
 na Arbeid, Voedingstips,  

 Sportwedstrijden 

Kerst en goede doelen:

Een gouden combinatie

11 Activiteiten DRU   
Winterfair Varssel-  
 der-Veldhunten,   

 Puzzel 

13 Dorpskiek,   
 Agenda, Bongers, 
Kerstkeetje MTS

Kerstsfeer bij Ad ten Have - By Erwin Legters -

DE HOGENKAMP 39 
ULFT 0315 - 231660

Elke donderdag inloopdag 
van 10 tot 16 uur

Overige dagen op afspraak

Arc & Ciel
Voorstsestraat 1 - Ulft
Nabij de watertoren

Bel vrijblijvend

0315 - 842021
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Herontwikkeling winkelpand 
Freriks Wonen en Slapen
De eigenaar van het winkelpand 
aan de Frank Daamenstraat 23 in 
Ulft (Freriks Wonen en Slapen) 
wil dit pand graag herontwikke-
len naar een kleiner winkelpand 
met daarboven vijf levensloopbe-
stendige woningen. De beoogde 
bebouwing bestaat uit twee lagen 
met een schuine kap en sluit aan 
bij het straatbeeld van de Frank 
Daamenstraat. Het College van 
B&W heeft haar principemede-
werking toegezegd voor dit con-
ceptplan. De komende vijf jaar 
is er behoefte aan levensloopbe-
stendige woningen. Ruimschoots 
de helft van het huidige winkel-
pand wordt hiervoor gesloopt. 
Op deze manier ontstaat er een 
winkel die beter past bij de toe-
komst. Aan de achterkant ont-
staat er voldoende ruimte voor 
groen, bergingen en parkeren. 
De eigenaar werkt het concept-
plan de komende tijd verder 
uit. Vervolgens wordt de beno-
digde planologische procedure 
doorlopen.

Inzameling grofvuil
Het college wil de mogelijkheden 
onderzoeken voor inzameling 
van grof huishoudelijk afval en 
legt een aantal scenario’s voor 
aan de gemeenteraad. Door meer 
afval als grondstof in te zamelen 
en te hergebruiken, wordt de pro-
ductie van nieuwe grondstoffen 
vermeden, energie bespaard en 

de uitstoot van CO2 gereduceerd. 
De doelstelling van 75 procent 
scheiding van fijn huishoudelijk 
afval in 2020 is in 2017 al gerea-
liseerd. Nu gaat de gemeente aan 
de slag met het verbeteren van 
de scheiding en dienstverlening 
van het grof huishoudelijk afval, 
waarbij een aantal verschillende 
scenario’s worden onderzocht en 
uitgewerkt. Het is de bedoeling 
dat de raad halverwege volgend 
jaar een besluit neemt over de in-
zameling van grof huishoudelijk 
afval. 

Lichtmonument Levenslicht  
Een deel van het lichtmonument 
Levenslicht dat het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei liet ontwerpen 
ter herinnering aan de Holocaust, 
is in januari ook in onze gemeen-
te te zien. Op 27 januari is het 75 
jaar geleden dat vernietigings-
kamp Auschwitz werd bevrijd. 
Kunstenaar Daan Roosegaarde 
ontwierp speciaal voor deze gele-
genheid een lichtmonument be-
staande uit 104.000 lichtgevende 
stenen. De stenen staan symbool 
voor de 104.000 Joden, Roma en 
Sinti die in Nederland voor en 
tijdens de Tweede Wereldoorlog 
zijn vervolgd en vermoord. 

Door de slachtoffers te kunnen
herdenken in de gemeenten waar
zij woonden ontwierp Roose-
gaarde een monument dat kan 
worden verplaatst. 
Alle stenen vormen op 16 janu-
ari eerst één groot monument 
in Rotterdam. Vervolgens wor-
den de stenen, samen met uv-
lichtbronnen, verspreid onder de 
deelnemende gemeenten waar 
ze gedurende twee weken te zien 

zijn. Oude IJsselstreek doet mee 
aan het project omdat ook hier 
mensen, om wie zij waren, zijn 
opgepakt en weggevoerd. Waar 
het deel van het monument 
straks is te zien, moet nog wor-

den bepaald. De stenen kunnen 
binnen en buiten staan en ze mo-
gen ook worden verplaatst. 
Daan Roosegaarde liet zich bij 
het ontwerpen van het monu-
ment inspireren door de Joodse 

traditie om steentjes op graven 
en Holocaust-monumenten te 
plaatsen. Oude IJsselstreek stelt 
voor deelname aan het project 
2.000 euro beschikbaar.

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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Garantstelling gemeente voor AT Techniekopleidingen

Anton Tijdink Techniekopleidingen levert een belangrijke bijdrage aan de maakindustrie in onze gemeen-
te. Daar is een grote behoefte aan gekwalificeerde technische mensen. Het college van B&W heeft besloten 
een garantstelling te verlenen aan de AT Techniekopleidingen, zodat er meer ruimte ontstaat om in te spe-
len op vraag van de arbeidsmarkt en samenleving. Met deze garantstelling kan AT Techniekopleidingen 
gunstigere rente- en aflossingsvoorwaarden bedingen. Daardoor ontstaat meer ruimte om beter en 
sneller in te spelen op maatschappelijke doelen. De gemeente werkt al langere tijd intensief samen met 
Anton Tijdink Techniekopleidingen, die een sterke regionale binding heeft met het bedrijfsleven. AT 
Techniekopleidingen zorgt er met haar opleidingen voor dat mensen kunnen blijven leren om aansluiting 
te houden bij de technologische ontwikkelingen (een leven lang leren). In mei hebben beide partijen 
een intentieovereenkomst getekend op het gebied van onderwijs en werk. Een samenwerking waarbij de 
school onder meer opleidingen verzorgt waarmee inwoners van de gemeente, die afhankelijk zijn van een 
inkomstenvoorziening, een kwalificatie behalen voor een baan.

De donkere dagen voor Kerst 
worden in Ulft wat lichter ge-
maakt door de leden van onder-
nemersvereniging De Hanze. 
Letterlijk, want de plaatselijke 
ondernemers geven het centrum 
van Ulft warmte en gezellig-
heid met hun sfeerverlichting. 
Bovendien hebben ze ervoor ge-
zorgd dat Sinterklaas, op zondag-
middag 17 november al in Ulft 
welkom geheten door De Hanze, 
afgelopen vrijdag nóg een keer in 
het dorp was om alle kinderen te 
verrassen. 

Dat Kerst ook wel het feest van 
het licht wordt genoemd, is in 

Ulft niet aan dovemansoren ge-
richt. ”Ons doel was om er een 
sfeervol centrum van te maken,” 
vertelt Ruben Peters namens   
De Hanze. 
”Daarom hebben we weer de 
verlichte sfeerornamenten aan de 
gevels bij de verschillende onder-
nemers opgehangen. Bovendien 
hebben we de bomen aangelicht 
om het centrum nog meer in 
kerstsfeer te brengen. Op het 
pleintje bij Mecking hebben we 
verlichting in de bomen en ook 
op het J.F. Kennedyplein han-
gen er allemaal lampjes in, dat 
ziet er hartstikke mooi uit. En 
dan hebben we bij de kerk na-

tuurlijk ook de verlichte kerst-
boom nog.”

Het licht in Ulft
Met de Sint kwam deze maand 
tevens het licht in Ulft, want 
op 17 november, de dag dat de 
goedheiligman voet aan wal zette 
op het Zwarte Plein, ging in het 
dorp ook de sfeerverlichting aan. 
Elektricien Willy te Dorsthorst 
met zijn echtgenote Ans ver-
dienen de complimenten voor 
het ophangen van alle sfeerver-
lichting. De sfeer komt er zo al 
aardig in, tijdens de dagen voor 
Kerst, en natuurlijk is het ook 
voor Sinterklaas wel zo prettig 

om op bezoek te komen in een 
gezellig dorpshart. Dat deed de 
Sint dan ook met veel plezier; 
twee keer zelfs. Nadat Martijn   
de goedheiligman op 17 novem-
ber al namens De Hanze in Ulft 
had ontvangen en hij ondertussen 
samen met de leerlingen van de 
basisscholen De Oersprong, de 
Mariaschool en De Woelwaters 
’het mysterie van de luisterpiet’ 
had opgelost, was Sinterklaas 
afgelopen vrijdag nog eens in het 
dorp, in ’het dampende centrum 
van Ulft,’ aldus Martijn, voor 
een heuse meet-and-greet met   
de Ulftse kinderen.

