
Rien Meesters is al achttien 
jaar een bekend gezicht in de 
Katholieke Kerk in Ulft. Als kos-
ter is hij verantwoordelijk voor 
de vieringen en uitvaartdiensten 
in de Antonius Petrus & Paulus 
kerk in Ulft, wat valt onder de 
Maria Laetitia Parochie. Maar 
wat doet een koster eigenlijk?

”Als koster verzorg je alle voor-
bereidingen van de dienst,” ver-
telt Meesters. ”Mensen komen 
naar de kerk en mogen er vanuit 
gaan dat alles in orde is. Maar 
daar zit wel wat werk achter. Ik 
zorg voor de aankleding van het 
priesterkoor, dat het geluid goed 
werkt, dat de verwarming op 
tijd aan staat. En dat elke dienst 
weer.”

Zijn hele leven is hij al een trou-
we kerkganger geweest. Eerst in 
Brabant, maar de laatste 37 jaar 

in Ulft en omgeving. ”In het be-
gin was het natuurlijk even wen-
nen, maar dat is het altijd als je 
ergens nieuw bent. Inmiddels ken 
ik heel veel mensen hier, want 
als koster ben je na de dienst hét 
aanspreekpunt voor de mensen.”

Kopje koffie
”Na afloop wordt er tijdens de 
koffie de dienst ook wel even ge-
evalueerd. Dat vind ik wel leuk, 
het is belangrijk om kritisch te 
blijven. En die behoefte om na 
te praten is groot, want een groot 
deel van de kerkgangers blijft al-
tijd even na voor een kopje kof-
fie. Toen we daarmee begonnen, 
had ik dat niet verwacht. Maar 
blijkbaar heeft de kerk ook nog 
een heel sociale functie.”
En dat sociale aspect speelde ook 
een belangrijke rol in zijn keuze 
om koster te worden. ”Zo’n 21 
jaar geleden werd ik gevraagd 

om collectant te worden voor 
de kerk. Ik was eerst een beetje 
voorzichtig, maar dacht ook:     
’laten we het maar proberen’. 
Het persoonlijke aspect sprak 
mij daarin wel aan. Dat beviel 
zó goed, dat het bestuur me drie 
jaar later vroeg om koster te 
worden. Ook daarvan zei ik dat 
ik het eerst wilde proberen. Het 
moet van beide kanten wel klop-
pen. En dat doet het dus nu al 
achttien jaar.”

Muziek
In die tijd is er veel veranderd. 
Ten opzichte van pakweg twin-
tig jaar geleden zitten de kerken 
minder vol dan toen. ”Daar heb-
ben wij natuurlijk ook mee te 
maken. We proberen van alles, 
maar het is gewoon moeilijk om 
nieuwe mensen te bereiken. Kijk, 
in mijn jeugd kwamen de jeugd-
diensten op, met eigen jeugd-

koren. Dat trok toen wel, want 
je zat daar met veel leeftijdsge-
noten. Maar tegenwoordig speelt 
dat helemaal niet meer zo.”

De koren zijn misschien niet 
zo jeugdig meer, maar spelen 
nog zeker een belangrijke rol 
in de Maria Laetitia Parochie. 
”Muziek is heel belangrijk in 
onze diensten. Daar ben ik ook 
heel blij mee, zingen hoort er 
gewoon bij, vind ik. En dat is 
vreemd, want als kind vond ik 
al dat zingen maar niks. Mooie 
muziek geeft een dienst meer 
inhoud.”

Ook de uitvaarten zijn erg ver-
anderd door de jaren heen. ”Ze 
zijn veel persoonlijker gewor-
den. Dat vind ik wel een goede 
ontwikkeling. Vroeger had je als 
familie niets te zeggen over de 
dienst, dan bepaalde de priester 
wat er zou gebeuren. Hij stond 
ook met zijn rug naar de men-
sen toe. Nu draagt de familie 
eigen ideeën aan, alles gaat veel 
persoonlijker.”

Meesters heeft namens de Maria 
Laetitia Parochie nog een kerst-
boodschap voor iedereen. ”We 
wensen jullie allen een kerst vol 
vrede, een jaar zonder verdriet 
of tegenslag. Mogen de dagen, 
weken en maanden gevuld zijn 
met liefde en een lach en dat 
vrede uw deel mag zijn, evenals 
voorspoed, liefde en harmonie. 
Moge de uren, dagen, weken en 
maanden worden tot een sym-
fonie. We wensen u allen mooie 
feestdagen en een heel gelukkig 
nieuwjaar.”
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Nog een week, dan is het weer 
Kerst. We tellen met z’n allen 
af naar de dagen waarop we 
elkaar opzoeken en het samen 
gezellig maken. De reclame-
spotjes brengen ons al volop 
in de sfeer en proberen ons zo 
te verleiden tot de heerlijkste 
aankopen. Natuurlijk zijn het 
ook dagen van tradities. Zoals 
bij ons thuis een heerlijk ont-
spannen brunch, geen haastig 
ontbijt en roef roef naar het 
werk, maar alle tijd van de 
wereld, rustig opstaan en tafel 
dekken en dan gezellig een 
broodje met thee of koffie. 
Daarna gezamenlijk de tafel 
even afruimen en dan samen 
het bos in. Weer of geen weer, 
de hele dag op hok is ook niet 
alles, dus een wandeling om 
even uit te waaien, lekker een 
frisse neus halen. 
De middag brengt altijd wel 
een al honderden keren be-
keken kerstfilm waar je niet 
bij na hoeft te denken en je 
rustig een stuk van kunt mis-
sen. Eventueel samen nog 
een spelletje of wat puzzelen 
en dan langzaamaan alles bij 
elkaar halen en voorbereiden 
voor de gourmet, terwijl een 
ander de dieren verzorgt. De 
tafel wordt opnieuw mooi 
gedekt en de lampen worden 
ingepakt tegen het vet, de 
bakplaat gaat aan en eenieder 
kan zijn of haar eigen menu 
samenstellen. Aangezien je 
maar kleine porties bakt en eet 
ben je zo een paar uur verder. 
Het zijn de dagen waarop je 
vaak alle tijd hebt om gezellig 
met je naasten bij te kletsen en 
allerlei anekdotes op te halen. 
Gewoon, gezellig samen. Dat 
doen we door het jaar heen 
vaak te weinig. Genieten we 
er daarom met kerst zo van? 
Misschien komend jaar tus-
sendoor toch maar eens wat 
vaker doen dan.

Wij wensen u allen fijne feest-
dagen en alle goeds voor het 
nieuwe jaar.

ulftsekrant@ijselstroom.nl
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Ontwikkeling landgoed 
Voorst 
De gemeente verleent medewer-
king aan de ontwikkeling van 
een nieuw landgoed op de loca-
tie waar onlangs drie boerderijen 
zijn gesloopt. Het gaat om, zoals 
de gemeente het omschrijft ’één 
landhuis van allure’ op circa 5,5 
hectare grond. In het plan is re-
kening gehouden met het door-
trekken van het fietspad langs de 
Engbergseweg, deze loopt straks 
dwars door het landgoed. Dat is 
veiliger voor fietsverkeer. Voor 
de ontwikkeling van het beoogde 
landgoed is een schetsontwerp 
gemaakt. Deze vormt de basis 
voor verdere uitwerking. De pro-
vincie, eigenaar van deze locatie, 
heeft toegezegd medewerking te 
verlenen aan een landgoedont-
wikkeling op haar eigendommen. 
Wethouder Ben Hiddinga: ”Met
dit initiatief lopen we vooruit op 
het beleid dat momenteel in voor-
bereiding is. Dit omvat onder 
andere woningsplitsing, Ruimte 
voor Ruimte en beleid rond de 
ontwikkeling van nieuwe land-
goederen in het buitengebied. Ik 
ben dus heel blij met deze stap.” 

Lichtmonument Levenslicht 
ter herinnering aan Holocaust 
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 Oude IJssel-
streek te zien. Op 27 januari is 

het 75 jaar geleden dat vernieti-
gingskamp Auschwitz werd be-
vrijd. 
Rotterdammer Daan Roose-
gaarde ontwierp speciaal voor 
deze gelegenheid een licht-
monument bestaande uit 104.000 
lichtgevende stenen. Hij liet zicht 
inspireren door de Joodse tradi-
tie om steentjes op graven en 
Holocaust-monumenten te plaat-
sen. 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 her-
denken in de gemeenten waar zij 
woonden ontwierp Roosegaarde 
een monument dat kan worden 
verplaatst. Alle stenen zullen op 
16 januari eerst één groot monu-
ment vormen in Rotterdam. 
Vervolgens worden de stenen, 
samen met uv-lichtbronnen, ver-
spreid onder de deelnemende 
gemeenten waar ze gedurende 
twee weken te zien zijn. Oude 
IJsselstreek doet mee aan het 
project omdat ook in deze ge-
meente mensen, om wie zij 
waren, zijn opgepakt en weg-
gevoerd. Waar het deel van het 
monument in Oude IJsselstreek 
straks is te zien, moet nog wor-
den bepaald. De stenen kunnen 
binnen en buiten staan en ze mo-
gen ook worden verplaatst. 

Groen licht voor ontwikke-
ling vier zonnevelden
Het college van B&W heeft een 
principeakkoord gegeven voor 
de ontwikkeling van vier zon-
nevelden in de gemeente. Deze 
zijn in totaal 36 hectares groot 
en wekken ongeveer 35 GWh 

duurzame elektriciteit op in de 
gemeente. Dit is ongeveer gelijk
aan duurzame stroom voor 
10.000 huishoudens. 
Op dit moment mogen vier ini-
tiatieven voor zonnevelden de 
plannen uitwerken en de ruimte-
lijke procedure starten. Het gaat 
om het plan De Ligtenberg in 
Silvolde dat door Wonion wordt 
ontwikkeld. Het plan is een com-
binatie van een recreatief park 
en een zonnepark en ongeveer 

3 hectare groot. Het tweede          
nitiatief is het plan Havebos, het 
ligt aan de bosrand tussen het 
spoor en de provinciale weg tus-
sen Silvolde en Varsseveld. 

Het plan heeft een oppervlak van 
17 hectare. Het derde initiatief 
waarvoor een principe akkoord is 
gegeven is het plan Zonne-Wilg 
Omsteg, het ligt ten noorden van 
Netterden vlak bij de plassen van 
Netterden Zand en Grind. 

Het is een lokaal initiatief van 
de leden van Windpark Den Tol 
B.V. Het plan heeft een opper-
vlak van 10 hectare. 
Tot slot het plan Rafelder aan de 
Zeddamseweg tussen Etten en 
Zeddam. De locatie is een voor-
malige vuilstort van 6 hectare. 

Het college legt de beoorde-
ling van deze eerste trance aan      
zonnevelden ter besluitvorming 
voor aan de gemeenteraad. 

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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Werkzaamheden Middelgraaf e.o. Ulft

Eind november zijn wegwerkzaamheden begonnen aan de Middelgraaf en omgeving. Aanleiding is de 
slechte staat van de bestaande riolering en de inrichting van de straat. In negen fases wordt de riolering 
vervangen en een infiltratieriool aangelegd. Ook wordt de bestaande verharding vervangen. Volgens plan-
ning zijn eind juli volgend jaar de werkzaamheden afgerond.

Over een week of twee houdt het 
echt op voor Kok Transport in 
Ulft. Nadat hij de onderneming 
voor transport, zand en grind 
ruim dertig jaar (deels in zijn 
eentje) heeft gerund, stopt Frans 
Kok er met ingang van 1 januari 
mee. Toch is er niet echt sprake 
van een einde: Bleumer uit 
Netterden is de nieuwe eigenaar.

Er waren voldoende redenen 
om er een punt achter te zetten 
en de zaak van de hand te doen, 
verklaart Frans Kok. ”Ik word 
in januari 65, de gezondheid laat 

me af en toe wat in de steek, ik 
heb geen opvolger. Ik ben ook 
’s avonds behoorlijk gesloopt na 
een dag werken. Als ik er nu mee 
stop, kan ik nog een paar jaar 
genieten. En ik mot er toch een 
keer met uutscheien.”

Daarmee komt er een einde aan 
meer dan een eeuw bedrijvigheid 
aan de Frank Daamenstraat 41 in 
Ulft, waar opa Kok in 1911 begon 
met zijn boerderij en later ook 
grond ging afgraven (’van hier 
tot achter aan de Roggestraat 
met de hand afgegraven’). 