”Alle Ulftse kinderen waren 
vrijdag tussen half 7 en half 8 
welkom bij café Gervers (Het 
Wapen van Ulft) om met de Sint 
op de foto te gaan, hem een hand 
te geven of om hem wat te vertel-
len,” laat Jessica Lamers van de 
Sinterklaascommissie weten. 
”In het verleden was die ontmoe-
ting altijd alleen voor de kinde-
ren die in de prijzen waren geval-
len met de kleurplaatactie. Maar 
we vonden het leuk om juist álle 
kinderen uit Ulft de kans te ge-
ven om bij Sinterklaas langs te 
gaan.” 

De kans is overigens groot dat de 
goedheiligman de laatste dagen 
voor 5 december nog cadeautjes 
komt kopen in Ulft; dan maakt 
ook hij immers kans op mooie 
prijzen, want deze week begint 
de stempelactie van De Hanze 
weer.

Ondernemersvereniging De Hanze geeft Ulft 
een sfeervol centrum
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Verleden Varsselder in beeld in de herhaling

Bedenk de naam  nieuwe
gebouw Almende College
Het Almende College is begon-
nen met de bouw van een nieuw
gebouw in Silvolde. Het nieuwe 
gebouw komt naast de locatie 
Isala. Voor het nieuwe gebouw 
zijn we nog opzoek naar een 
naam. En deze naam bedenken 
we graag samen met onze om-
geving. Daarom organiseren we 
een naamwedstrijd. Iedereen kan 
een naamsuggestie insturen. Als 
jouw naam de winnende naam is, 
win je één ballonvaart voor twee 
personen. Ga naar:
almendecollege.nl/winactie om 
mee te doen. Meedoen kan tot 
en met 30 november. De nieuwe 
naam wordt bekend gemaakt tij-
dens de open dag op 25 januari.

Presentatie Jaarboek 
Achterhoek en Liemers, 
Bevrijding in 1945
Op vrijdag 29 november van  
15.30 tot 16.30 uur is de presenta-
tie van het Jaarboek Achterhoek 
en Liemers, Bevrijding in 1945 
te Megchelen. De nieuwste edi-
tie van het jaarboek staat in het 
teken van 75 jaar bevrijding. In 
elf artikelen wordt beschreven 
wat er aan de bevrijding van de 
Achterhoek en Liemers vooraf-
ging. Hoe vochten de geallieer-
den zich eind maart 1945 via 
Megchelen het Nederland van 
boven de Rijn in; hoe ontwik-
kelde de strijd zich verder en hoe 
doorstond de bevolking in ver-
schillende plaatsen in de regio 
de laatste oorlogsdagen. Vanuit 
diverse invalshoeken en door  
middel van persoonlijke getui-
genissen, deels uit dagboeken, 
wordt de beleving van de bevrij-
ding belicht. Peter Bresser geeft
tijdens de presentatie herinne-
ringen weer aan de bevrijding
van Megchelen e.o. De presen-
tatie vindt plaats in de Sint 

Martinuskerk, Pastoor Mölder-
straat 2, in Megchelen. 
Het Jaarboek is tijdens de pre-
sentatie te koop en daarna bij 
het Erfgoedcentrum Achterhoek 
en Liemers, de boekhandel in de 
regio of te bestellen via www.
achterhoekseboeken.nl. De prijs 
is € 19,95. Iedereen is welkom. 
Belangstellenden wordt verzocht 
zich vooraf aan te melden via 
mail: info@ecal.nu of telefonisch: 
0314-787078. 

Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 2 december haar maan-
delijkse bingo voor leden om 
14.30 uur in ’t Hemeltje te Ulft. 
Nieuwe leden zijn welkom en 
kunnen zich op deze middag aan-
melden.

Rijbewijskeuringen in Ulft
Automobilisten kunnen zich via 
Regelzorg Rijbewijskeuringen op 
2 december in de Mulderije in 
Ulft medisch laten keuren voor 
de verlenging van hun rijbewijs. 
Een afspraak maken met de 
arts kan via Regelzorg Rijbewijs-
keurigen. Tel.: 088 2323300.  
Zelf een datum plannen:
www.regelzorg.nl.

Kerstconcert Arti Sacrum
Op zaterdag 7 december geeft 
Mannenkoor Arti Sacrum een 
Kerstconcert in evenementen-
locatie Georgiuskerk in Terborg 
onder leiding van dirigent 
Gerard Berentsen. De solistische 
bijdragen komen van sopraan 
Catharina Jansen en zanger Rolf 
Koster. Julian Simmes (piano) 
en Jelmer Simmes (viool) zorgen
voor ontroerende momenten met
hun prachtige spel. De vaste lady-
speaker Els Bakker zal deze 
avond presenteren. De entree 
bedraagt, incl. koffie/thee, €10,- 
aan de kassa, in de voorverkoop 
€ 7,50 bij de Plus Supermarkt in 
Terborg. Bestellen kan ook via 
e-mail: altveen1993@kpnmail.nl. 
Ton de Veen, Sint Antoniastraat 
10 Terborg.

Winterconcert Con Brio
Op zondag 8 december bent u 
van harte welkom in de sfeer-
volle Oude Kerk te Etten. Daar 
brengt Con Brio onder leiding 

van Nick Moritz een gevarieerd 
programma. Het koor wordt be-
geleid door vaste pianiste Miriam 
Versteegen. U hoort tevens mu-
ziek van Judith Baakman op harp 
en Wendy Wensink op fluit, zij 
zullen het koor ook muzikaal on-
dersteunen. Het concert begint 
om 16.00 uur. Kaarten á € 10,- 
zijn te koop aan de kerk, koffie 
of thee inbegrepen. 
In december kunt u Con Brio 
nog vaker beluisteren: op zondag 
15 december in het auditorium 
van het Slingelandziekenhuis te 
Doetinchem, aanvang 10.00 uur. 
Op 26 december is Con Brio te 
gast bij het Kerstconcert van 
Harmonie Kunst na Arbeid in 
de St. Oswalduskerk te Zeddam. 
Aanvang 15.00 uur.
www.conbrio-etten.nl

Olde Iessel kruidige likeur
KLINKEN Wijnen en Dranken, 
de Doetinchemse slijter met zijn 
roots in Ulft is present op de 
Kerstmarkt in de SSP Hal.
KLINKEN brengt de populaire 
Olde Iessel kruidige likeur die 
zowel in fles en kruik verkrijg-
baar is mee. Vanwege de mooie 
zeefdruk op de fles/ kruik zijn 
beide produkten zeer geschikt als 
origineel (relatie)geschenk. 
KLINKEN pakt ook uit met 
de dranken van Peaky Blinder, 
zowel met gedistilleerd en spe-
ciaalbieren. Deze dranken be-
kend van de immens populaire 
serie op Netflix zijn zeer gewild 
en daarom voorradig zolang de 
voorraad strekt. KLINKEN ziet 
u graag op zondag 8 december in 
de SSP Hal tijdens de Kerstmarkt 
in Ulft.

Mantelzorgcafé in Terborg
Op maandag 9 december vindt 
het maandelijkse Mantelzorgcafé 
plaats. Mantelzorgers kunnen 
elkaar ontmoeten bij ’de Roode 
Leeuw’ te Terborg van 13.30 tot 
15.00 uur. De mantelzorgconsu-
lent is uw gastvrouw en ontvangt 
u met een kopje koffie of thee. U 
kunt binnenlopen wanneer u wilt. 
Opgave hiervoor is niet nodig. Er 
zijn geen kosten aan verbonden 
en de koffie/thee krijgt u aange-
boden. Info vindt u op: 
www.vithulpbijmantelzorg.nl. 
Meer weten? Bel (0544) 82 00 00 
of mail:
info@vithulpbijmantelzorg.nl.

Instuifmiddag KBO/SBU
KBO/SBU organiseert op maan-
dag 16 december een instuif- 
middag vanaf 14.00 uur in zaal    
’t 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.

Kerstmarkt mantelzorgers
Oude IJsselstreek stelt jaarlijks 
een mantelzorgwaardering vast. 
Het college van B&W heeft beslo-
ten om alle mantelzorgers uit te 
nodigen voor een kerstmarkt. Op 
17 december zijn mantelzorgers 
van 12.00 tot 14.00 welkom tij-
dens een lunch en kerstmarkt in 
de DRU Cultuurfabriek. Op de 
markt krijgen zij waardebonnen 
waarmee zij bij lokale onderne-

mers een cadeau mogen uitzoe-
ken. Ook kunnen zij er andere 
mantelzorgers ontmoeten en 
ervaringen en tips uitwisselen. 
Mantelzorgers die niet bij de 
kerstmarkt kunnen of willen zijn 
kunnen een waardebon aanvra-
gen. Mantelzorgers kunnen zich 
aanmelden voor de kerstmarkt 
of de attentie via de website 
(www.oude-ijsselstreek.nl, zoek-
woord ‘mantelzorgwaardering’). 
Mantelzorgers die geen internet 
hebben, kunnen zich telefonisch 
aanmelden via (0315) 292 292.

Damesgilde Ulft
Op woensdag 18 december om 
18.30 uur heeft Damesgilde Ulft 
haar jaarlijkse kerstavond met 
o.a. een gezamenlijke maaltijd in 
de Conferentiezaal van de DRU 
Cultuurfabriek. De muzikale be-
geleiding wordt verzorgd door 
het koor ”Just 4 Fun”, de kosten 
zijn € 10,- te voldoen bij opgave.

Op zondag 24 november houdt 
Terborg Centraal, de onderne-
mersvereniging van Terborg, 
wederom een sfeervolle winter-
fair genaamd ”Winterdromen”. 
Voor deze grote winterse 
markt, ontvangt u dit jaar bij 
een aantal ondernemers bij 
binnenkomst een kleine versna-
pering. Tevens kunt u onder het 
genot van de vrolijke noten van 
live muziek wandelen over de 
markt. 

Vorig jaar konden kinderen 
ondanks het wisselvallige weer 
volop schaatsen op de schaats-
baan. Dit jaar laat woordkun-
stenaar Joost van Kersbergen 
in de Hoofdstraat zijn sneldicht 
kunsten zien. Zonder te spreken 
creëert hij kleine magische
momenten met mensen middels 
’Zwijgzame Zinnen’. 

Karikatuur tekenaar Johan van 
Dam loopt in de Hoofdstraat 
rond met zijn ezel. Als u wilt, 
kunt u een prachtige karikatuur 
van uzelf laten tekenen. In de 
evenementenlocatie Georgius-
kerk verzorgen de midwinter-
hoorn blazers een demonstra-
tie. Met de geweldige akoestiek 
zullen hier ook koor Liberate 

van 13.30 tot 14.30 uur en de 
band Catch20 van 15.00 tot 
16.00 uur optreden. 

Natuurlijk is er in de Hoofdstraat 
en op het Jorisplein van alles 
te doen. Een aantal manne-
quins lopen rond en showen de 
laatste ’modeflitsen’, deze zijn 
mede mogelijk gemaakt door 
Terborg Centraal. Tevens is er 
een draaimolen, de geuren van 
glühwein, heerlijke speculaas-
jes, feestelijke marktkramen 
met verrassende producten en 
uiteraard zijn ook vele winkels 
geopend. 
Wilt u een tussenstop of koffie-
pauze? Verpleeg- en revalida-
tiecentrum Antonia heeft een 
modeshow met medewerking 
van Erna’s Boutique van 14.30 
tot 15.00 uur en 15.15 tot 16.00 
uur, u bent van harte welkom. 

De Terborgse winterfair is een 
prachtige regionale winter-
markt. Alle ondernemers slaan 
de handen ineen om van de 
Winterfair Terborg een gewel-
dige beleving te maken. 
De Winterfair in de Hoofdstraat 
van Terborg is op zondag 24  
november van 12.00 uur tot 
17.00 uur.

Sfeervolle winterfair in TerborgFilm ’De club van Sinterklaas 
en het pratende paard’ 
in DRU Cultuurfabriek

Op woensdag 27 november om 15.00 uur draait de sinterklaasfilm 
’De club van Sinterklaas en het pratende paard’ in de Rabobankzaal 
van de DRU Cultuurfabriek in Ulft. De Pieten van De Club van 
Sinterklaas kijken vreemd op als Amerigo, het paard van Sinterklaas, 
plotseling kan praten. Nog voor ze kunnen ontdekken hoe dit kan 
steelt slechterik Jef Vandenare het paard in de hoop er een talenten-
jacht mee te winnen. Zonder Amerigo kan het Sinterklaasfeest niet 
doorgaan! Zal het de Pieten met behulp van Stijn lukken om het 
paard op tijd terug te vinden om zo het Sinterklaasfeest te redden? 
De zaal gaat om 14.45 uur open. Kaartjes kosten 3,75.

Op zaterdagmiddag 30 novem-
ber zal de fotowerkgroep van 
de Oudheidkundige Vereniging 
Gemeente Gendringen in het 
Dorpshuus in Varsselder een 
groot aantal foto’s van dit dorp 
laten zien uit lang vervlogen 
tijden. Ook de buurtschap 
Veldhunten zal deze avond niet 
ontbreken. Honderden foto’s 
zijn gehaald uit archieven en   
 familiealbums. De voorbereiding
 van deze presentatie met de titel 
’Van Vredegoor töt de Huntense 
boom’ heeft meer dan een jaar in 
beslag genomen. Oude winkels, 
verenigingsgebouwen, boerde-
rijen, cafés, familiefoto’s en 
plaatjes van diverse verenigin-
gen zullen tot veel gespreksstof 
leiden.
Het netwerk van wegen is enorm veranderd; de Berghseweg en Oude IJsselweg waren er nog niet. Om 
van Ulft in Azewijn te komen diende je de hele Hoofdstraat van Varsselder te nemen! Voor de wat minder 
jeugdigen een feest der herkenning, door de jongere generatie zal nog lang worden gesproken met de
oudere inwoners en om uitleg worden gevraagd. Die reacties kent de fotowerkgroep van eerdere presen-
taties in andere kerkdorpen in de voormalige gemeente Gendringen.
Enkele inwoners van Varsselder en leden van de fotowerkgroep zullen de foto’s van commentaar voor-
zien, uiteraard met de nodige anekdotes. Om op deze middag een zitplaats te hebben worden er in het 
Dorpshuus ongeveer 14 dagen van te voren tijdens de reguliere openingstijden de gratis kaartjes uitgege-
ven. Reserveren is niet mogelijk. 
De zaal is open om 13.30 uur en de aanvang van de presentatie is om 14.00 uur. Na afloop kunnen er 
dvd’s worden besteld van deze maar ook van vorige presentaties. Toegang is gratis, uiteraard is een vrije 
gift zeer welkom. Zie ook: www.ovgg.nl Info@foij.nl, tel. 0315-329255
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Zoals op de voorpagina al werd 
vermeld, worden er in aanloop 
naar Kerst veel activteiten ge-
organiseerd die geld opbrengen 
voor een goed doel. Maar er 
gebeurt natuurlijk meer. Hier 
zetten we nog een aantal andere 
activiteiten op een rij. 

SSP-Hal
Ook dit jaar is er weer een kerst-
markt in de SSP-HAL op het 
DRU Industriepark in Ulft. Deze 
is op zondag 8 december. Tijdens 
deze kerstmarkt kunnen bezoe-
kers inkopen doen, genieten van 
lekker eten en drinken en di-
verse live muziekoptredens. De 
verwarmde SSP-HAL is gevuld 
met diverse marktkramen waar 
cadeaus, kerstartikelen en lek-
kernijen verkocht worden. Ook 
dit jaar worden er weer lekkere 
oliebollen voor een goed doel 
verkocht. 