Vader Kok had er vervolgens zijn 
handel in brandstoffen - kolen
en petroleum - totdat het gas in 
Groningen werd ontdekt en hij 
overging op zand en grind. De 
zonen Gerard en Frans volgden 
hem op; Frans’ tweelingbroer 
Gerard kwam omstreeks 1980 
in de zaak, Frans zelf nam een 
jaar of zeven later de plaats van 
zijn vader in, toen die ziek werd. 
Sinds Gerard in 2003 plotse-
ling op 48-jarige leeftijd over-
leed, stond Frans er alleen voor. 
”Het is wel lastig geweest in m’n 
eentje. Maar we zijn inmiddels 

alweer zestien jaar verder en ik 
heb het goed gered, daar ben ik 
wel blij van.” 

Jarenlang leverde Kok met zijn 
vrachtwagen zand, grind, grond 
en overige bouwmaterialen aan 
hoveniers en aannemers, maar 
ook aan particulieren. Zijn laat-
ste week als zelfstandig onderne-
mer staat voor de deur. 

”Vrijdag 20 december wordt de 
laatste dag. Dan ligt de bouw stil 
en zitten de zandgaten dicht.” En 
per 1 januari neemt Bleumer uit 
Netterden het bedrijf over. De 
gesprekken hadden weinig voe-
ten in de aarde. ”Eigenlijk zaten 
we meteen al op dezelfde golf-
lengte en was het wel duidelijk 
dat het van beide kanten paste,” 
vertelt Michel Bleumer, die het 
bedrijf in Ulft wil voortzetten. 
”Daar zijn we nu mee bezig. We 
hopen dat de gemeente ons dat 
gunt!”

De goede contacten tussen Kok 
en Bleumer blijven waarschijn-
lijk voortduren. ”Misschien dat 
ik de eerste paar maanden nog 
even bijspring, om ze een beetje 
op gang te helpen”, zegt Kok. 
”Ik ben dan ook niet bang voor 
een zwart gat. Het is vooral fijn 
dat ik niks meer moet, ik ben van 
de zorgen en de verplichtingen 
af. Maar ik ga ook het terrein 
hier nog opruimen, dus ik zal me 
voorlopig niet vervelen.”

Frans Kok is niet bang voor het 
zwarte gat

Frans Kok samen met Ruud Bleumer (links) en Michel Bleumer.
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Van Dik Hout - 25 jaar! 
Sinds de doorbraak in 1994 staat 
Van Dik Hout aan de top van de 
Nederlandse muziekscene. 2019 
is extra bijzonder, want dit jaar 
staat in het teken van 25 jaar 
Van Dik Hout. Dit werd gevierd 
met een gloednieuw album, do-
cumentaires én een tour langs de 
Nederlandse poppodia. Op zater-
dag 14 december staat de band in 
de popzaal in het Portiersgebouw 
op het DRU Industriepark.
De zaal opent 20.00 uur, aanvang 
20.30 uur. Kaarten à €19,50 in de 
voorverkoop en €22,50 aan de 
deur verkrijgbaar aan de recep-
tie in het Portiersgebouw op het 
DRU Industriepark, Hutteweg 
24, Ulft of via tel. 0315-200150. 
Ook zijn ze te bestellen via www.
dru-industriepark.nl. 

Grootste platen- en cd-beurs 
van de Achterhoek op het 
DRU Industriepark
Zondag 15 december transfor-
meert het Portiersgebouw op het 
DRU Industriepark in de groot-
ste platen- en cd winkel van de 
Achterhoek. Muziekliefhebbers 
verzamelen zich in zowel de foyer 
als het poppodium welke worden 
gevuld met kramen vol muzikaal 
moois. Ook als men geen platen-
speler bezit, is er genoeg te ver-
krijgen op de beurs. 
Naast platen zijn er duizenden 
cd’s, singles en dvd’s verkrijg-
baar. Of men nu begint met het 
aanleggen van een verzameling 
of al een behoorlijke berg collec-
tor’s items in de kast heeft staan, 
er is voor ieder wat wils.
De platen- en cd-beurs vindt 
plaats van 11.00 tot 17.00 uur.  
Kaarten zijn voor € 3,25 verkrijg-
baar aan de receptie - Hutteweg 
24, Ulft of via tel. 0315 - 200150. 
Ook zijn ze te bestellen via de 
site www.dru-industriepark.nl

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.

Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 6 januari haar maan-
delijkse bingo voor leden in 
’t Hemeltje te Ulft. De aanvangs-
tijd is veranderd van 14.30 uur 
naar 14.00 uur. Nieuwe leden zijn 
welkom en kunnen zich op deze 
middag aanmelden.

BOOGIE NIGHTS BETTER 
DAYS! 
Op 21 december komt de disco 
show van Nederland naar de 
DRU voor een speciale avond. 
De verlichte dansvloer gaat ook 
weer mee en we draaien niet al-
leen de muziek uit die tijd maar 
laten ook de clips en beelden uit 
die tijd zien. Kortom, dit wordt 
weer een avond herinneringen 
ophalen. Boogie Nights vindt 
plaats in het het Portiersgebouw 
op het DRU Industriepark. De 
zaal opent om 21.00 uur. Kaarten 
zijn voor €10,75 in de online 
voorverkoop via onze website en 
voor €12,50,- aan de deur. 

Midwinterwandeltocht 
Koffieboererij Groot 
Nibbelink
Op zondag 22 december is er 
een Midwinterwandeltocht m.m.v.
de Varsseveldse midwinterhoorn-
blazers en een groep jachthoorn-
blazers bij Koffieboererij Groot 
Nibbelink in Sinderen.  Aanvang 
11.30 uur. Entree € 3.00 inclusief 
een consumptie.

Kiev Ballet - De Notenkraker 
Op zaterdag 28 december voert
het Kiev Ballet het sprookje De
Notenkraker  op in de Rabobank-
zaal in het Portiersgebouw op het 
DRU Industriepark. 
De voorstelling begint om 15.00 
uur. Kaartjes kosten: volwassene 
€29,50, kind €19,50, 1 volw+1 
kind €44,00, 1 Volw + 2 kinderen 
€59,00 en zijn verkrijgbaar aan 

de receptie in het Portiersgebouw 
op het DRU Industriepark,  
Hutteweg 24 Ulft, telefonisch via 
0315-714358 of via de website 
(www.dru-industriepark.nl). 

Rijbewijskeuringen in Ulft
Automobilisten kunnen zich via 
Regelzorg Rijbewijskeuringen op 
6 januari 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.

Damesgilde Ulft
Op woensdag 15 januari om 19.30 
uur houdt Damesgilde Ulft een
bijeenkomst in de Conferentie-
zaal van de DRU Cultuurfabriek. 
De heer Jonny Kwast komt een 

presentatie geven over Slacht-
offerhulp. Het beloofd een in-
teressante en leerzame avond te 
worden.

Instuifmiddag KBO/SBU
KBO/SBU organiseert op maan-
dag 20 januari een instuifmiddag 
van 14.00 tot 16.00 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 koffi e kost slechts €1,- 
en er is ruimte voor zo’n 80 deel-
nemers, dus breng partner, buren 
en vrienden mee.

Schoolfoto’s bij OVGG in DRU Ketelhuis 

Een niet-aflatende stroom van liefhebbers van oude schoolfoto’s komt elk jaar op de derde zondag in 
januari naar de DRU om bij de Oudheidkundige Vereniging OVGG terug te gaan in tijd. Misschien wel 
naar hun eigen jeugd... Op zondag 19 januari 2020 kan het zomaar gebeuren dat oude schoolmaatjes el-
kaar treffen op de nieuwe locatie, het Ketelhuis op het DRU Cultuurpark. Sinds de zomer is het Ketelhuis 
aan de Hutteweg 28a de nieuwe stek van de OVGG. Er zullen veel mappen ter inzage liggen met foto’s 
van alle scholen voor kleuter-, lager- en voortgezet onderwijs in de voormalige gemeente Gendringen. 
Daarnaast hoort bij elke foto een namenlijst die mag worden aangevuld. Een groot aantal fotolijsten zal 
worden voorzien van afbeeldingen van de mulo/mavo in Ulft en de huishoudschool in Ulft/Gendringen. 
Deze scholen staan centraal op deze zondag.
Leden van de fotowerkgroep zijn aanwezig en geven graag informatie. Mocht er in een privé-album een 
schoolfoto met daarop familieleden ontbreken, kunnen zij die leveren, gedrukt of in een jpeg-bestand. 
Het werkt ook andersom; graag ook foto’s meebrengen naar deze werkgroep, die nog heel veel oude 
foto’s kan gebruiken voor het inmiddels enorme archief. Mogelijk kunnen ook de namen toegevoegd 
worden. Met andere woorden, haal die schoenendoos of dat fotoalbum maar tevoorschijn. Het Ketelhuis 
is geopend van 11.00 tot 16.30 uur en is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Uiteraard is de toegang 
gratis, maar een vrije gift wordt op prijs gesteld. Maak er een gezellig uitje van. Je kunt uren dwalen 
langs de foto’s die altijd weer leiden tot gespreksstof met bekenden die je hier tegenkomt. Schoolfoto’s... 
je raakt er niet over uitgepraat. 

Op dinsdag 31 december organiseert Carnavalsvereniging ”de Zinkput” Varsselder Veldhunten weer het 
jaarlijkse carbidschieten  in de wei van Familie Lucassen aan de Hesterweg. Om 12.00 uur zal de burge-
meester samen met Prins Sjaak en hofhouding het eerste schot lossen. De organisatie heeft weer gezorgd 
dat de mensen er weer warm en droog bij kunnen staan, en ook is er weer een warme snack of koud biertje 
verkrijgbaar. De laatste schoten zijn om 16.00 uur dus wees er op tijd bij.

Een archieffoto van het carbidschieten. (Fotograaf: Nico Marcus)

Varsselder-Veldhunten knallend het jaar uit

Zaterdag 1 en zondag 2 februari 
wordt er weer door de bossen 
gerend, in de bomen geklom-
men en over de sloten gespron-
gen in het buitengebied van 
Gendringen/Voorst. 

Elk jaar proberen we ons als 
organisatie te verbeteren. Dus 
ook dit jaar is het parcours weer 
een beetje aangepast om voor 
de deelnemers en publiek een 
mooi evenement neer te zetten. 
Op zaterdag staan de 6 en 9 km 
run op het programma, voor
jeugd vanaf 8 jaar en volwas-
senen. 

Zondag wordt de 13 en 21 km 
gelopen. Hier is net als voor-
gaande jaren ook weer een 
aparte categorie voor Politie-
deelnemers. De start en finish 
is weer bij Atletico’73, vanuit 
daar lopen de deelnemers via 
Manege Diekshuus richting 
Engbergen. We gaan dit heuvel-
achtige bosgebied optimaal be-
nutten. Zo is er veel te zien 
voor de wandelende gezinnen 
en wordt dit een uitdagend stuk 

voor de survivalatleten. De 
langste afstanden gaan dit jaar 
weer helemaal naar de rotonde 
bij de Marmelhorst. Daar staan 
onderweg mooie (combinatie)
hindernissen mede mogelijk 
gemaakt door Bruggink Sports 
Constructions op hen te wach-
ten. Dit jaar zullen de lange af-
standlopers ( 13 en 21 km) het 
koude water ook weer  moeten 
trotseren. Onze hoofdsponsor 
Bax advocaten, belastingkundi-
gen heeft aangegeven nog een 
paar jaar met ons verder te wil-
len. Daarmee zijn tegelijkertijd 
plannen ontstaan voor een be-
drijvenrun in 2021. 
Wil je alvast oefenen? Dat kan 
natuurlijk. Het advies is als je 
weinig tot geen ervaring hebt 
om eerst de kortste afstand te 
proberen. Wil je je goed voor-
bereiden? Ga dan trainen bij 
een van de trainingsgroepen die 
te vinden zijn op:
www.survivalrunbond.nl 
of volg een clinic bij:
survivalmaterialen.nl 
Dit mooie evenement kan       
natuurlijk niet plaats vinden 
zonder de steun van onze spon-
soren en vrijwilligers. 
Wil jij ons helpen? Meld je dan 
aan: ssgvrijwilligers@gmail.com 
Meer info op:
www.survivalgendringen.nl

Survivalrun Gendringen 1 en 2 februari
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Nog twee weken, dan zitten 2019 
en ook de 32e jaargang van De 
Ulftse Krant er weer op. Voor u 
ligt de veertiende en laatste re-
guliere editie van dit jaar; zoals 
u van ons gewend bent, hebt u in 
de afgelopen maanden weer vol-
op kunnen lezen over van alles 
wat er zich in Ulft en omstreken 
afspeelde. En om het jaar goed 
af te sluiten, nemen we u nog een 
keer mee door de bijzonderste 
verhalen die in 2019 in De Ulftse 
Krant verschenen.

De eerste uitgave van het 
jaar verscheen op 28 januari, 
met daarin traditiegetrouw de 
plannen van de gemeente Oude 
IJsselstreek voor 2019, de voorge-
nomen investeringen en reacties
daarop van de verschillende
politieke partijen in onze ge-
meente. Ook was er aandacht 
voor het verrassingsoptreden van 
burgemeester Otwin van Dijk. 
Hij had tijdens de pronkzittingen 
van Stichting Iseldonk op 18 en 
19 januari de eer om Stadsprins 
Ton den Derde en Jeugdprinses 
Quinty den Eerste van Iseldonk 
als eerste te mogen feliciteren 
en deed dat op unieke wijze. Als 
een ware ’Buutwin’ verzorgde 
de burgemeester samen met de 
lokale artiesten Dianca en Nora 
Disbergen - Old & (N)ice - een 
carnavalsbuut; geheel in de stijl 
van de leus van de jeugd van 
Iseldonk, ’Metdoen’. 
In de volgende Ulftse Krant 
stond carnaval helemaal cen-
traal en bovendien werd hierbij 
als extra bijlage de Iseldonkse 
Carnavalskrant geleverd - later 
in het jaar verschenen ook nog 
een keer de VVV Zomerkrant en 
de Monumentenkrant als bijlage 
bij de Ulftse Krant.

In april werd vooruitgeblikt op 
het naderende afscheid van tand-
arts Kees Wijnberg - én zijn op-
volging, die destijds net geregeld 
was. De tandarts maakte duide-
lijk dat hij een mooie tijd gehad 
heeft in Ulft, nadat hij als gebo-
ren Amsterdammer opgroeide 
in het westen van het land en 
in 1975 ook in de hoofdstad zijn 
opleiding tot tandarts voltooide. 
”De Achterhoek bleek destijds 
een noodgebied, waar tandartsen 
gezocht werden. We zijn toen 
deze kant op gereden, door het 
Montferland. Dat was prachtig 
en we dachten: hier kunnen we 
wel aarden.” Dat is gebleken. 

Mondzorgpraktijk C. Wijnberg
werd gevestigd aan de Kemper-
manstraat. ”Dertien jaar later 
ging mijn vrouw als mondhygië-
niste aan de slag en waren we 
op zoek naar uitbreiding, die 
vonden we aan de Debbeshoek.” 
Daar wordt de praktijk komend 
jaar voortgezet; onder de ver-
trouwde naam Mondzorgpraktijk 
C. Wijnberg, maar dan na 45 jaar 
wel zonder tandarts Wijnberg 
zelf. 

Wellicht geeft ook kroegbaas 
Alard Ross binnenkort het stokje 
over aan een opvolger. Want met 
hoeveel plezier Ross zijn werk 
ook nog altijd doet bij café Het 
Hemeltje, het is een keer mooi 
geweest. ”Het vak van kastelein 
is prachtig, ik kan ervan genie-
ten. Maar het is ook zwaar. Ik 
ben bijna 68 en het lichaam komt 
soms in opstand,” vertelde Ross 
afgelopen voorjaar. ”Ik wil zeker 
niet zielig doen, ik heb er zelf 
voor gekozen, maar het is tijd 
voor andere dingen. Ik wil wel-
eens wandelen over het pad hier 
aan de overkant van het water.” 
Ross hoopt dat Het Hemeltje 
overgenomen kan worden. 
”Eigenlijk maakt het me weinig 
uit door wie. Maar als ik het voor 
het zeggen zou hebben: het liefst 
een jong stel, waar de kroeg lang 
mee vooruit zou kunnen. Dat 
zou ik voor het dorp het mooist 
vinden.”

Daarnaast was 2019 het jaar dat 
Terborg vierde dat het 600 jaar 
geleden stadsrechten kreeg; met 
Els Bakker keken we vooruit 
naar de uitpuilende agenda met 
activiteiten die werden georgani-
seerd in het kader van ’Terborg 
600’. Ook stonden we er met    
locatiemanager Jelle Hoogeveen 
bij stil dat de Debbeshoek in 
Ulft 50 jaar bestond; ooit begon-
nen als wat toen nog ’bejaarden-

centrum’ heette, tegenwoordig 
’woonzorgcentrum en verpleeg-
huis’. Wat ze bij de opening in 
1969 nog niet hadden: in het cen-
trum is een internetcafé geves-
tigd, om maar te laten zien dat de 
Debbeshoek met z’n tijd mee is 
gegaan. ”Het is niet meer alleen 
bingo wat we hier bieden,” merk-
te Hoogeveen op. ”Al is ook dat 
nog steeds heel populair.”

Volop ruimte hadden we uiter-
aard eveneens voor Huntenkunst, 
dat op 24, 25 en 26 mei in Ulft 
voor de 27e keer plaatsvond. De 
SSP-Hal wordt jaarlijks voor die 
gelegenheid tot een waar kunst-
dorp omgebouwd en dat was in 
2019 niet anders. Het evenement 
is geliefd en trekt jaarlijks vele 
bezoekers, zowel uit binnen- als 
uit het buitenland. Huntenkunst 
is uitgegroeid tot een belangrijke 
en aansprekende kunstmanifes-
tatie, dit jaar namen liefst 230 
kunstenaars deel. 

Dat de Ulftse fanfare Kunst Na 
Arbeid het 100-jarig bestaan 
vierde, hebben we evenmin on-
opgemerkt voorbij laten gaan. 
Ter ere van het jubileum werd in 
juni in de DRU Cultuurfabriek 
een spetterend concert gegeven 
met zangeres Ellen ten Damme. 
Ook in juni was er de eerste

editie van een nieuwe wieler-
wedstrijd: de Ronde van Ulft. 
Het sportieve evenement werd 
georganiseerd als eerbetoon 
aan de uit Ulft afkomstige en in 
2017 overleden wielerliefhebber, 
trainer en KNWU-jurylid Theo 
Overbeek, clubicoon van RTV de 
Zwaluwen uit Doetinchem. Aan 
de start verschenen onder meer 
de Ulftse profwielrenner Koen 
Bouwman (rijdend voor Jumbo-
Visma), oud-profwielrenner Jelle 
Nijdam (wonend in Doetinchem) 
en Joris Nieuwenhuis, profwiel-
renner uit Zelhem en rijdend 
voor Team Subweb. 

In de Ulftse kermiskrant, ver-
schenen op 1 juli, blikten we 
vooruit op het volksfeest dat la-
ter die week los zou barsten in 
Ulft. De schutterijen Sint Joris, 
Sint Hubertus en De Eendracht 
kregen weer de ruimte om hun 
verhaal te doen en hun program-
ma te presenteren, terwijl ze ook 
gezamenlijk aan het woord kwa-
men. Daarvoor moesten Nardy 
Arentz (Sint Joris), Jan Jansen 
(De Eendracht) en Martin 
Helmink (Sint Hubertus) wel 
diep in hun geheugen graven; ze 
gingen in gedachten terug naar 
1980, naar de tijd dat ’hun’ schut-
terijen nog bijna op voet van 
oorlog met elkaar leefden. Want 
hoewel verscheidene Ulftenaren 
en korpsleden van de drie Ulftse 
schuttersgildes niet beter weten 
dan dat de kermis in het dorp 
gezamenlijk geopend wordt, is 
het aan de drie tamboer-maîtres 
van destijds te danken dat dit in 
2019 al voor de veertigste keer 
gebeurde. ”De besturen gaven 

het een jaar,” zei Nardy over die 
periode. ”En dan was het wel 
klaar, dachten ze. Maar het zijn 
er veertig geworden.”

Nog meer mooi nieuws kwam 
er die editie van Wim en Gerrie 
Luemes. Zij hadden een moei-
lijk jaar achter de rug: in augus-
tus 2018 brandde Landwinkel 
Luemes aan Het Goor 59 volle-
dig af en om de catastrofe com-
pleet te maken, raakten ze door 
de brand ook een groot deel van 
hun woonhuis kwijt. Maar na 
nog geen twee weken dicht te 
zijn geweest, werden er – mede 
dankzij goede hulp van buitenaf 
– al snel weer nieuwe landwin-
kelproducten verkocht. En in de 
zomer was ook het optimisme te-
rug. ”We zijn druk bezig met de 
heropbouw,” liet Gerrie weten. 
”Het kost behoorlijk wat tijd en 
moeite om dingen als verzeke-
ringen te regelen en ondertus-
sen het akkerbouwbedrijf en de 
landwinkel draaiende te houden. 
Maar we komen er wel.”

Nieuwe gezichten waren er 
eveneens in Ulft: na zeventien 
jaar een eetcafé te hebben be-
stierd in Nieuwpoort (onder de 
rook van Rotterdam), kwamen 
Dolf Dickmann en Peronne van 
Leeuwen naar de Achterhoek, 
om de nieuwe uitbaters van ’t 
Kroegje aan de Ir. Sassenstraat 
33 te worden, met ’Bourgondisch 
borrelen met een hapje’ als 
motto. ”Het klinkt als een cli-
ché, maar we zijn echt gek op de 
regio,” verklaarden ze over hun 
verhuizing vanuit het westen van 
het land. 

Bij de intocht van Sinterklaas, die 
op zondagmiddag 17 november 
door ondernemersvereniging De 
Hanze en burgemeester Otwin 
van Dijk welkom geheten werd 
in Ulft, was het nieuwe gezicht 
dat van Martijn – de opvolger 
van ’mevrouw Maria’; na jaren 
trouwe dienst ging zij met pensi-
oen. Gelukkig bleek Martijn een 
waardige opvolger. En omdat 
hij gek is op social media, stelde 
Martijn zichzelf met filmpjes op 
de Facebook-pagina van Ulft 
Compleet van tevoren alvast 
voor aan de kinderen in Ulft én 
aan de Sint. Mede daardoor liep 
alles tijdens de intocht weer op 
rolletjes.

De Ulftse Krant blikt terug op 2019

Els Bakker, een van de organisatoren van Terborg 600 jaar.

Dolf Dickmann en Peronne van Leeuwen, de nieuwe uitbaters van ’t Kroegje in Ulft.
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De kerstboom is gezet en het 
huis ziet er sfeervol uit. Nu gaan 
we ons afvragen: wat eten we 
met de kerst? Sommigen gaan 
naar een restaurant, koken zelf 
of koken met de hele familie of 
gaan gourmetten. Wil je op je 
gewicht letten tijdens de feest-
dagen? Ik geef je een aantal tips 
waarop je kunt letten.  

Kies als voorgerecht bijvoor-
beeld een heldere bouillon-
soep of een soep gemaakt van 
groente zoals een broccoli soep 
of paprika/tomaat soep. Of een 
voorgerecht met zalm, tonijn, 
garnalen of carpaccio in combi-
natie met sla, tomaat etc.
Als hoofdgerecht kun je kiezen 
voor een magere vleessoort 
zoals biefstuk, tartaar, rund-
vlees, kip, varkenshaas of vis 
(kabeljauw) en combineer het 
met lekkere groenten en rauw-
kost en aardappeltjes uit de 
oven. Voor een caloriearm 
nagerecht kun je kiezen voor 
vers fruit/fruitsalade of sorbet-
ijs (dit bevat geen vet). Maar 
je kunt ook kiezen voor een 
nagerecht die je heel erg lekker 
vind, het is immers maar 1 keer 
kerstmis! Op www.fitenslank.nl 
staan leuke kerstrecepten!
Ga je gourmetten, dan kun je 
deze tips gebruiken voor als 
jezelf of familie en vrienden op 
hun gewicht willen letten. Kies 
voor mager vlees, maar ook vis 
is een goede keuze, (witte vis, 
zalm, garnalen). In gourmet-
pannetjes kun je ook heel goed 

groenten bakken. Bijna alle 
groenten zijn geschikt: courget-
te, broccoli, paprika, boontjes 
en aubergine. Handig zijn ook 
de kant en klare roerbakmixen. 
Vergeet ook geen lekkere sala-
de op tafel te zetten. Pas op met 
sauzen, stokbrood, kruidenbo-
ter en alcohol. Deze bevatten 
meestal onnodig veel suiker, vet 
en energie. Tip: vul een karaf 
met drinkwater en drink een 
glaasje water naast je wijn of 
bier. De meeste gourmetstellen 
hebben een anti-aanbaklaag. 
Een klein drupje olie uitsmeren 
met een kwastje is vaak meer 
dan voldoende. Word je onge-
duldig als je moet wachten tot 
je vlees gaar is? Zet dan een 
aantal snackgroenten op tafel, 
zoals komkommer, worteltjes, 
bleekselderij en kleine tomaat-
jes. Lekker om te dippen in een 
zelfgemaakte dipsaus, bijvoor-
beeld de Fit&Slank knoflook-
saus. Zie het recept hieronder:

KNOFLOOKSAUS
Ingrediënten:
- 2 eetlepels Friteslijn (5% vet)
- 1,5 eetlepel magere yoghurt
- afgestreken eetlepel bieslook
- afgestreken eetlepel peterselie
- koffielepel gembersiroop
- peper
- en natuurlijk vers geperste 
knoflook
Bereidingswijze: Heel eenvou-
dig: Meng alle ingrediënten 
door elkaar en laat (een nachtje) 
goed intrekken in de koelkast.