Dit jaar wordt de Kerstmarkt 
opnieuw gecombineerd met een 
kunstmarkt. Kunstmarkt ’Uit de 
Kunst’ is een combinatie van 
expositie, verkoop en demon-
straties en wordt gehouden in 
een speciaal hiervoor ingericht 
gedeelte van de SSP-Hal.
De kerstmarkt en Uit de Kunst 
zijn op zondag 8 december ge-
opend van 11.00 tot 17.00 uur. 
Toegang voor bezoekers is gratis. 
Deelnemers voor zowel de kerst-
markt als Uit de Kunst kunnen 
zich nog aanmelden bij: info@
dru-industriepark.nl. 

Ulfts Mannenkoor
Zoals ieder jaar zijn er in Ulft en 
omgeving weer vele kerstconcer-
ten te beluisteren. Zo geeft het 
Ulfts Mannenkoor, net als vorig 
jaar, weer drie kerstconcerten. 
De eerste is op zaterdag 7 de-
cember, in schouwburg Maaseik, 
in België. Dit concert begint om 
20.00 uur. 
Ook bij onze oosterburen treedt 
het Ulfts Mannenkoor op. Op 
zondag 15 december geven ze een 
kerstconcert in de Schlosskirche 
Moyland in Bedburg Hau. Dit  
concert begint om 15.00 uur, de 
deuren zijn om 14.30 uur ge-
opend. Kaarten voor dit concert 
kosten 7 euro. 
Het koor sluit af in Nederland, 
op woensdag 18 december. Dan 
geeft het een kerstconcert in de 
H. Calixtusbasiliek in Groenlo, 

samen met het Ootmarsums 
Vrouwenkoor en Magdalena 
Guenov. Dit concert begint om 
19.30 uur. 

Ulfts Gemengd Koor
Het Ulfts Gemengd Koor geeft 
dit jaar twee kerstconcerten. 
De eerste is op maandag 16 
december, om 19.00 uur in 
Zorgcentrum Bettekamp is 
Varsseveld. Dit concert is rond 
21.00 uur afgelopen. 
Op zaterdag 21 december geeft 
het UGK een kerstconcert in 
Martinus Kerk in Groenlo. Dit 
concert begint om 20.00 uur.

Ulftse Nachtegalen
De Ulftse Nachtegalen zijn dit 
najaar maar liefst zes keer te 
bewonderen. Te beginnen op 
zaterdag 12 december. Dan geeft 
het kinderkoor haar kerstconcert 
in Zorgcentrum Debbeshoek, in 
Ulft. Dit begint om 18.30 uur. 
Twee dagen later treedt Luscinia 
op, samen met het Symfonisch 
Blaasorkest Gaanderen. Dit con-
cert begint om 20.00 uur, in de 
grote zaal van het Amphion in 
Doetinchem. Kaarten hiervoor 
kosten 17,50 euro. 

Slechts één dag later, op zon-
dag 15 december, treden alle 
koren samen op voor hun jaar-
lijkse kerstconcert. Dit concert 
begint om 15.30 uur, in de St. 
Mauritiuskerk in Silvolde. 
Op vrijdag 20 december treden 
weer alle koren samen op. Dit 
keer in de St. Pancratiuskirche in 
Anholt, in Duitsland. Dit begint 
om 19.00 uur. 

Op zondag 22 december zingt 
het jeugdkoor samen met het 
Liemers Mannenkoor in de 
Andreaskerk in Zevenaar. De 
aanvangstijd van dit concert is 
nog niet bekend. 
Het jeugdkoor sluit het jaar voor 
de Ulftse Nachtegalen ook af, 
op kerstavond. Ze begeleiden 
dan de kerkdienst in de Paskerk 
in Doetinchem. Deze begint om 
19.00 uur. 

Ettens Mannenkoor
Het Ettens Mannenkoor treedt 
dit najaar twee maal op. Het 
eerste concert is op zaterdag 30 
november om 20.00 uur. Dan is 
er het Warm winterconcert in de 
Oswalduskerk in Zeddam. De 
kerk is vanaf 19.30 uur geopend. 
Op 14 december geeft het Ettens
Mannenkoor een Kerstconcert, 
samen met het Dierens Mannen-
koor in de St. Martinuskerk in 
Etten. Dit concert begint om 
19.30 uur, de kerk is geopend is 
19.00 uur. 

Bloembinderij ten Have
Deze periode van het jaar zijn 
niet alleen maar koren te beluis-
teren. Ook de midwinterhoorns 
zullen in november en december 
weer veelal te horen zijn. Zoals 

op zaterdag 7 december, bij 
Bloembinderij ten Have in Ulft. 
Daar laat het iedereen winterse 
sferen proeven. Naast de klanken 
van de midwinterhoorn is er ook 
warme chocolademelk of glüh-
wein te drinken en zorgen diver-
se vuurschalen voor een gezellige 
sfeer. ”Tijdens deze dag laten 
we zien welk ambacht wij be-
heersen,” vertelt Erwin Legters. 
”Alles is hier handgemaakt. En 
op die zaterdag zorgen we dat de 
winkel er tiptop bij staat, om ons 
vakwerk extra te accentueren.”

Tuincentrum Putman
Ook Tuincentrum Putman uit 
Ulft besteedt extra aandacht 
aan de winkel tijdens Kerst. Zo 
worden er twintig handgemaakte 
kerststallen tentoongesteld en 
verkocht. Zo’n twaalf jaar gele-
den is de winkel begonnen met 
een aantal kerststallen, maar 
na verloop van tijd zijn dat er 
steeds meer geworden. Alle 
kerststallen zijn handgemaakt en 
worden regelmatig als geschenk 
gegeven. Daarnaast worden er 
ook weer, zodra de tijd daar rijp 
voor is, kerstbomen verkocht bij 
Putman. Ook de benodigdheden 
voor een leuke kerstboom, zoals 
kerstverlichting- en ballen, zijn 
er te koop. Deze winkel zelf is 
vanzelfsprekend ook in gezellige 
kerstsferen gehuld. 

Platenbeurs
Op 15 december transformeert 
het DRU Industriepark weer in 
de grooste platen- en cd-markt 
van de Achterhoek. Tijd om 
een middagje te snuffelen tus-
sen duizenden lp’s, cd’s, singles 
en dvd’s in het portiersgebouw 
in Ulft. Het begint om 11.00 uur. 
Tickets kosten 4 euro. Of je nou 
net begint met het aanleggen van 

je verzameling of al een behoor-
lijke berg collectors items in je 
kast hebt staan: je vindt altijd wat 
van je gading, want het aanbod is 
zoals altijd groot en gevarieerd. 
Standhouders kunnen een kraam 
huren via:
verhuur@dru-industriepark.nl.

Arbeidersexpositie
In het Portiersgebouw op het 
DRU Industriepark is een kleine 
expositie ingericht onder de titel 
’Uit het leven van den arbeider’. 
De expositie is op de eerste zol-
der tegenover de receptie. De  
expositie is opgezet door het 
IJzermuseum als bijdrage aan 
de viering van het tienjarig jubi-
leum van het DRU Industriepark.
De tentoonstelling geeft een 
kleine impressie van wonen, wer-
ken en de werkliedenvereniging. 
Er is een arbeiderskeuken uit de 
jaren 20-60 van de vorige eeuw 
ingericht, met veel terracotta 
huisraad. Het thema werk wordt 
vooral verbeeld door enkele 
lockers met werkkleding en een 
aantal modelboeken.

Het verhaal van de werklieden-
vereniging St Jozef, opgericht in 
1901, wordt beknopt verteld aan 
de hand van twee prachtige vaan-
dels, ruim honderd jaar oud. Er 
loopt een rechtstreekse lijn van 
de Sint Jozefvereeniging naar de 
huidige Cultuurfabriek. Zelfs het 
originele bureau van de vroegere 
DRU-directeur Bernard Reigers 
uit 1894 is opgenomen in de 
expositie. 
Deze is nog te bezoeken tot eind 
december, dagelijks geopend van 
10.00 tot 20.00 uur. Op maandag 
is expositie tot 19.00 uur geopend 
en op donderdag vanaf 16.00 uur. 
De toegang is gratis, maar een 
vrije bijdrage is altijd mogelijk.