Eet smakelijk en GENIET! 
Fijne Feestdagen gewenst! 

Hetty Schouten, 
Voedingscoach Fit&Slank

Voedingstips
Het Kerstdiner

Particulieren konden altijd al 
bij Inter Primeur in Ulft terecht 
voor meubels op maat. Met de 
vernieuwde showroom aan de 
Oerseweg 4 en het concept 
’uniek wonen’ krijgen klanten 
nu ook de kans om met eigen 
ogen te komen bekijken wat 
zoal de mogelijkheden zijn bij de 
meubelmakerij. 

De showroom is op maandag  tot 
en met vrijdag geopend (van 9.00 
tot 17.00 uur) en op zaterdag van 
10.00 tot 15.00 uur. Iedere woens-
dag, donderdag en vrijdag is 
bovendien ontwerpster Lisanne 
Berendsen aanwezig om teken-
advies te geven. ”We leveren al 
heel lang meubilair op maat,” 

vertelt Gerard Koster van Inter 
Primeur. ”Klanten konden altijd 
al bij ons terecht om meubels op 
maat te laten maken. Maar nu, 
met onze eigen ontwerpster en 
de vernieuwde showroom, zijn 
we in staat om te tonen wat we 
in huis hebben. De moeilijk-
heid was voorheen dat we dat 
niet konden laten zien, mensen 
hadden veel inlevingsvermogen 
nodig om voor zich te zien hoe 
meubels daadwerkelijk kunnen 
worden. Nu heeft de klant er 
direct een idee bij.”

De naam ’uniek wonen’ is 
niet voor niets gekozen: Inter 
Primeur kan in de eigen fabriek 
aan nagenoeg alle klantwensen 

voldoen. Koster: ”Alle meubels 
maken we precies zoals de klant 
het wil. Een kast die net iets 
hoger of lager moet, of met laden 
in plaats van een draaideur. Of 
als mensen over een bank zeggen 
’deze zit hartstikke fijn, maar ik 
kom net niet met de voeten aan 
de grond’, dan maken we des-
gewenst die bank 3 centimeter 
lager. Het komt zelfs voor dat we 
stoelen voor aan de eettafel in 
twee maten maken, als daarom 
wordt gevraagd. Het is echt heel 
specifiek maatgericht. En we 
kunnen nu alle mogelijkheden 
laten zien, voor het complete 
interieur: kasten, banken, tafels, 
stoelen, we maken zelfs keukens 
op maat.”

Met ’uniek wonen’ heeft Inter 
Primeur een mooie toevoeging 
aan het bestaande, ruime aan-
bod. De eigen spuiterij stelt de 
meubelmakerij daarnaast in 
staat om in elke gewenste kleur 
te leveren. Dat leveren gebeurt 
overigens door het personeel van 
Inter Primeur zelf. ”We hebben 
ons eigen team van monteur,” 
zegt Koster. ”We besteden dat 
niet uit aan een bezorgservice. 
Zodoende worden de meubels 
bezorgd door mensen met kennis 
van zaken.” 
Vaak zijn het zelfs de monteurs 
die de meubels zelf gemaakt heb-
ben. Koster, lachend: ”Dus die 
weten wel hoe een kast of ander 
meubelstuk in elkaar gezet moet 
worden.”

Inter Primeur maakt uniek 
wonen mogelijk

Het eerste drijvende zonne-
park van Nederland ontwikkeld 
door Vattenfall wordt gebouwd 
op het terrein van Netterden 
Zand en Grind in Gendringen. 
Eind december start Vattenfall 
met de bouw van het park dat 
een capaciteit krijgt van 1,2 
Megawatt. Onlangs werd het 
contract ondertekend.

Grond om zonneparken te bou-
wen is schaars in Nederland. Een 
mogelijke oplossing hiervoor 
is het aanleggen van drijvende 
zonneparken in o.a. plassen 
die ontstaan zijn door zand- en 
grindwinning. Vattenfall helpt 
met dit initiatief de energiebe-
hoefte te koppelen aan duur-
zame opwek. Een bijkomstig 
voordeel is dat het aanwezige 

water zorgt voor een natuurlij-
ke koeling van de panelen, wat 
zorgt voor een hoger rendement 
dan wanneer zonnepanelen op 
land staan.

Op de locatie in Gendringen, 
waar Netterden al vijfentwintig 
jaar zand en grind wint, ligt in 
het water een elektrische zand-
zuiger, die samen met bijbeho-
rende sorteer- en verwerkings-
installaties jaarlijks zo’n 2,5 
miljoen kWh verbruikt. 
Door de afgravingen is een plas 
ontstaan waar straks een eiland 
met drijvende zonnepanelen 
zal worden gebouwd. Dat zon-
nepark gaat in de helft van de 
energiebehoefte voorzien.
”Vanuit Vattenfall hebben we 
de missie om binnen één gene-

ratie fossielvrij leven mogelijk te 
maken,” zegt business develop-
ment manager Ivo Iprenburg. 

”Ons gezamenlijke streven naar 
een duurzame toekomst heeft 
ons samengebracht in dit project. 
Bijzonder vind ik dat Netterden 
dit project niet zozeer gestart is 
vanuit een winstoogmerk, maar 
vanuit hun visie om maatschap-
pelijk verantwoord te onderne-
men. Groene energie hoort daar 
vanzelfsprekend bij.”

Vattenfall is hoofdaannemer 
en begeleidt het gehele traject, 
Netterden neemt de investering 
voor haar rekening. De werk-
zaamheden starten eind 2019. 
Het zonne-eiland is naar ver-
wachting mei 2020 operationeel.

Vattenfall bouwt eerste drijvende 
zonnepark in Gendringen

De koren van de Ulftse Nacht-
galen geven op vrijdag 20 decem-
ber een stemmingsvol kerstcon-
cert in de St. Pankratiuskerk  
(de grote kerk zonder toren) 
in Anholt. Vorig jaar gaven 
zij al een zéér goed ontvangen 
Adventsconcert in dezelfde kerk. 
Déze keer is het nóg dichter 
bij Kerstmis en de koren gaan 
ervoor zorgen dat de ambiance in 
de kerk ultiem is om in de juiste 
kerstsfeer te komen!

De 3 koren (’de Jonge Nachte-
galen, het jeugdkoor de Ulftse 
Nachtegalen en Vocaal Ensemble 
Luscinia) zingen een keur aan 
internationale kerstliederen en 
een finale met de meest geliefde 
Duitse Weihnachtsliederen.
De koren worden geleid door 
Ben Simmes en Lizette Tijdink. 
De koorzang varieert van 1- tot 
9-stemmig en er is instrumentale 
begeleiding op piano, viool en 
dwarsfluit.
Het Jeugdkoor van de Ulftse 
Nachtegalen mag zich het ’Beste 

koor van de provincie Gelderland 
2018-2019’ noemen en werd in 
2018 4e koor van Nederland!
De in totaal ongeveer 50 leden 
van de drie koren garanderen dat 
u in een zeer feestelijk versierde 
kerk in de allerbeste kerststem-
ming zult komen!
Het concert begint om 19.30 uur. 
De kerk is open om 19.00 uur. 
De entree is 12,50 euro (kinderen 
tot 12 jaar gratis entree).
Op zondag 15 december geven 
dezelfde koren hetzelfde concert
in de St. Mauritiuskerk te Sil-
volde. Aanvang van het concert 
is in Silvolde 15.30 (kerk open 
om 15.00 uur). Entree 12,50 
euro (kinderen tot 12 jaar gratis 
entree) incl. koffie/ thee  in de 
pauze. Ook hier zal de kerk fees-
telijk versierd zijn om u in de 
juiste Kerststemming te brengen.
 
De leden van de Ulftse Nachte-
galen zien érg uit naar uw komst 
want: Hoe méér zielen. Hoe méér 
Kerststemming!!!
  

Het beste koor van Gelderland 
gaat voor een Internationale 
Kerst!

Gerard Koster (links) en Gerwin Seessink
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Wij bedanken iedereen voor hun steun en aandacht in 
het afgelopen jaar.
We organiseren komend jaar diverse jubileumactiviteiten 
om ons 100-jarig bestaan te vieren. Hierbij bent u van 
harte welkom om dit met ons mee te vieren. 

Prettige kerstdagen en een gelukkig 2020 toegewenst.
Wij nodigen u allen uit voor onze nieuwjaarsinstuif op zaterdag 4 januari 

vanaf 20.00 uur in ons clubgebouw ”De Tamboer” om te proosten op 
de start van ons jubileumjaar.

Schutterij ’De Eendracht’ Ulft.

Atletico ’73 
bedankt alle 

leden,
vrijwilligers, 
sponsoren, 
en relaties  

voor een mooi sportjaar.

Wij wensen iedereen 
de allerbeste sportwensen 

voor 2020.

Bestuur en vrijwilligers
van Stichting

Openluchttheater
Engbergen

en organisatie Winterfair
„Engbergen in Lichterlaaie“

wensen u

fijne kerstdagen
en 

gezond 2020

WWW.LOKAALBELANG.INFO

dankt alle leden, vrijwilligers, supporters, sponsoren 
en businessclubleden voor hun steun. Mede hierdoor 
kunnen wij terugzien op een zeer geslaagd 2019.

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 2020 te wensen.

Wij nodigen u hierbij uit voor de Nieuwjaarsinstuif
in onze kantine op zondag 5 januari, aanvang 13.00 uur.
             Bestuur SDOUC.

SAMENSPEL DOET OVERWINNEN ULFTS
E COMBINATIE

SAMENSPEL DOET OVERWINNEN ULFTS
E COMBINATIE

hunten

wenst u 
fi jne feestdagen en 
een kunstig nieuwjaar

kunst     

hunten

wenst u 
fi jne feestdagen en 

kunst
wenst iedereen 

gezellige feestdagen
en een voorspoedig 2020.

Hengelsportvereniging  
Het Baarsje wenst u 
allen een gezond en 

sportief 2020!

TONEELVERENIGING  SIOS
wenst u allen Fijne kerstdagen en 

een gezond en amusant 2020

En speelt weer voor u op 28 maart 

Theaterzaal van DRU Industriepark - Ulft

Het bestuur van
De Oudheidkundige 
Vereniging OVGG 
dankt alle leden en 
geïnteresseerden 
voor de 
medewerking en
belangstelling in het voorbije jaar.

Wij wensen iedereen fijne, 
traditierijke feestdagen 
en een heel voorspoedig 2020.

Wij - Amnesty groep Ulft -
bestonden dit jaar 40 jaar

Wij kijken met veel voldoening terug op
onze jubileumavond.

Dank aan iedereen die er was die avond en aan
allen die hebben meegewerkt aan het slagen van
deze avond. Met name: Otwin van Dijk, burgemees-
ter Gemeente Oude IJsselstreek; Hamed Kharwary,
voormalig VN-medewerker en schrijver, gevlucht
uit Afghanistan; Anwar Manlasadoon, column-
schrijver voor dagblad De Gelderlander, gevlucht
uit Syrië; Eduard Nazarski, directeur Amnesty
Nederland; Karin Weidekamp voor haar gedicht;
De muzikanten Luc ten Brinck & Friends voor de
prachtige muzikale bijdrage; DRU Cultuurfabriek
voor alle medewerking; Martijn Kraan voor de PR;
Het filmteam van filmschool Iriszorg voor de mooie
film die over ons is gemaakt; Fotograaf Dennis
Buitelaar voor de prachtige foto’s die op deze avond
zijn gemaakt.

Maar ook dank aan alle collectanten die dit jaar weer
gecollecteerd hebben voor Amnesty. En natuurlijk 
dank aan alle flexwerkers die ons geholpen hebben 
bij Huntenpop en bij onze jaarlijkse boeken- en     
platenmarkt. Ook in 2020 maken wij ons weer sterk 
voor de mensenrechten.

Wij kunnen daarbij nog nieuwe groepsleden
gebruiken. Zin om mee te doen? Reageer dan via de
mail naar a.neijland@planet.nl of via de telefoon
0315-631627

Wij wensen iedereen
vrede en vrijheid toe in 2020!

Amnesty groep Ulft e.o.

Schuttersgilde 
”St. Hubertus” 
Ulft 

wenst U allen zeer goede feest-
dagen en een gelukkig 2020.
1 januari vanaf 11.00 uur
Nieuwjaarsinstuif in het gildegebouw.
U bent van harte welkom.

www.sinthubertusulft.nl

De ‘olde kermis’ wenst al onze bezoekers, 

de zeer gewaardeerde sponsoren en vrijwilligers

EEN GEZOND EN GEWELDIG GOED 2020!

olde kermis
ZATERDAGAVOND 11 JULI 2020

Dat wordt natuurlijk weer genieten ;)

GOE

Korfbalvereniging 

Wenst u prettige feestdagen 
en een sportief 2020. 

Sportieve voornemens? Kom korfballen. 

Iedere dinsdag 19:30—20:30 sportpark de IJsselweide 

Het Nederlands 
IJzermuseum 

dankt allen die in het 
voorbije jaar hun steun en 

medewerking gaven, 
en wenst iedereen een 

ijzersterk 2020.

Wij wensen alle vrienden en bekenden van het Ulfts Mannenkoor

Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 2020.

Bestuur, leden, dirigent, pianist 
en presentatrice van 
het Ulfts Mannenkoor
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CDA wenst u 
prettige Kerstdagen 
en een gezond 2020

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

Folkloristische Dansgroep
’’de Dörsvlègels’’ Ulft
wenst u 
prettige 
feestdagen
en een
voorspoedig 
2020 toe.

v.v. Ulftse Boys 
wenst u 
prettige Kerstdagen 
en een 
gezond 2020 toe.

NIEUWJAARSINSTUIF
ZONDAG 5 JANUARI 
13.00 uur
Het bestuur van Ulftse Boys nodigt 
(steunende) leden, sponsoren, vrijwilligers en 
partners van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

51

Het bestuur van de stichting 

Taptoe Ulft wenst iedereen 

fijne feestdagen en een 

voorspoedig 2020 en ziet 

u graag op zaterdag 

18 april bij 

Taptoe Ulft

UBC wenst u 
fijne feestdagen 
en een 
sportief 
2020.

ULFTSE BADMINTON CLUB

Fanfare Kunst Na Arbeid bedankt:

leden, dirigent en donateurs

voor hun bijdrage in het afgelopen jaar en wenst u 

een gelukkig, gezond en muzikaal 2020!

Bestuur en teams van 

Essentius
wensen u fijne feestdagen 
en een voorspoedig 2020

Borckeshof  Breedenbroek

Christoffelschool  Gendringen

St. Martinusschool  Megchelen

Walburgisschool  Netterden

St. Liborius  Dinxperlo

Pius X  Varsselder

Klimpaal  Etten

De Oersprong  Ulft

Mariaschool  Ulft

Vrouwenkoor 

Con Brio 
wenst u 

fijne kerstdagen 
en een gelukkig en 

muzikaal 2020

Wij wensen al onze leden

fijne feestdagen 
en een mooi 2020

Bestuur en leiding Ulfariet

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

               
   
      
 
                                   
 
                                            

Het bestuur Stichting 
Ulftse Avondvierdaagse wenst alle   
 wandelaars en toeschouwers
uit de hele regio Prettige Kerstdagen
en een gezond 2020 toe.

 Tijdens de 53ste Ulftse Avondvierdaagse
 woensdag 3 juni tot en met zaterdag 6 juni,
 hopen we u weer te zien.

Schuttersgilde St. Joris wenst u allen 
 prettige kerstdagen en een 
 gezond en voorspoedig 2020. 

 Voor al onze leden is er 5 januari 2020

 van 11.00 - 15.00 uur een nieuwjaarsborrel.

 Info: www.polsekermis.com

De fractie van de VVD 
gemeente Oude IJsselstreek

wenst u 

fijne feestdagen 
en een 

gelukkig Nieuwjaar

Wielerclub ”De Wildt” wenst u een 
fijne jaarwisseling met de lekkerste 

oliebollen en appelbeignets, verkoop 
29, 30 en 31 dec. tegenover Shoeby 

(winkelcentrum de Issel) en op het 
Zwarte Plein in Ulft.

www.rtcdewildt.nl

WWW. HARMONIEULFT.NL

◄  Kom zaterdag 11 januari naar ons
spectaculaire Nieuwjaarsconcert
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Winkelcentrum de Blenk, Middelgraaf 16 Ulft
Tel. 0315 684897

Bestuur en fractie
Oude IJsselstreek

 
 Bestuur en leden van de 

 handbalvereniging UGHV 

 wensen u en onze sponsoren

   prettige Kerstdagen en een 
 gezond en sportief 2020.

 Wij hopen u in 2020 weer regelmatig 

      in de sporthal te mogen begroeten.

UGHV

Isala, zaterdag 11 januari, 10.00-13.30 uur

Bluemers, zaterdag 25 januari, 10.00-14.30 uur
Wesenthorst, zaterdag 25 januari, 10.00-14.30 uur

www.almendecollege.nl

Prettige feestdagen
en tot ziens op de open dagen!

Wij wensen u 
fijne feestdagen 

en veel veilige 
scooter kilometers

 in 2020

Stichting Iseldonk wenst alle Iseldonkers 
prettige kerstdagen en een 
carnavalesk 2020.

Op vrijdag 17 en zaterdag 18 januari zijn om 19.19 uur (elf voor half acht) de Iseldonkse 
pronkzittingen in de Popzaal van Dru Industriepark. Tijdens deze zittingen wordt de 
nieuwe stadsprins bekend gemaakt. Dit gebeurt in een carnavaleske presentatie waarin 
bekende Iseldonkers niet zullen ontbreken. De zaal is open vanaf 18.30 uur.

De kaartverkoop is maandag 13 januari 2020 van 19.00 tot 19.30 uur in de 
foyer van DRU Industiepark. Reserveren kan via kaartverkoop@iseldonk.com
Voor meer informatie: www.iseldonk.com

ULFT. Tel. 0315-641895

Wenst u gezellige kerstdagen

HOVENIERSBEDRIJF
Niek Horstik

Maakt uw tuin uniek!

Wij wensen u prettige feestdagen 
en een gelukkig nieuwjaar

Combineer het gemak van internetverzekeren, met
   de volledige ondersteuning van uw tussenpersoon

 

Rosier verzekering
T: 0315-683578

www.mijnpolisonline.nl
vergelijk o.a.: auto, woonpakket, risico en uitvaartverzekeringen,
reis, annuleringsverzekeringen, fiets en brommerverzekeringen

Advieskantoor en Internetverzekeren
Gendringen 

Combineer het gemak van internetverzekeren, met
   de volledige ondersteuning van uw tussenpersoon

aanspreekpunt  in uw buurt,  die u helpt en adviseert

  
 

Rosier Gendringen 
T: 0315-683578

www.rosierverzekeringen.nl
 Uw verzekeringen online regelen,  en toch een Sandra 

Rözer
Uitvaartzorg

Sandra 
Rözer

Vrijheid in keuze 
ongeacht uw 

verzekeraar

24 uur per dag 
bereikbaar

• Zorg  • Respect  • Aandacht

Tel. 06 1766 8575  
www.uitvaartzorg-ulft .nl

Schildersbedrijf Theo v.d. Pavert
Pol 89, 7071 PM Ulft  Tel. 06 - 23 73 99 37

De schilder die jaar in, jaar uit, 

kleur geeft aan uw huis

Prettige kerstdagen 
en een 

gelukkig nieuwjaar

wenst u prettige 
feestdagen en  

een gezond 20  

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

www.fdbk.nl

20
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Het bedrijf Gotink Installatie uit 
Hengelo is de nieuwe eigenaar 
van het Ulftse installatiebedrijf 
Van Haaster-Kuiper. Zowel 
eigenaar Pim Kuiper als de vijf 
personeelsleden treden in dienst 
bij het Hengelose bedrijf. Gotink 
zet dit bedrijf voort op de hui-
dige locatie aan de Debbeshoek 
in Ulft en krijgt hiermee een 
tweede vestiging, naast de hoofd-
vestiging aan de Molenenk in 
Hengelo.

Directeur Harald Gotink was 
al langere tijd op zoek naar een 
aanvulling voor zijn bedrijf, dat 
op dit moment twintig werkne-
mers telt. Daar komt nu dus een 
vijftal bij. ”Hierdoor maken we 
een stap voorwaarts om onze 
service nog verder te kunnen 
verbeteren,” vertelt de directeur. 
”Daarnaast zien wij de regio Ulft 

als een gebied met veel potentie.”
Gotink Installatie is actief in de 
hele regio en realiseert alle soor-
ten installaties; van gas, water 
en centrale verwarming tot aan 
elektra, airconditioning en duur-
zame installaties. Dat gebeurt op 
kleine schaal voor particulieren, 
maar ook in grotere projecten 
bij bijvoorbeeld kantoorpanden, 
scholen, nieuwbouwprojecten of
zorginstellingen. In Hengelo 
beschikt het bedrijf daarnaast 
over een eigen showroom met 
een breed assortiment aan sani-
tair en tegels.

Ook in Ulft is er een winkel met 
sanitair en een doe-het-zelf-
afdeling te vinden. Van Haaster-
Kuiper is een familiebedrijf met 
een lange geschiedenis. Theo van 
Haaster was in 1950 de oprich-
ter. Gerrie Kuiper was één van 

de werknemers, maar nam het 
bedrijf nu zo’n dertig jaar gele-
den over. Dit jaar overleed hij. 
Zijn zoon Pim zette de zaak 
voort, maar mistte na het weg-
vallen van zijn vader iemand om 
mee te sparren.
Hij ging daarom op zoek naar 
een andere partij en vond die in 
het Hengelose bedrijf. ”We heb-
ben flink wat raakvlakken,” stelt 
Kuiper. ”Daarnaast hebben ze 
daar een calculator, een werk-
voorbereider en een tekenaar op 
kantoor zitten. Dat is wat mijn 
vader bij ons altijd deed en wat 
we hier nu echt missen. Het werk 
bij particulieren zullen we gro-
tendeels zelf blijven doen. Vooral 
bij grotere projectmatige klussen 
kunnen we elkaar aanvullen.”
In Ulft blijft de dagelijkse leiding 
in handen van Kuiper. Hij blijft 
hier het eerste aanspreekpunt. 
”Voor de klanten verandert er 
dus niets,” zegt ook Gotink. Wel 
zal de huisstijl worden aangepast. 
De blauw-witte kleuren van het 
Hengelose bedrijf komen straks 
ook bij Van Haaster-Kuiper op 
de gevel en op de busjes terug.

Harald Gotink runt zijn bedrijf 
sinds 2000. Vanaf 2007 is het 
installatiebedrijf gevestigd in het 
huidige pand aan de Molenenk. 
De onderneming heeft zich door 
de jaren heen flink ontwikkeld en 
de directeur wil dit graag door-
zetten, iets dat met het oog op 
alle vernieuwingen op het gebied 
van duurzaamheid ook noodza-
kelijk is. ”Het staat nooit stil”, 
zegt hij. ”Dat maakt ons werk 
heel uitdagend.”

Ulfts installatiebedrijf komt 
in Hengelose handen De kaartverkoop voor de      

Ulftse carnavalspronkzittingen 
van Stichting Iseldonk is gestart. 
De pronkzittingen zullen plaats-
vinden op vrijdag 17 en zaterdag 
18 januari vanaf 11 voor half 8 
(19.19 uur) en zullen in het 
teken staan van het thema  ’1001 
Nacht’. De pronkzittingen zullen 
plaatsvinden in de popzaal van 
DRU Industriepark Ulft.

Evenals voorgaande jaren zal 
tijdens de eerste pronkzittings-
avond op vrijdag 17 januari de 
nieuwe Stadsprins Iseldonk 2020 
worden gepresenteerd en zal de 
nieuwe Jeugdprins(es) tijdens 
de tweede pronkzittingsavond 
op zaterdag 18 januari worden 
voorgesteld aan alle Iseldonkers. 
Iedereen is van harte welkom.
Tijdens de pronkzittingsavonden 
verwijzen diverse optredens en 
Iseldonkse buutreedners u op 
hilarische wijze naar de dage-
lijkse en politieke aangelegenhe-
den binnen de gemeentegrenzen. 
Dansgarde Iseldonk zal tijdens 

deze avonden diverse moderne 
dansoptredens verzorgen. 
De nieuwe Stadsprins zal met 
de leus ’Aj moar gein heb’ het 
carnaval gaan beleven. Met de 
carnavalsleus ’Lach met” zal 
de Iseldonkse jeugd dit carna-
valsseizoen het Ulftse carnaval 
toejuichen. 