Alle kerstactiviteiten op een rij

Het Ulfts Mannenkoor geeft dit jaar drie kerstconcerten.

Ronald Putman bij een van de handgemaakte kerststallen.
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Met de feestdagen voor de deur is 
voor Wijnhandel Schoemaker de 
belangrijkste tijd van het jaar 
aangebroken. De Ulftse slijterij 
staat voor iedereen klaar: onder-
nemers die op zoek zijn naar een 
relatiegeschenk én consumenten 
die met Kerst een goede wijn, 
whisky of speciaalbier op tafel 
willen zetten.

Nu het bijna december is, zijn ze 
er bij Wijnhandel Schoemaker 
aan de Veldstraat 13 in Ulft maar 
druk mee. ”In de zakelijke markt 
worden we met name gevraagd 
om klanten te ondersteunen bij 
hun eindejaarsgeschenken,” ver-
telt André Hendriksen. 
”Die kunnen we heel persoonlijk 
maken: met een bedrijfslogo op 
een kistje wijn, of met een per-
soonlijke wens toegevoegd.” 
Hoewel het over een maand al 
Kerst is, kunnen bedrijven nog 
met een gerust hart bij Schoe-
maker aankloppen. ”We doen dit 

al vele jaren en daardoor is onze 
kracht dat we snel kunnen scha-
kelen.” Op vrijdag 13 en zaterdag 
14 december (tussen 13.00 en 
19.00 uur) zijn er aan de Veld-
straat speciale kerstproeverijen. 
”Dan kunnen mensen proeven, 
uiteraard, en ook kiezen wat ze 
met Kerst willen drinken.” Dat 
kan naast wijn natuurlijk ook 
whisky of speciaalbier zijn. Het 
aanbod bij Schoemaker is op 
maat gemaakt en in elke klasse 
bovendien: van simpel tot luxe, 
voor elk wat wils. Het is een mis-
vatting dat klanten alleen met 
een groot budget bij Schoemaker 
terecht kunnen. Integendeel, zegt 
Hendriksen: ”Het grootste deel 
van ons assortiment zit juist onder 
de tien euro, net als in de super-
markt. Alleen kunnen we je bij 
onze wijnhandel/slijterij nog 
beter informeren en adviseren. 
Dus schroom vooral niet om eens 
langs te komen, iedereen is 
welkom!”

Kerst bij Schoemaker:

Eindejaarsgeschenken en 
kerstproeverijen

Wedstrijden van de 
komende weken

24 november:
Ajax B - Westendorp 
Silvolde - LONGA ‘30 
Ulftse Boys - SC Meddo 
VV Etten - GWVV 
VV Terborg - Keijenburgse 
Boys

1 december:
GWVV - HMC ’17 
NVC Netterden - Den Dam 
SVGG - RKPSC 
VV Gendringen - VV MEC 

8 december:
Ajax B - SV Kilder 
SDOUC - SC Varsseveld 
Silvolde - SV Juliana ‘31 
Ulftse Boys - Keijenburgse 
Boys 
VV Etten - VV Gendringen  
VV Terborg - GWVV 

15 december:
GWVV  - VV Gendringen 
NVC Netterden - SC Rijnland 
SDOUC - VV Vorden 
SVGG - Ajax B 
Ulftse Boys - SV Basteom 

Sportverenigingen, geef
uw wedstrijden door, 
dan weten uw supporteers
wanneer ze u kunnen
komen aanmoedigen!

ulftsekrant@ijselstroom.nl

Je wordt niet dik tussen Kerst 
en Oud en Nieuw maar tussen 
Oud en Nieuw en Kerst. 

De gezellige decembermaand 
staat weer voor de deur. Het sin-
terklaasfeest met pepernoten,
chocoladeletters, marsepein 
etc. Daarna gaan de winkels 
snel over in kerstsfeer, en wor-
den we lekker gemaakt met 
recepten van kersttaart, kerst-
hapjes en het kerstdiner. Ja, de 
feestdagen betekenen voor veel 
mensen gezelligheid, tijd door-
brengen met familie en vrien-
den én lekker eten en drinken. 
Wil je graag je gewicht in balans 
houden dan zul je toch keuzes 
moeten maken. Dat is makkelij-
ker dan je misschien denkt. Er 
zijn namelijk ook nog heel veel 
gewone dagen in december.
Door alle gewone dagen nor-
maal gezond te eten en vol-
doende te bewegen en sporten 
zoals je gewent bent, dan blij-
ven er maar een paar ”feest-
dagen” over.

Tips om je gewicht in balans 
te houden:
1.  Jij bent de baas. Laat je niet 

leiden door de reclamefol-
ders of de actieschappen in 
de winkel. Het doel van de 
winkelier is zoveel mogelijk 
verkopen, maar eenmaal al 
dat lekkers in huis zul je het 
ook opeten. Een boodschap-
penlijstje kan een hulp zijn. 

Ga boodschappen doen na 
het eten, want als je trek hebt 
valt je oog op allerlei lekkers.

2. Eet niet te veel. Dit geldt 
voor de maaltijd, eet tot je 
een verzadigend gevoel hebt. 
Ga je naar een feestje, denk 
er van te voren over na hoe-
veel je ongeveer gaat eten. 
Dit helpt je op de avond zelf 
om maat te houden. Voor 
producten zoals chips en 
pepernoten, doe er wat in 
een schaaltje en eet ze niet 
uit de zak. Je blijft vaak door-
eten tot de zak leeg is.

3.  Is het je de calorieën waard? 
Maak keuzes op basis van 
jouw favoriete smaak. Eet 
alleen die hapjes die je echt 
lekker vindt en laat de ande-
re aan je voorbij gaan.

4. Drink alcohol met mate. 
Alcohol bevat veel calorieën 
en lokt uit om er wat bij te 
eten. Tevens werkt alcohol 
ontremmend. Waardoor je 
misschien meer eet dan je 
vooraf had voorgenomen.

5.  Geniet van lekker eten. Denk 
daarbij aan kwaliteit en niet 
aan kwantiteit. Eet met 
aandacht en geniet. Samen 
of alleen maar wel bewust 
en niet terwijl je achter de 
computer zit of vol aandacht 
een film kijkt. Dan eet je wel 
maar proef je het nauwelijks.

Bijna dagelijks zet ik een recept, 
weetje of advies over gezonde 
voeding en bewegen op mijn 
facebookpagina. Deze kunt u 
volgen: www.facebook.com/
fitenslankmethettyschouten  

Hetty Schouten, Voedingscoach 
Fit&Slank Silvolde

Voedingstips

Kerstkilo’s

Op zaterdag 14 december sluit 
Fanfare Kunst na Arbeid uit 
Ulft haar 100 jarig jubileumjaar 
af met een kerstconcert. Voor 
dit concert is een samenwerking 
gezocht met het koor Inspiration, 
eveneens uit Ulft. KNA heeft 
het afgelopen jaar met een drie-
tal evenementen haar 100-jarig 
bestaan gevierd. 

In juni was er een jubileum-con-
cert samen met Ellen ten Damme. 
Afgelopen oktober werd er 
groots uitgepakt met de Ulftse 
Najaarskermis en als afsluiter 
zal een spetterend kerstconcert 
volgen. Een geschikte locatie 
heeft de fanfare gevonden ’aan 
de andere kant van het water,’ 
namelijk in Silvolde. De Sint 
Maurituskerk zal het decor zijn 

voor deze jubileum afsluiting.
Aanvang van het kerstconcert is 
om 20.00 uur.
Kaarten voor dit concert zijn te 
koop bij Primera Ulft, Bakker op 
43 in Ulft en PLUS Peperkamp 
in Silvolde. Kaarten kosten € 5,-.
De voorverkoop is reeds gestart.