Kaarten voor deze pronkzittings-
avonden zijn te reserveren via 
kaartverkoop@iseldonk.com  
(€11,- p.p.) De gereserveerde 
kaarten kunnen maandag 13 jan-
uari a.s. tussen 19.00 uur en 19.30 
uur worden afgehaald in de foyer 
van de DRU Industriepark Ulft.  
Aansluitend start die avond de
losse verkoop tot 20.00 uur. Er 
kunnen op die avond dus nog 
extra losse kaarten worden 
gekocht, 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.  www.iseldonk.com

Kaartverkoop pronkzittingen 
Iseldonk gestart   

Ik ben begonnen in 1993 met 
waarnemen, waarbij ik ook 
al eens voor Dr. van Loenen, 
mijn voorganger heb gewerkt. 
Dit beviel wederzijds! Met Dr. 
van Loenen heb ik een klein 
jaar samengewerkt en in 1995
ben ik alleen verder gegaan. 
Aanvankelijk nog samen met
mijn assistente Bianca.  Later 
kwamen er in het kader van 
allerlei toegevoegde taken, 
meerdere assistentes en prak-
tijkondersteuners bij. Techni-
sche hulpmiddelen deden hun 
intrede. De computer....
De huisartsenpost kwam,  dit 
was een zeer welkome veran-
dering. De tijd, besteed aan 
diensten slonk aanzienlijk.  
In 2008 heb ik de tweejarige  
opleiding palliatieve zorg ge-

volgd. Ik heb hier veel aan 
gehad. In 2011 werd ik SCEN-
arts (tweede arts bij eutha-
nasie). Ik heb altijd met veel ple-
zier in de Achterhoek gewerkt, 
de contacten met de mensen 
heb ik zeer gewaardeerd. 
Ik zou een boek kunnen schrij-
ven over alles wat ik mocht 
meemaken in de levens van 
mijn patienten; veel vreugde-
volle momenten, maar ook 
momenten van intens verdriet. 
Dit kan alleen maar als men 
elkaar blindelings vertrouwd.   
Ik ben dankbaar voor het 
vertrouwen. 
Mijn vrouw en ik voelen ons 
thuis in de Achterhoek. We 
zullen hopelijk nog lang mogen 
genieten van het leven in onze 
mooie Achterhoek.

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. We zijn ervan overtuigd dat de adverteerders blij zijn met 
het grote aantal oplossingen die in onze brievenbus vielen, alle 
advertenties zijn dus goed bekeken. De winnaar van het uitgebrei-
de boodschappenpakket is mevrouw Banning uit Ulft geworden. 
Zij heeft het pakket bij Albert Heijn in Ulft in ontvangst mogen 
nemen uit handen van Roy Erinkveld. Het pakket is beschikbaar 
gesteld door de Ulftse Krant.

In deze krant vindt u de kerstpuzzel, waarbij u kans maakt op één
van de 6 dinerbonnen die onder de goede inzenders worden ver-
loot. Stuur uw oplossing voor 13 januari op een briefkaart naar de 
Ulftse Krant, ’t Goor 55A, 7071 PC Ulft en maak kans op die bon!

Winnares kerstpakket 
Ulftse Krant

Harald Gotink (links) en Pim Kuiper.

Het Ulfts Gemengd Koor 
(UGK), onder leiding van 
Gerard Rutjes en met vaste 
pianist Henk Bennink, geeft 
op zaterdagavond 21 decem-
ber een kerstconcert in de Sint 
Martinuskerk in Gendringen. 

Op het repertoire staan 
bekende, authentieke kerst-
liederen en bijzondere kerst-
liederen die wellicht niet zo 
bekend zijn, maar goed in het 
gehoor liggen en ook ontroe-
ren. Leden van het Kerkkoor 
Gendringen hebben met het 
UGK mee gerepeteerd en zin-
gen tijdens het concert mee. 
De reden hiervan is dat het 
kerkkoor dit jaar zelf geen 
kerstconcert geeft. Tijdens het
kerstconcert is er ook samen-
zang.
Medewerking aan het concert 
verlenen Irene Idema, piano, 
en Erik Muller, cello. Zij 
spelen werken van Piazzolla, 
Rachmaninov en Schubert.
Het concert begint 20.00 uur. 
De kerk is vanaf 19.30 uur 
geopend. Entree is 5 euro, 
kinderen mogen gratis naar 
binnen.

Ulfts Gemengd 
Koor brengt 
kerstrepertoire 
dat ontroert

Ulftse huisarts Coppens 
met pensioen
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Op zondag 29 december 
organiseert de VVV Oude 
IJsselstreek de traditionele 
Winterwandeltocht. Het is een 
jubileumeditie, want het is alweer 
de 25e keer dat wandelaars hun 
ronde kunnen maken. De start 
vindt (tussen 10.00 en 13.00 uur) 
plaats bij Brasserie Bij Ons in 
Silvolde. Wandelliefhebbers kun-
nen kiezen uit drie routes: 12, 
17 en 21 kilometer. Onderweg 
kan nog bepaald worden welke 
afstand gelopen wordt.

De komende Winterwandeltocht 
is niet alleen bijzonder omdat 
na de eerste editie in 1995 een 
mooie mijlpaal wordt bereikt 
voor alle vrijwilligers die het 
wandelevenement organiseren, 
het is tevens de laatste keer dat 

de tocht is uitgezet door route-
planner Harry Steenbreker, al 
vanaf de beginjaren betrokken. 
”Hij heeft de route al die jaren 
uitgezet en is er altijd in geslaagd 
om weer paadjes te vinden die net 
zijn aangelegd of nog door maar 
weinig mensen ontdekt zijn,” 
vertelt Helga Oldenhave namens 
de VVV Oude IJsselstreek. ”Dat 
was echt zijn uitdaging altijd 
en het wordt dan ook een hele 
uitdaging voor zijn opvolgers 
om dat ook weer voor elkaar te 
krijgen.”

De gehele route wordt met dank 
aan de vrijwilligers van de werk-
groep Wandelen & Fietsen Ulft 
van bordjes voorzien; het route-
boekje dat de deelnemers bij het 
startbureau bij Brasserie Bij Ons 

in ontvangst nemen, hebben ze 
eigenlijk niet nodig. ”Maar toch 
moeten ze er zuinig op zijn,” zegt 
Oldenhave. ”Want er zit ook een 
tegoedbon voor een oliebol in. 
Naast de glühwein die we altijd 
voor alle wandelaars hebben, 
hebben we vanwege het jubileum 
dit keer na de finish ook een door 
bakkerij Ten Have aangeboden 
oliebol voor ze.”

De inwendige mens versterken 
is wellicht geen overbodige luxe; 
ook wegens het 25-jarig bestaan 
zijn de routes net wat langer dan 
ze normaal gesproken zijn (10, 
15 en 20 kilometer). Oldenhave: 
”Dat maakt de wandeling net wat 
bijzonderder, en nóg mooier dan 
anders. Zodat de mensen er nog 
wat langer van kunnen genie-
ten.” Want Harry Steenbreker 
heeft er bij zijn afscheid weer 
wat moois van gemaakt: de wan-
delaars gaan in de richting van 
Sinderen, door het Idinkbos en 
het Nibbelinkbos, door oude bos-
gebieden en landerijen heen. De 
pauze is bij NatuurlijkBUITEN 
in Sinderen, de tweede pauze-
plek (voor de afstanden van 17 
en 21 km) is Koffieboerderij 
Groot-Nibbelink.

De kosten bedragen € 2,50 voor 
KWBN-leden en € 3,50 voor 
niet-leden. Parkeren kan bij de 
sporthal in Terborg, vijf minuten 
lopen van de startlocatie. Tijdens 
de wandeling zullen midwinter-
hoornblazers zoals gebruikelijk 
hun klanken laten horen, onder 
meer vanaf de Paasberg.

Jubileumeditie VVV Winterwandeltocht 
wordt nóg mooier

Wat in 2005 begon als een 
kleinschalig hypotheek- en ver-
zekeringskantoor is inmiddels 
uitgegroeid tot een begrip in de 
regio en ver daarbuiten.

”Ons kantoor heeft sinds de 
oprichting in 2005 een gestage 
groei doorgemaakt.  Met gepas-
te trots kunnen we constateren 
dat we inmiddels een begrip 
zijn in de regio,” aldus Ronald 
Evers, eigenaar en grond-
legger van Evers Financiële 
Dienstverlening. 

”Het klantbelang en de per-
soonlijke benadering, woorden 
die zo vanzelfsprekend klinken 
maar wel moeten worden waar-
gemaakt, heeft altijd hoog in 
ons vaandel gestaan en dat zal 
ook zo blijven. Daarmee onder-
scheiden wij ons van de banken 
en grote ketens. De waardering 
die wij mede daardoor van onze 
relaties ontvangen, spreekt 
voor zich getuige de reviews 

op Advieskeuze. Kijk maar op 
eversfd.nl.”

Jubileumjaar 2020
In 2020 viert men het 3e 
lustrum. Evers Financiële 
Dienstverlening zal dit 15-jarig 
jubileum niet onopgemerkt 
voorbij laten gaan. Gedurende 
het hele jaar zullen ze diverse 
acties en festiviteiten organise-
ren. Natuurlijk voor hun rela-
ties maar ook voor de regio. 
Daar waar Evers Financiële 
Dienstverlening met name 
actief is. ”Op sportief- en cul-
tureel gebied zullen we van 
ons laten horen,” vult Ronald 
aan. Meer daarover zal men 
o.a. in de één van de volgende 
edities van de Ulftse Krant 
aankondigen.

De adviseurs van Evers 
Financiële Dienstverlening zijn 
te bereiken via 0315-200100 of 
via www.verzekerdwonen.nl.

Evers Financiële Dienstverlening 
viert in 2020 15-jarig jubileum

Tweede kerstdag vindt in het 
clubgebouw van de Schutterij  
Eendracht Ulft (Oer) weer de 
traditionele Kerstherberg plaats. 
De Kerstherberg is in 2007 ont-
staan uit een initiatief van de 
toenmalige Verrijzenis parochie. 
Schutterij de Eendracht wil deze 
prachtige traditie blijven voort-
zetten voor de gemeenschap. 
Het is een mooie gelegenheid 
om tweede kerstdag er even uit 
te gaan.

De Midwinterhoorngroep De 
Huttepiepen verwelkomt alle 
bezoekers, met de klanken van 

de midwinterhoorns, welke dan 
tot in de wijde omtrek te horen 
zijn. Binnen in het clubgebouw 
is de kerststal te zien, met het    
welbekende knik-engeltje. 
Decennialang heeft het engeltje 
een aantrekkingskracht naar de 
kinderen, mede omdat ze vrien-
delijk knikt als er een muntje 
ingeworpen wordt. 

Tussen half twee en vijf uur kunt 
u vrij binnen lopen. (geen entree) 
Bij binnenkomst krijgt u koffie 
of thee met een heerlijk sneetje 
kerstbrood. U kunt dan gezellig 
bijpraten met de andere aanwezi-

gen, het clubgebouw is hiervoor 
speciaal in kerstsfeer aangekleed. 
Het is ook mogelijk om dan nog 
andere consumpties te nuttigen.
Iedereen is welkom deze mid-
dag om gezellig samen te zijn. 
Gewoon op tweede kerstdag een 
middag in een gemoedelijke sfeer 
en met gezellige muziek. 
De kerstman is aanwezig om de 
kinderen te ontvangen, voor de 
kinderen is er nog warme choco-
lademelk en zijn er spelletjes.
Graag zien wij u Tweede Kerst-
dag in het clubgebouw van schut-
terij de Eendracht, dr. Ariëns-
straat 5a Ulft.

Tweede kerstdag Kerstherberg Ulft (Oer)

Als het nieuwe jaar zijn intrede 
doet met een glas champagne, 
hoort hier natuurlijk een schaal 
oliebollen en appelbeignets bij. 
Sinds jaar en dag zijn de leden 
van wielerclub ”de Wildt” uit 
Ulft de laatste dagen van het 
oude jaar druk in de weer met 
de bereiding en verkoop van hun 
lekkernijen, zo ook in de laatste 
week van 2019. We staan met 
een kraam op het Zwarte Plein 
bij ons clubhuis. Op winkelcen-
trum de Blenk vindt u ons op de 
kruising Kerkstraat/Middelgraaf  
met een duidelijk herkenbare 
verkoopkraam. 

Zondagmorgen 29 december 
beginnen we in alle vroegte met 
bakken. In de loop van de och-
tend (±9.00 uur) gaat de ver-
koopkraam op het Zwarte Plein 
al open. Als u ’s morgens thuis 
bij ’n kopje koffie al wil genieten 

van onze oliebollen en of appel-
beignets, die mogelijkheid is er.
In het centrum gaan we onze 
kraam ook opbouwen en inrich-
ten zodat ook hier de verkoop 
start. Na het boodschappen doen 
een heerlijke zak oliebollen mee 
naar huis. In de loop van de mid-
dag op oudjaarsdag zetten we er 
een punt achter.

Om verzekerd te zijn van oliebol-
len en of appelbeignets kunt u
op onze website het bestelformu-
lier downloaden:
www.rtcdewildt.nl 
Deze formulieren zijn zowel 
vooraf (bij Aalders schoenmode, 
tot en met vrijdag 28 december) 
als ook bij de beide verkoop-
kramen in te leveren.

Wielerclub ”de Wildt” wenst 
iedereen alvast een gezond en 
sportief 2020.

Oliebollen en Appelbeignets van 
wielerclub ”de Wildt” uit Ulft

V.l.n.r. Theo Hendriksen, Lidy Kok en Nico Meuleman.



DE ULFTSE KRANT  PAGINA 19

KERST/PRIJSPUZZEL

Stuur vóór 13 januari 2020 uw oplossing  op een kaart naar: De Ulftse Krant, ’t Goor 55A, 7071 PC Ulft  Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.

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

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

HORIZONTAAL: 1 onbebouwd, 5 educatief, 12 gymnastiekvereni-
ging, 19 zwak geluid, 21 geklonterde massa, 24 karwei, 28 Apple-
product, 30 bakvloeistof, 31 Spaanse portwijn, 33 drukte, 34 uniek, 36 
lust, 37 ijzeren vlechtwerk, 38 jaargang (afk.), 40 ton, 42 snavel, 44 
erkentelijkheid, 46 rijtuig, 47 issue, 48 kerkvorst, 49 harmonicazak, 50 
buitengewoon onderwijs (afk.), 51 niet-jood, 53 neusophaling, 55 
armoedige straat, 57 traditie, 59 weerklank, 60 land in Azië, 61 roof-
dier, 62 belasting, 63 stampend gedans, 65 glibberig, 66 rookartikel, 68 
speler, 70 niet oud, 71 welgesteld, 73 soort muts, 75 hectoliter (afk.), 
76 en andere (afk.), 77 humeur, 79 ingezonden mededeling (afk.), 81 
vrije universiteit (afk.), 82 gedroogd gras, 84 stengel, 86 bezittelijk 
voornaamwoord, 87 rivier in Italië, 88 hoge bal, 90 honingdrank, 91 
Europeaan, 92 Europeaan, 93 feestdronk, 96 radon (afk.), 97 motor-
schip (afk.), 99 tuchtmaatregel, 101 informatie- en communicatietech-
nologie (afk.), 102 insect, 104 elfde toon, 106 grote hoeveelheid, 108 
op leeftijd, 110 bergplaats, 112 eenheid van kracht, 113 Koreaanse 
trommel, 115 rubidium (afk.), 117 civiel ingenieur, 118 en (Fr.), 119 ex 
professo (afk.), 120 in casu (afk.), 121 hectare (afk.), 122 periode, 124 
deel van de voet, 126 boordsel, 128 uitroep, 129 plant, 131 bijwoord, 
132 maand, 133 pigment, 135 soepkom, 138 spuug, 141 tempo, 143 
goedzak, 147 schuimwijn, 151 dodenmis, 155 nikkel (afk.), 156 uit-
roep, 157 zeen, 158 triomf, 160 projectieplaatje, 161 ter beschikking 
(afk.), 163 lel, 165 op dit moment, 166 senior (afk.), 168 deel van de 
Bijbel, 170 blind carbon copy (afk.), 172 dope, 173 appelachtige boom, 
174 pluspunt, 176 stookplaats, 179 voor de helft, 181 mondblaartje, 
183 computer, 184 vreselijk, 186 zwijn, 187 grauw, 188 werkelijk, 190 
eiland in Papoea-Nieuw-Guinea, 191 Bijbelboek (afk.), 193 groente, 
195 Spaanse edelman, 196 bloemenkrans, 199 bewoners van een land, 
200 geld, 202 stutbalk, 205 taxatie, 208 gestoord, 209 krantenhuisje, 
210 kijk, 211 deel van het telefoonsignaleringssysteem, 212 voortref-
felijk, 213 graan, 215 opdracht, 216 vrolijk, 219 uitgesloten aansprake-

lijkheid (afk.), 220 wadjan, 222 rivier in Rusland, 224 stoomschip 
(afk.), 225 natriumcarbonaat, 226 bestelkosten, 228 voormiddag, 229 
titel, 230 samenvoeging, 232 onbepaald voornaamwoord, 233 open-
baar vervoer (afk.), 234 vragend voornaamwoord, 235 islamitisch von-
nis, 237 fermium (afk.), 238 kernwapen, 240 evangelist, 242 garde, 243 
scheur, 245 Portugese kustplaats, 246 adres op het internet, 247 haar-
dracht, 249 peulvrucht, 252 windsteunzijde, 253 volwassen, 255 hooi-
berg, 256 Europa (afk.), 257 plant, 259 lap, 260 voor elkaar!, 261 
persoonlijk voornaamwoord, 262 land in Afrika, 264 compositie, 266 
universitair docent (afk.), 268 persoonlijk voornaamwoord, 269 stui-
ver, 270 Academisch Ziekenhuis (afk.), 271 Europese hoofdstad, 272 
lengtemaat op zee, 274 Spaanse wijn, 277 geldigheidsduur, 281 pluim-
veeziekte, 284 Bijbelse naam, 287 haardos, 291 belastingheffer, 294 
sportwagen, 296 muziekinstrument, 298 schijnbare tegenspraak, 300 
dierenverblijfplaats, 301 segregatie, 304 abnormaal (barg.), 305 deel, 
307 usus externus (afk.), 308 comité (afk), 310 koets, 311 lichaams-
deel, 312 tijdsperiode, 313 voorzetsel, 314 existentie, 315 weduwe 
(afk.), 317 deel, 319 insect, 322 Russisch ruimtestation, 323 deel van 
de hand, 324 kleine woonplaats, 325 vliegende schotel, 327 ruthenium 
(afk.), 328 zaterdag (afk.), 329 uiting van aarzeling, 331 ongebleekt, 
333 sadomasochisme (afk.), 334 lichaam, 336 scherts, 337 hoofddek-
sel, 338 Virtual Reality (afk.), 339 waterstofexponent, 341 plaats bij 
Zwolle, 343 muziekinstrument, 345 beroep, 347 Hervomd (afk.), 348 
staat in de VS, 349 muildier, 352 houten schap, 353 familielid, 355 
grondsoort, 357 pilaar, 359 rechtlopend deel van een bochtig vaarwa-
ter, 360 slot, 361 bloem, 362 deodorant (afk.), 363 dreumes, 364 per-
soonlijk voornaamwoord, 365 alhier, 366 kunstmatige inseminatie 
(afk.), 367 emotioneel quotiënt (afk.), 369 Katholieke Universiteit 
(afk.), 370 Engelse titel, 371 computerfanaat, 373 precies, 375 half-
mudsmand, 377 groot water, 378 universitaire lerarenopleiding (afk.), 
379 een zekere, 380 Algemene Inspectie Dienst (afk.) , 382 depressief 

(afk.), 384 tasto solo (afk.), 386 televisie (afk.), 387 biefstuk, 389 
voorzetsel, 390 cultureel jongeren paspoort (afk.), 391 persoonlijk 
voornaamwoord, 393 tuit van een kan, 394 oude maat, 395 inhouds-
maat, 396 aftreksel, 397 mythologische godheid, 399 keurmerk, 401 
wettelijke aansprakelijkheid (afk.), 402 oorkonde, 403 onzes inziens 
(afk.), 404 limonade gazeuse, 405 brand, 407 zeilterm, 408 champig-
non, 411 valreep, 416 meningsuiting, 422 niets horend, 426 afgunst, 
428 vaartuig, 429 zoogdier, 430 telg, 431 objectief, 433 uitwerpsel, 434 
stuurs, 436 elegantie, 438 bassin, 440 voegwoord, 441 volksgroepering, 
442 haardstok, 443 eenheid van vermogen, 444 ten aanzien van (afk.), 
446 ijshut, 448 gril, 450 sappig, 452 gallium (afk.), 453 koker, 454 zoet 
gebak, 455 hennep, 456 telegrafische berichtendienst, 458 als de Ieren, 
460 vloeibare schrijfstof, 462 voorjaarsbloem, 464 christelijk feest, 465 
in goede staat (afk.), 466 berging, 467 leer van Christus, 468 smaak, 
469 houtsoort.

VERTICAAL: 1 Bond van Grote en Jonge Gezinnen (afk.), 2 ad 
interim (afk.), 3 periodieke autokeuring, 4 kledingstuk, 6 zendge-
machtigde, 7 boom, 8 lichtelijk zuur, 9 slijmige vis, 10 paardenslee, 11 
hectoliter, 12 sedert, 13 voorzetsel, 14 deel van een ui, 15 tegen elk 
aannemelijk bod (afk.), 16 christelijk (afk.), 17 bergplaats, 18 geboor-
teplaats van Jezus, 19 einder, 20 Individuele Gezondheidszorg (afk.), 
21 eindje sigaret, 22 Euro-Aziaat, 23 onroerend goed (afk.), 24 jonge 
koe, 25 vertraging in een netwerk, 26 United States (afk.), 27 herfst-
sering, 29 artikel, 32 merkteken, 35 chemisch element, 36 pels, 37 
strop, 39 tussenwerpsel, 41 vaas, 43 slang, 45 bedekking, 47 internati-
onale trein, 48 pluspunt, 49 boete, 50 doosvormige bergplaats, 52 
Johannes (afk.), 54 zangnoot, 56 bezigheden buitenshuis hebbende 
(afk.), 58 eb en vloed, 59 water in Friesland, 60 islamitisch geestelijke, 
61 woensdag (afk.), 62 kruidenplant, 64 hoge auto, 67 overal, 69 ver-
harde huid, 71 ruig, 72 hoedenstof, 74 trek, 77 woning, 78 conferentie 
(afk.), 80 prachtig, 83 wild rund, 85 toetsing, 87 paljas, 89 Engelse 
sleutel, 92 schoolmeester, 94 pleisterkalk, 95 verwarmingstoestel, 98 
kiemvrijheid, 100 handigheid, 103 na verloop van tijd, 105 in elkaar, 
107 bemanning, 109 avondmaal, 111 grootte van een schip, 112 korte 
slaap, 113 kleinood, 114 paladijn, 116 Engelsman, 121 boerenerf, 123 
stad bij Vaals, 125 dooier, 127 bejaardenhuis, 128 kelner, 130 pier, 134 
nevel, 136 Internationaal Olympisch Comité (afk.), 137 Noord-
Holland (afk.), 138 sortering, 139 absent, 140 koude lekkernij, 142 
neon (afk.), 144 ordedienst (afk.), 145 steengruis, 146 dichtgenaaide 
zak, 148 maanstand, 149 kilowattuur, 150 schoolopdracht, 152 voeg-
woord, 153 wat betreft, 154 deel van een schip, 157 vermanende toe-
spraak, 158 niet sterk, 159 deuk, 162 beryllium (afk.), 164 deel van een 
plant, 167 jeugdpuistjes, 169 kledingstuk, 171 levervlekken, 172 digital 
versatile of video disk (afk.), 173 19e eeuwse Griekse architect, 174 
rampspoed, 175 stommerd, 177 rolkraag, 178 kippenverblijf, 180 hon-
denras, 182 computerterm, 183 bestelling, 185 prospectus, 186 loot, 
187 roofdier, 188 record (afk.), 189 geleding, 192 verbeten, 194 auto-
gas, 195 diskette, 197 insnijding, 198 Alpha en Omega (afk.), 199 
voortgezet onderwijs (afk.), 200 smaakprikkelend, 201 aurum (afk.), 
203 onaangenaam koud, 204 Republik Indonesia (afk), 206 kiemcel, 
207 slaginstrument, 210 kant, 214 baai, 217 gebladerte, 218 houten 
stop, 221 opening in een vestingsmuur, 223 klinkklaar, 227 ei, 229 
tweegesprek, 231 biersoort, 234 koker in toiletpapier, 236 melkpro-
duct, 237 emotieloos, 239 dubbelzout, 241 deel van de dag, 244 kom-
mer, 247 snoepgoed, 248 kleur, 250 hof, 251 borstkas, 253 aroma, 254 
velours, 258 heldenroman, 261 ring met schroefdraad, 263 smaakma-
ker, 265 tussenschot, 267 maar, 269 winkel, 273 tweezang, 274 kost, 
275 mast, 276 jeugdige carrièremaker, 277 lokroep voor een papegaai, 
278 trekdier, 279 versnellingsprocessor, 280 maand van sinterklaas en 
de kerst, 282 internetprovider (afk.), 283 kostuum, 284 verjarend, 285 
reukstof, 286 Nederlandse Omroep Stichting (afk.), 288 snel, 289 unie 
liberaal (afk.), 290 toorts, 291 fonds voor algemeen rekening (afk.), 
292 ingenieur (afk.), 293 pronk, 294 pienter, 295 tabulator (afk.), 297 
dierengeluid, 299 mannelijk schaap, 300 teken, 302 gerecht, 303 spat 
water, 306 ondanks dat, 309 zuivelproduct, 311 rilling, 312 de Griekse 
letter ‘i’, 315 illusie, 316 bijwoord, 318 zendgemachtigde, 320 rege-
ringsstelsel (afk.), 321 kadaver, 323 prijsverlies, 324 zet, 325 voormalig 
eiland in het IJsselmeer, 326 naar de kant, 328 aangelegenheid, 330 
helium (afk.), 332 universiteitsbibliotheek (afk.), 335 ijzer (afk.), 336 
pers.vnw., 337 middelbaar onderwijs (afk.), 338 volgens anderen 
(afk.), 340 uitblinker, 341 toonloos, 342 wintersporter, 344 onnoze-
laar, 346 idool, 348 adept, 350 dichtkunst, 351 niet-ingewijde, 352 
drab, 354 gebrek, 356 houtsoort, 358 droefenis, 364 uiterst weinig, 368 
vrucht, 370 september (afk.), 372 knalvuurwerk, 374 kade, 376 meta-
len pennetje, 377 linoleum, 381 condens, 382 tweegevecht, 383 inclu-
sief (afk.), 385 partijtje, 386 geesteswetenschap, 387 moeilijk buig-
baar, 388 vochtig door zweet, 390 koperkleurig deel op een creditkaart, 
392 gerst, 395 trofee, 396 klankgeluid, 398 insect, 400 deel van het 
gezicht, 402 opening in het ijs, 406 opinie, 407 slag, 408 maaiwerktuig, 
409 bewust streven, 410 astatium (afk.), 411 plant, 412 ook, 413 meer, 
414 achtervoegsel, 415 Nederlandse Spoorwegen (afk.), 417 idem, 418 
trichloorethyleen (afk.), 419 stuk voor stuk, 420 strandhoofd, 421 stof, 
423 opere citato (afk.), 424 eenheid van elektrische weerstand, 425 
autorisatie, 427 hond (Eng.), 428 bundel bladen, 429 snaak, 430 
gehoorzaam, 432 huidsmeer, 435 heilige, 437 groep, 439 indianenvolk, 
441 gezinslid, 442 gevlekt visje, 443 cosmetisch product, 444 voorzet-
sel, 445 boerderijdieren, 447 zwaardwalvis, 449 mond-en-klauwzeer 
(afk.), 451 groente, 453 bromium (afk.), 454 kilogram (afk.), 455 uit-
roep, 456 tantalium (afk.), 457 extra groot, 459 Sovjet Unie (afk.), 461 
zevende toon, 463 persoonlijke lening (afk.).
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De volgende Ulftse Krant verschijnt in januari. 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)