Kerstconcert als afsluiter 
van 100-jarig jubileum

De kersttijd dient zich aan en 
dat betekent dat ook de midwin-
terhoornblazers van De Hutte-
piepen weer hun opwachting 
mogen maken in de regio. Op 
zondag 8 december gaat de tra-
ditionele midwinterhoornwande-
ling van start vanaf hun nieuwe 
thuisbasis op het DRU-terrein. 

”Vertrekken kan op zondag 8 
december tussen 10.30 en 12.30 
uur. Vanaf het nieuwe onder-
komen van de Oudheidkundige 
vereniging OVGG en ook de 
De Huttepiepen: het Ketelhuis 
op het DRU Industriepark,” 
vertelt voorzitter Ton Lukassen 
met gepaste trots. Net als de 
voorgaande jaren is er een korte 
route van 8 kilometer, ook mooi 
voor kinderen, en eentje van 
15, van de DRU naar Voorst, 
dan richting Anholt en via de 
Langenhorst terug. 

”We hebben twee catering-
punten,” vervolgt Lukassen, 
”In Anholt bij Daniëls en op 
Engbergen bij het openlucht-
theater. Met natuurlijk onze 
speciale Huttepiepensoep: heer-
lijke, goed vullende soep waar je 
goed op kunt wandelen. En we 
hebben altijd koffie, glühwein,
chocolademelk en krenten-
wegge.” 
Die consumptie zit inbegre-
pen bij de prijs; 5 euro voor de 
korte route, een euro (en een 
consumptie) meer voor de lan-
gere route. Kinderen tot 12 
jaar lopen sowieso gratis mee. 
”Zo kunnen gezinnen meelo-
pen zonder dat ze direct het 
volle pond hoeven te betalen.” 
Voor de fervente wandelaars    
is het bovendien mogelijk om 
hun wandelboekje aan te vullen 
met een Huttepiepen-stempel 
met sticker.

Zo ongeveer om het
kwartier heten de 
blazers van De Hutte-
piepen de wandelaars 
welkom. 
Lukassen: ”Na vrijwel 
elke kilometer staat er 
een groepje blazers, 
met ieder zijn eigen 
geluid en unieke tonen. 
Want er klinkt niet 
één midwinterhoorn 
hetzelfde, het is hele-
maal handwerk.” De 
Huttepiepen maken 
hun midwinterhoorn 
immers zelf, tijdens de 
(vier avonden duren-
de) bouwcursus die 
ook dit najaar weer 
heeft plaatsgevonden. 

In de kersttijd (vanaf het eerste 
weekend van de advent, komen-
de zondag) tot Driekoningen (6 
januari) mogen de blazers hun 
hoorn ook ’in het wild’ gebruiken. 
Waar het in het verleden dienst-
deed als signaalhoorn - ”zeg 
moar het eerste mobieltje’,” zegt 
Lukassen lachend – wordt met de 
midwinterhoorn nu vooral een 
traditie levend gehouden. En dat 
is geen overbodige luxe, weet de 
voorzitter.  ”Er wordt voorname-
lijk in de grensstreek geblazen, 
zo’n beetje van ’s-Heerenberg 
tot onder in Drenthe. We doen 
met De Huttepiepen al een paar 
jaar mee aan het Dickensfestival 
in Duiven. Dat is toch redelijk 
in de buurt, maar daar kenden 
ze de midwinterhoorn helemaal 
niet. Dus we zijn ook een soort 
ambassadeurs.” Info (ook over 
mogelijk extra bouwcursus na de 
jaarwisseling) op www.ovgg.nl.

Unieke tonen tijdens midwinter-
hoornwandeling Huttepiepen
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”Unga Astrid (Becoming 
Astrid)” in Filmhuis 
Op woensdag 27 november pre-
senteert het Filmhuis van het 
DRU Industriepark de Zweedse 
biografische dramafilm ”Unga 
Astrid (Becoming Astrid)” uit 
2018 over de beroemde Zweedse 
kinderboekenschrijfster Astrid 
Lindgren (Pippi Langkous). De 
film werd geregisseerd door 
Pernille Fischer Christensen die 
ook het scenario schreef, samen 
met haar echtgenoot Kim Fupz 
Aakeson (die ook kinderboeken 
schrijft). In de hoofdrollen Alba 
August, Maria Bonnevie, Trine 
Dyrholm en Björn Gustafsson. 
De film is het verhaal van een 
toen jonge Astrid, die ondanks 
de verwachtingen van haar in 
die tijd en haar religieuze opvoe-
ding, besloot om los te komen 
van de normen van de maat-
schappij en haar hart te volgen. 
De film begint 20.00 uur in de 
Rabobankzaal. Zaal open: 19.45 
uur. Een kaartje kost € 6,25 aan 
de balie èn € 7,-, online.

Paul Haenen - Haenen brengt 
vreugde
Een andere kijk op dezelfde 
werkelijkheid Een optimistische 
voorstelling waarin we niet alleen 
Haenen zelf beter leren kennen, 
maar ook kunnen genieten van 
zijn vaak scherpe kijk op actuele 
gebeurtenissen. Een avond vol 
humor, ernst en inzicht. Met toch 
ook wat ruimte voor Margreet 
Dolman, dominee Gremdaat 
en dokter Valentijn. De mooie 
kanten van het leven vieren en 
niet bij de pakken neerzitten. 
Altijd weer lichtpuntjes zien, ook 
als het even tegenzit; dat is de 
instelling van Haenen, in welke 
hoedanigheid ook. Een eigen-
zinnige en vrolijke voorstelling.
De voorstelling Haenen brengt 
vreugde vindt plaats op vrijdag 
29 november om 20.00 uur in de 
Rabobankzaal. Kaarten € 24,-.

Infloyd: ’t beste van Pink Floyd
De muziek van Pink Floyd 
inspireert al decennia lang gene-
raties van muziekliefhebbers. 

Pink Floyd zal volgens de nog 
levende ex-leden nooit meer 
samen optreden, maar de muziek 
blijft voortleven en moet vooral 
gespééld worden. Aldus Infloyd, 
de Nederlandse Pink Floyd tribu-
teband die in een razend tempo 
tot de top is gaan behoren.
Het concert van Infloyd vindt 
plaats op zaterdag 30 november
in de popzaal in het Portiers-
gebouw op het DRU Industrie-
park. De deuren openen om 
20.00 uur en om 21.00 uur begint 
het concert. Kaarten zijn in de 
voorverkoop  € 19,50, aan de 
deur € 23,-, 

Joris Linssen & Caramba 
- Raak
Op zaterdag 30 november betre-
den Joris Linssen en zijn muzikale 
vrienden van Caramba het podi-
um van de DRU Cultuurfabriek. 
Al meer dan tien jaar zetten ze 
elke theaterzaal op de kop met 
Nederlandse uitvoeringen van 
Mexicaanse liedjes. 
Raken en geraakt worden, daar 
draait alles om. En dat doen 
deze topmuzikanten vol over-
gave. Ontroerende levensver-
halen worden op een fraaie 
manier afgewisseld met opzwe-
pende liedjes, prachtige ballades, 
gevoelige teksten en loepzui-
vere samenzang. De voorstelling 
vindt om 20.00 uur plaats in de 
Rabobankzaal. Kaarten € 21,-.

Kaarten bestellen
Kaarten  zijn verkrijgbaar aan de 
receptie in het Portiersgebouw 
op het DRU Industriepark, 
Hutteweg 24, Ulft of tel. 0315-
200150. Ook zijn ze te bestellen 
via: www.dru-industriepark.nl.

Activiteiten DRU Cultuurfabriek
Op 14 december 2019 organi-
seert fanfare St. Gregorius een 
Winterfair. Na de succesvolle 
eerste editie in 2017 kan een 
vervolg hierop niet uitblijven. 
Een opzet die meer mogelijk-
heden geeft dan een traditio-
nele kerstconcert.  Een winter-
concert en wintermarkt in één. 

Naast het fanfareorkest o.l.v. 
Gerjo Seesink zal ook popkoor
Different Voices uit Gendrin-
gen o.l.v. Belinda Kamps voor 
winterse muziekklanken in 
’t Dorpshuus in Varsselder-
Veldhunten zorgen.
Vanaf 18.00 uur begint de 
Winterfair en vooraf worden 
de bezoekers buiten ontvangen 
door leden van de midwinter-
hoorngroep de Huttepiepen 
uit Ulft.  Ook zal de kerstster, 
die zich buiten op de schiet-
mast bevindt, officieel wor-
den ontstoken door leden van 
het O.L.V Gilde. Binnen is er 
een winterfair met sfeervolle 
marktkraampjes. 

Deze worden bemand door 
zowel mensen uit het dorp, als 
van buiten het dorp. Thema van 
deze fair is alles wat met winter, 
kerst en de gezellige december-
maand te maken heeft. 
Het fanfareorkest zal vooral 
luchtige nummers spelen, zoals 
Mr. Blue Sky, Last Christmas 
en Winter Games. Ook pop-
koor Different Voices zorgt 
voor sfeervolle zang.  Ditmaal 
bestaat de zaalindeling niet uit 
lange rijen stoelen voor het 
publiek maar gezellige zitjes 
waar jong en oud ontspannen 
van kan genieten. Een echte 
gastheer en gastvrouw  zullen 
aanwezig zijn om de verloting 
met prachtige prijzen onder de 
aandacht te brengen.

Voor een hapje en drankje hoeft 
men niets te kort te komen, 
waarbij de Apfelstudel niet 
mag ontbreken. Na afloop is er 
voldoende ruimte om  gezellig 
na te borrelen. Iedereen is  van 
harte welkom. Gratis toegang.

Winterfair Varsselder-Veldhunten

Puzzel mee met de Ulftse Krant
In deze Ulftse Krant verschijnt een speciale puzzel. Dit keer moeten de puzzelaars een zoektocht 
maken door alle advertenties. In de puzzel op deze pagina staan tekstregels. Van elke advertentie 
is een tekstregel of een deel daarvan opgenomen. Het is de bedoeling dat u achter elke tekstregel 
de naam van de adverteerder vermeldt. 
De complete lijst stuurt u in een envelop voor 9 december a.s naar:
De Ulftse Krant, onder vermelding van: 
Kerstpuzzel: ’t Goor 55A, 7071 PC ULFT

De uitslag wordt bekend gemaakt in de kersteditie van de
Ulftse Krant die 16 december a.s. verschijnt.
Naam .......................................................................................................
Adres .......................................................................................................
Postcode en Woonplaats .......................................................................
Tel.nr .......................................................................................................

Maak kans op een

kerstpakket t.w.v. € 50,-
Deel van de tekstregel Naam adverteerder
sfeervol winkelen   ............................................................................................................................................................................................................................................
zaalverhuur  ............................................................................................................................................................................................................................................
internet verzekeren  ............................................................................................................................................................................................................................................
sportpark IJsselweide  ............................................................................................................................................................................................................................................
Olde Iessel  ............................................................................................................................................................................................................................................
gezellige feestmaand  ............................................................................................................................................................................................................................................
vlooienmarkt  ............................................................................................................................................................................................................................................
gun u ook  ............................................................................................................................................................................................................................................
maakt uw tuin uniek  ............................................................................................................................................................................................................................................
black friday  ............................................................................................................................................................................................................................................
nieuw en gebruikt  ............................................................................................................................................................................................................................................
stylist  ............................................................................................................................................................................................................................................
brommerverzekeringen  ............................................................................................................................................................................................................................................
passend afscheid  ............................................................................................................................................................................................................................................
schildersbedrijf  ............................................................................................................................................................................................................................................
houten wijnkist  ............................................................................................................................................................................................................................................
Mline  ............................................................................................................................................................................................................................................
alles onder 1 dak  ............................................................................................................................................................................................................................................
Funda  ............................................................................................................................................................................................................................................
kerst vier je met  ............................................................................................................................................................................................................................................
Erwin Legters  ............................................................................................................................................................................................................................................
complete dienstverlening  ............................................................................................................................................................................................................................................
watertoren  ............................................................................................................................................................................................................................................
Mercedes Benz  ............................................................................................................................................................................................................................................
vrijheid in keuze  ............................................................................................................................................................................................................................................
direct leverbaar  ............................................................................................................................................................................................................................................
autobedrijf  ............................................................................................................................................................................................................................................
renovatiespecialist  ............................................................................................................................................................................................................................................
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De volgende Ulftse Krant verschijnt 16 december. Voor suggesties en/of opgaves van 
evenementen kunt u terecht bij Drukkerij IJselstroom aan ’t Goor 55A te Ulft, ulftse-
krant@ijselstroom.nl Bellen mag ook: 0315 - 681373, (vragen naar Patricia)

24 nov.: Winterfair in Terborg
25 nov.: Start decemberactie De Hanze, Ulft
27 nov.: Film ’De club van Sinterklaas en het pratende paard’, DRU Cultuur- 
 fabriek, Ulft
27 nov.: ’Unga Astrid (becoming Astrid)’, filmhuis DRU Cultuurfabriek. Ulft
28 nov.: Gratis loop- en rollatoradvies, Arc & Ciel, Voorstsestraat 1, Ulft
29 nov.: Presentatie Jaarboek Achterhoek en Liemers, Sint Martinuskerk,   
 Megchelen
29 nov.: Paul Haenen, DRU Cultuurfabriek, Ulft
30 nov.: Verleden Varsselder in beeld, Dorpshuus, Varsselder
30 nov.: Concert Infloyd, DRU Cultuurfabriek, Ulft
30 nov.: Joris Linssen & Caramba, DRU Cultuurfabriek, Ulft
2 dec.: Bingo KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
2 dec.: Rijbewijskeuringen, zaal Mulderije, Ulft
5 dec.: Informatiedag Sta-op-stoel, Voorstsestraat 1, Ulft
7 dec.: Kerstmarkt kasteeltuin Kasteel Bergh,’s-Heerenberg
7 dec.: Kerstconcert Arti Sacrum, Georgiuskerk, Terborg
7 dec.: Winterse sferen bij Bloembinderij Ad ten Have, Ulft
8 dec.: Kerst Keetje Moeder Teresa Stichting, DRU Cultuurfabriek, Ulft
8 dec.: Kerstmarkt SSP-hal, DRU Industriepark, Ulft
8 dec.: Midwinterhoornwandeling Huttepiepen, start vanaf DRU terrein, Ulft
8 dec.: Winterconcert Con Brio, Oude Kerk, Etten
9 dec.: Mantelzorgcafé, ’De Roode Leeuw’ Terborg
12 dec.: Kerstconcert kinderkoor Ulftse Nachtegalen, Debbeshoek, Ulft
13-14 dec.: Kerstproeverij en eindejaarsgeschenken Wijnhandel Schoemaker, Ulft
13-14 dec.: Gratis slaapanalyse Combitop, Voorstsestraat 1, Ulft
14 dec.: Kerstconcert KNA, Sint Mauritiuskerk, Silvolde
14 dec.: Kerstconcert Ettens Mannenkoor, St. Martinuskerk, Etten
14 dec.: Winterfair, Dorpshuus, Varsselder
15 dec.: Kerstconcert Ulftse Nachtegalen, St.Mauritiuskerk,  Silvolde
15 dec.: Platen- en cd-markt, SSP-hal, DRU-Industriepark, Ulft
16 dec.: Instuifmiddag KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
16 dec.: Kerstconcert UGK, Zorgcentrum de Bettekamp, Varsseveld
17 dec.: Kerstmarkt mantelzorgers, ’De Roode Leeuw’, Terborg
18 dec.: Kerstavond Damesgilde Ulft, DRU Cultuurfabriek, Ulft

Jarenlang werden er in Ulft pan-
nen gefabriceerd, tot de DRU het 
rond de eeuwwisseling voor ge-
zien hield. René Bongers brengt 
de pannen nu terug: als adviseur 
van het wereldberoemde Duitse 
merk AMC heeft de Ulftenaar 
zijn intrek genomen in een kan-
toor bij IJzersterk Ondernemen 
aan de Frank Daamenstraat 4 in 
Ulft.