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.: Concert Van Dik Hout, DRU Cultuurfabriek, Ulft
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
20 dec.: Concert Ulftse Nachtegalen, Kerk Anholt
21 dec.: Boogie Nights, DRU Cultuurfabriek, Ulft
21 dec.: Kerstconcert Ulfts Gemengd Koor, Sint Martinuskerk,  
 Gendringen
22 dec.: Kerstmarkt Mantelzorgers, DRU Cultuurfabriek, Ulft
22 dec.: Midwinterwandeltocht, Groot Nibbelink, Sinderen
26 dec.: Kerstherberg, Clubgebouw de Eendracht, Ulft
28 dec.: Voorstelling Kiev Ballet, DRU Cultuurfabriek, Ulft
29 dec.: VVV Winterwandeltocht, Silvolde
29 dec.: Oliebollenverkoop Wielerclub ’de Wildt, Ulft
31 dec.: Carbidschieten, Varsselder-Veldhunten
6 januari: Bingo KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
6 januari: Rijbewijskwuringen, Mulderije, Ulft
15 januari: Bijeenkomst Damesgilde Ulft, DRU Cultuurfabriek
19 januari: Schoolfoto’s OVGG, Ketelhuis DRU Industriepark
20 januari: Instuifmiddag KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
1&2 febr.: Survivalrun, Gendringen

Moeder Teresa Stichting 
levert kleding aan MAX
De Moeder Teresa Stichting 
Ulft zet zich al decennia in voor 
de minderbedeelden in Oost-
Europa. Zij zijn echter niet de  
enige instantie, ook Max Maakt 
Mogelijk doet dat bijvoorbeeld. 
Sinds enige jaren is er sprake van 
een samenwerking tussen beide 
instanties.

”Max Maakt Mogelijk koopt bij 
ons bijvoorbeeld kleding in voor 
projecten in onder meer Russisch 
Moldavië en Roemenië,” legt 
voorzitter Mimy Meuleman van 
de stichting uit.  ”Dat gebeurt al 
enkele jaren en die kleren krijgen
dan in Oost-Europa weer een 
goede bestemming. Dit jaar zijn 
er al meerdere vrachtwagen met 
onze kleding met MAX die kant 
op gegaan.”
Meuleman wil beide hulpverle-
ningsinstellingen niet vergelij-
ken. ”Zij hebben een TV-omroep 
waarmee ze namens Max Maakt 
Mogelijk landelijk aandacht ge-
nereren, wij doen het op een 
geheel andere manier. Voorop 
staat dat iedereen zich inzet voor 
de minderbedeelden.”
De beelden die omroep MAX 
ter plekke maakt, staan op het 
netvlies van Meuleman. ”Als je 

ziet hoe die mensen leven, dat 
is elke keer schrikken. Wij zien 
het zelf ook als we daar zijn, dan 
hebben ze in de winter bijvoor-
beeld een slaapplek onder een 
stel verwarmingsbuizen.” 
MAX-voorman Jan Slagter film-
de projecten van de Moeder 
Teresa Stichting in Ulft en was 
ook al eens in de Achterhoek te 
gast. Meuleman: ”Wij hebben de 
lijntjes met kledingleveranciers 
die willen verkopen. Daar maakt 
MAX gebruik van. De kleding 
die wij inkopen, gaat voor dezelf-
de prijs naar MAX, daar wordt 
niets aan verdiend hoor.”
Meuleman keek ook nog even 
terug op het Kerstkeetje-project 
in de DRU Cultuurfabriek. ”Dat 
was een groot succes. De pop-
zaal stond de hele middag vol, 
er was leuke en goede muziek 
en er was de hele dag door veel 
belangstelling voor het werk 
van de stichting.”De manifesta-
tie in Ulft, de opvolger van het 
Recht uit het Hart-keetje op 
het Doetinchemse Simonsplein, 
leverde een schitterend bedrag 
van bijna 42.000 euro op voor 
het werk van de Moeder Teresa 
Stichting Ulft. ”Dat is echt ge-
weldig, we kunnen hier weer heel 
veel hulp voor bieden,” sprak 
Meuleman trots.

Moeder Teresa Stichting

Ditmaal zijn we in Etten. We 
schrijven het jaar 1920. Geheel 
rechts zien we de bakkerij/
maalderij van Te Boekhorst. 
Daarnaast de bakkerij/winkel/
café van Hendrik Pierik. 
Je kunt alleen een stuk van de 
zijmuur zien. Met daarnaast de 
winkel van Gerrtsen Stömpke 
zij waren nogal klein van stuk). 

Nu komt fietsenmaker ten 
Have en dan café Vink. Aan 
de linkerzijde zien we de win-
kel van Slutter. Pöpke Slutter 
verkocht allerlei spullen ook 
poppen vandaar de naam en 
knikkers voor de jeugd. Maar 
ook kopjes en schoteltjes etc.

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

Olde Dorpskiek’n

Weerloze ouderen in Oost-Europa zijn erg blij met de inspanningen 
van instanties als de Moeder Teresa Stichting en Max Maakt Mogelijk.

Tot 2 februari exposeren in de 
DRU-Galerie kunstenaars uit de 
gemeente Oude IJsselstreek. De 
keuze is gevallen op de door de 
ballotagecommissie van Hunten-
kunst geselecteerde kunstenaars. 

Frans Venhorst
Een bijzondere plek in de galerie 
heeft de onlangs overleden kun-
stenaar Frans Venhorst gekre-
gen. Hij woonde in Veldhunten, 
de plaats waar Huntenkunst 
ontstond en haar naam aan te 
danken heeft. Venhorst is op 
de expositie vertegenwoordigd 
door één van zijn omvangrijke 
’fantasiemachines’. 
Met zijn ongebreidelde fantasie 
maakte hij van wegwerpmateri-
aal diverse apparaten, die veelal 
voorzien werden met grappige 
namen. Alles kreeg bij hem een 
nieuwe betekenis en functie. 
Frans was humoristisch en dat 
is ook in zijn werk terug te vin-
den. Met zijn humor wist hij te 
boeien. 
Zijn eigenzinnigheid dreef hem 
tot de voor hem zo typische, 
kenmerkende en verrassende 
’Venhorstkunst’. 

In zijn werk is zijn gedachtegoed 
terug te vinden. 

Maarten Becks
Bij de tekeningen van Maarten 
Becks (Terborg) passen begrip-
pen als ingetogen, maar ook 
fijnzinnig, esthetisch en een fra-
giele, kwetsbare uitstraling. Het 
liefst maakt hij klein werk. Zijn 
werk zet aan tot een voorzich-
tige benadering. De werken zijn 
ook wel uitgevoerd in gemengde 
techniek. Ze maken vooral een 
ingetogen indruk, schreeuwe-
rige kleuren worden door hem 
vermeden. De kleuren worden 
transparant aangebracht en wer-
ken daardoor terughoudend. Er 
ontstaat een spontaan lijnenspel, 
brokkelig van opzet en daardoor 
levendig en gevoelig. Soms ver-
dichten de lijnen tot kleurvlak-
ken. Zijn werk maakt een poëti-
sche indruk. 

Ingrid Nijenhuis
Ingrid Nijenhuis (Ulft) gebruikt 
voor haar schilderijen diverse 
materialen. Naast op katoen 
schildert zij op papier of op hout. 
Het materiaal vormt haar inspi-
ratiebron. Spontaan werkt zij en 
neemt kranten, foto’s, verpak-
kingsmateriaal of zo maar een 
draadje als uitgangspunt. Het 
komt niet tot een dichtgetim-
merde voorstelling, maar er blijft 
voor de kijker voldoende ruimte 
om zijn eigen gevoelens daarin 
te poneren. Een melancholieke 
sfeer ontstaat vooral door haar 
kleurgebruik, die voor een wat 
waterige en onbestemde sfeer 
zorgen. 

Léon Marie Dekker 
Léon Marie Dekker (Etten) legt 
zich tegenwoordig meer toe op 
zeefdruk. De grafische afbeel-
dingen op de gewone dagelijkse 
consumptieartikelen boeien hem 
en zetten hem aan om deze op 

zijn objecten toe te passen. De 
objecten zijn sober, waardoor de 
aandacht van de kijker puur op 
het object gericht wordt. Hij ver-
heft de meest alledaagse voor-
werpen tot bijzondere objecten. 

Thea Zweerus
Thea Zweerus (Varsseveld) is 
bekend om haar portretten. Zij 
voert ons met haar afgebeelde 
personen naar het verleden. 
De schilderijen komen over 
als foto’s uit het begin van de 
vorige eeuw. Statisch waarbij 
de hoofdpersoon de aandacht 
richt op de fotograaf en daarbij 
de omgeving vergeet. Deze is 
niet gericht op de ander, maar 
clichématig neergezet en blijft 
geheel op zichzelf betrokken. 
De afbeelding herinnert aan de 
veelal kenmerkende bruingele 
glans, zoals die vroeger bij foto-
grafie in zwang was. Zweerus wil 
doorgronden wie achter de foto 
schuilgaat. Het zijn juist die per-
soonskenmerken, die het werk 
eigentijds maken. De door haar 
ontdekte gevoelens gelden ook 
heden ten dage nog. 

Peter van Tuijl
Peter van Tuijl (Ulft) verte-
genwoordigt de fotografie. Hij 
duidt zijn werk het liefst aan met         
’sociaal documentairefotografie’. 
Hij  richt zich tot de mens met de 
omgeving als zijn kader. De di-
verse combinaties daarvan gaan 
dankzij deze wijze van fotografe-
ren opvallen. Momentopnames 
krijgen bij hem een bijzondere 
betekenis. Dat maakt zijn werk 
interessant. Alle daagse ge-
beurtenissen worden bijzondere 
momenten en blijken plotseling 
aandachttrekkende combinaties 
te leveren. Door te werken met 
thema’s krijgt een werkelijkheid 
een veelzijdige betekenis en 
verdieping.

Regionale kunstenaars uit de kunst

Werk van Thea Zweerus.