Bongers’ kantoor op het DRU-
terrein zal dienst gaan doen als 
opleidingsplek (voor zijn hope-
lijk toekomstige AMC-collega’s) 
en als regionaal servicepunt voor 
de reeds duizenden bestaande 
klanten van het Duitse pannen-
merk, wereldmarktleider op het 
gebied van ’hoogwaardige kook-
systemen uit edelstaal voor de 
gezonde en smakelijke voeding’. 

Want dat er gezond en smake-
lijk gekookt kan worden met het 
kooksysteem, van AMC (Alfa 
Metalcraft Corporation), waar-
mee gecontroleerd op tempera-
tuur en tijd je eten wordt bereid, 
toont de voormalig groenteboer 
en rauwkostspecialist met veel 
plezier en enthousiasme aan:  
de verslaggever krijgt naast de 
nodige tekst en uitleg tevens een    
uitgebreid diner gepresenteerd, 
zoals Bongers dat op verzoek ook 
bij geïnteresseerden thuis komt 
doen. Uiteraard met behulp van 
de door hemzelf meegebrachte 
producten van AMC, waarmee 
zeer eenvoudig gekookt kan 
worden.

”De groenten hoeven alleen ge-
wassen te worden, die kunnen 
daarna door elkaar en zonder 

water in één pan, ook de aardap-
pels kunnen erbij. En vlees bak je 
zonder een gram olie of boter,” 
legt Bongers al kokkerellend uit. 
”Dat kan op het fornuis op de 
laagste stand, dus energiezuinig. 
En zoals thee zijn smaak afgeeft 
aan water, zo gebeurt hetzelfde 
als je groente in water kookt; bij 
het afgieten gooi je dan een hoop 
vitaminen en mineralen weg. 
Met de pannen van AMC heb 
je dat niet. Op die manier kook 
je duurzaam, lekker en gezond. 
Dat laten we de mensen zien én 
proeven.”

De vergelijking met een 
Tupperware-avond dringt zich 
op, maar dat is beslist niet aan 
de orde, benadrukt Bongers. 
”Integendeel, AMC verbiedt ons 
juist om op zo’n avond te praten 
over verkoop of prijzen. Pas als 
ze naderhand zelf aangeven ge-
interesseerd te zijn, nemen we 
contact met ze op.”

De Ulftenaar is als adviseur na-
mens AMC verantwoordelijk 
voor Achterhoek en Liemers, 
een gebied dat voor hem alleen 
te groot is. Bongers is naast het 
geven van proeverijen dan ook 
op zoek naar zijn eigen collega’s. 
”Die kunnen een opleiding van 
tien weken krijgen, en daarvoor 
hoeven ze nu niet meer naar 
Brabant, dat kan perfect aan de 
Frank Daamenstraat!”

Voor meer informatie,zowel over 
de producten van AMC als over 
de werkzaamheden, kan contact 
worden opgenomen met René 
Bongers zelf (06 2016 5484 of via 
www.amc.info).

Bongers brengt de pannen terug 
bij de DRU Het keetjesproject van de 

Moeder Teresa Stichting Ulft 
krijgt een nieuwe dimensie. Na 
tien succesvolle jaren op het 
Simonsplein in Doetinchem 
wordt het ‘Kerstkeetje 2019’ 
dit jaar gehouden op zon-
dag 8 december op het DRU 
Industriepark in Ulft.

Tijdens deze dag vindt er van alles 
plaats rond de stichting. Tussen 
09.00 en 12.00 verzorgt Optimaal 
FM live vanuit het DRU-
hoofdgebouw het programma 
Prima Hollandia met Twan  van 
Zee en Balthazar van Puffelen. 
”Dat gebeurt in de foyer,” stelt 
Eelco Walraven, die door de 
stichting bereid werd gevonden 
de Keetjes-kar te trekken. ”In de 
middag zijn er verschillende op-
tredens in de Popzaal. Zo treedt 
Sandra Vriese drie sets met haar 
band Mainz op en speelt ze ook 
haar nieuwe single ’Homeward 
Bound’.”
In de pauzes van de optredens 
komen jonge talentvolle arties-
ten op de bühne. Walraven: ”Zo 
treedt die middag onder meer 
Yara Beeks uit Doetinchem op.”
Walraven geeft nog niet de hele 
line-up bloot. ”Nee, dat doen we 
de komende week.” Alle activi-
teiten hebben als doel zoveel 

mogelijk opbrengsten te genere-
ren voor hulpverlening in Oost-
Europa. Walraven: ”Daaraan 
is niets veranderd. De Moeder 
Teresa Stichting is ook goed 
vertegenwoordigd met het laten 
zien wat voor activiteiten het al-
lemaal ontplooit. Alleen is het 
nu in de DRU lekker warm, in 
vergelijking met de actie op het 
Simonsplein.”
Het belooft een leuke dag te 
worden bij de DRU. ”Die dag is 
er in de SSP-hal een kerstmarkt, 
de beide evenementen verster-
ken elkaar,” meent Walraven. 
”Wij sluiten onze actiedag af om 
17.00 uur met het bekendmaking 
van de opbrengst.”
De Moeder Teresa Stichting Ulft 
is blij met de tweedehandskle-
ding die bij de stichting wordt 
ingeleverd. ”Maar wij roepen 
mensen wel op om ons niet met 
hun lompen op te zadelen,” stelt 
voorzitter Mimy Meuleman van 
de stichting. ”Afgelopen maand 
hebben wij geld moeten betalen 
voor het ophalen van kleding 
waar wij niets mee kunnen. Die 
kleding kunnen mensen beter 
zelf afvoeren, want met kapotte 
onherstelbare kleding maken we 
ook iemand in Oost-Europa niet 
blij.”

’Kerstkeetje’ DRU Industriepark

Zou het aan de naam liggen, die verwijst 
naar de oude gemeente Wisch, zodat 
de Ulftenaar zich misschien niet uitge-
nodigd voelt? Zou het zijn omdat Ulft 
aan de Ettense kant van de Oude IJssel 
ligt, en zich meer Liemers voelt dan 
Achterhoeks? Of zou het zijn omdat de 
Ulftenaar denkt dat de WischKwisch te 
gemakkelijk is? We weten het niet. 

Maar dat de gemiddelde Ulftenaar te 
bescheiden zou zijn om deel te nemen 
aan de WischKwisch, dat lijkt ons sterk. 
Want een echte Ulftenaar, uit oer en 
vuur opgetrokken, lijkt ons voor een 
kleintje niet vervaard. Wat zijn nou 100 
vragen en opdrachten voor een team 
van 10 of meer zonen en dochters van 
dit trotse dorp aan de Oude IJssel? HA! 
Die lachen daarom.  

Zorgwekkend stil in Ulft
Maar terwijl ondertussen al 25 teams    
uit Silvolde, Varsseveld en Terborg zich 
aan het voorbereiden zijn: 
 -Laptops? Check! Tekenpapier? Check! 
Videocamera? Check! Auto’s? Check! 

Keukengerei? Encyclopedieën? Check! 
Kratjes? Dubbel Check!- is het in Ulft 
verrassend stil. Zorgwekkend stil.

Wel Ulftenaren, weet dan dat je je nog 
tot 10 december aan kunt melden voor 
de WischKwisch. Het recept is eenvou-
dig. Na aanmelding via:
www.hetgluujendepeerd.nl ontvang je 
alle informatie die je nodig hebt. Een 
team mag zo groot zijn als je zelf wilt.
 Variatie in leeftijd en achtergrond strekt 
tot aanbeveling!
En op zaterdag 14 december gaat het 
om precies 19.00 uur los. Dan haal je de 
map met opdrachten op en ga je met je 
team als de wiedeweerga aan de slag. 
Want vierenhalf uur de tijd lijkt heel 
veel, maar je zult er je handen nog aan 
vol hebben om voor die tijd alle vragen 
en opdrachten af te hebben. 

Zet hem op Ulft! 
De wischkwisch wacht op jullie!

WischKwisch daagt de 
Ulftse teams uit


