
Aan de vooravond van 2021 ho-
pen we op een jaar waarin we 
met z’n allen minder last zul-
len hebben van de coronacrisis. 
Maar voor het zover is, luiden 
we 2020 uit. Voor velen zullen 
de feestdagen gevierd worden 
op een andere manier dan we 
gewend zijn. Met Kerst niet 
uit eten maar thuis aan tafel en 
ook Oud en Nieuw in huiselijke 
kring. Reden genoeg om ervoor 
te zorgen dat we er thuis behaag-
lijk bij kunnen zitten.

Nu de kerstman het stokje heeft 
overgenomen van Sinterklaas, 
die weer terug is naar Spanje, 
wordt het langzaam maar zeker 
tijd om de blik te richten op het 
nieuwe jaar en 2020 af te sluiten. 
Te vroeg juichen is nooit verstan-
dig, maar het heeft er alle schijn 
van dat het coronavirus in 2021 
– nu er verschillende vaccins 

ontwikkeld zijn – wat minder na-
drukkelijk de hoofdrol voor zich 
zal opeisen dan dit (bijna) afge-
lopen jaar het geval was. Daar 
hebben we deze feestdagen mis-
schien nog niet direct concreet 
iets aan, maar hoop doet leven. 

Alle reden ook om te zorgen 
voor een feestelijke aankleding, 
binnen en buiten, nu we de feest-
dagen waarschijnlijk veelal thuis 
zullen vieren: het is de moeite 
waard om wat licht in de duister-
nis te brengen, veel versiering 
om de kerstsfeer te verhogen en 
de gezelligheid in huis te halen in 
de aanloop naar Kerstmis. 
Daarnaast zijn er natuurlijk     
mogelijkheden genoeg om ook 
wat lekkers in huis te halen. De 
supermarkten liggen vol met 
ingrediënten om zelf een feeste-
lijke maaltijd op tafel te zetten, 
maar het kan ook makkelijker 

(en misschien wel nóg lekker-
der) met een afhaaldiner van een 
van de restaurants in onze regio, 
waar we anders wellicht gereser-
veerd zouden hebben. 

Zo heeft restaurant Van Hal in 
Voorst voor het kerstdiner vier 
pakketten samengesteld (voor 
twee of vier personen), serveert
café-restaurant Koenders in 
Breedenbroek naast een driegan-
genmenu talloze losse gerechten
en kan er ook bij restaurant 
Engbergen in Voorst een        
compleet menu worden samen-
gesteld. Restaurant de Roode 
Leeuw in Terborg biedt een  
afhaalmenu aan met heerlijke 
gerechten die passen bij het 
seizoen, bij café-restaurant Ter 
Voert in Megchelen is er de 
keuze uit een drie- of een 
viergangendiner, terwijl ook alle
gerechten los te bestellen zijn.

Nieuwjaarsconcert Ulfts 
Mannenkoor op Regio8
Als we de feestdagen achter de 
rug hebben, is er ook nog wat om 
ons op te verheugen: het Ulfts 
Mannenkoor gaat samen met de 
Harmonie Ulft een digitaal con-
cert verzorgen. Eigenlijk was het 
de bedoeling dat dit, verspreid 
over twee dagen op Regio8, met 
Kerstmis zou worden uitgezon-
den. Maar de meest recente en 
tijdelijk nog extra verscherpte 
coronamaatregelen gooiden wat
die planning betreft roet in het
eten, vertelt voorzitter Ton  
Menke van het Ulfts Mannen-
koor. ”Het werd daardoor wat 
kort dag om alles voor Kerstmis 
nog voor elkaar te krijgen.”

Maar het wordt in plaats daar-
van wel ’zo snel mogelijk in het 
nieuwe jaar’ uitgezonden, ver-
zekert Menke. ”Dat wordt echt 
ergens medio januari, niet nog 
een maand later.” En het wordt, 
mede door de coronaregels, een 
’technisch hoogstandje’ volgens 
de UMK-voorzitter. ”Want de 
Harmonie Ulft levert los van 
ons hun muzikale bijdrage, wij 
zingen op een ander tijdstip in. 
Caspar Falke van Silvox zorgt 
voor de geluidsopnames en 
vervolgens het mixen, Regio8 
maakt de tv-opnames ook apart. 
Daarna wordt daar één geheel 
van gemaakt.”

Het concert wordt zeker niet 
minder, maar wel ánders dan 
vooraf bedacht. Menke: ”Een 
paar ingestudeerde nummers 
kunnen we niet meer gebruiken, 
want het had echt een kerstcon-
cert moeten worden. We hebben 
nu dus deels een ander repertoire 
gekozen en maken er een nieuw-
jaarsconcert van. We bekijken 
nog of we het nog steeds in twee 
delen uitzenden of toch het hele 
programma in één keer, dat laten 
we op korte termijn weten.”
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Wat een jaar hebben we bijna 
achter de rug, tot maart ging al-
les z’n gangetje en daarna was 
niets meer zoals het daarvoor 
was. Corona kwam op ons pad, 
of eigenlijk nam het de hele 
wereld over als je het goed be-
kijkt. Het beheerst grotendeels 
ons leven, we moeten nu na-
denken over alles wat we doen 
of willen gaan doen. We pas-
sen ons doen en laten aan om 
te zorgen dat we onszelf en de 
medemens beschermen tegen 
dat onberekenbare virus. De 
een is er nauwelijks ziek van 
terwijl de ander eraan overlijd 
of er allerlei complicaties aan 
overhoud en een lange tijd 
moet revalideren. Het blijkt 
een hardnekkig virus dat ons 
nog steeds in z’n greep houdt. 
We gaan richting de feestda-
gen waarbij we normaliter veel 
samenkomen en de gezellig-
heid opzoeken. We kunnen nu 
met de huidige coronamaat-
regelen niet anders dan deze 
dagen in een kleine kring toch 
gezellig maken. We brengen 
een warme sfeer in huis met 
wat extra lichtjes, versiering en 
kaarsjes, we bedenken samen 
een lekker maaltijd en koken 
samen, of we gaan gourmetten 
en bereiden dat samen voor. 
Maar wat is het toch ook lek-
ker om thuis luxe uit eten te 
gaan tijdens een van de kerst-
dagen en een heerlijke kerstdi-
ner uit te zoeken bij een van de 
restaurants die deze dan kant 
en klaar bij u thuis bezorgen. 
Een mooie gedekte tafel en 
smullen maar, koffiezetten en 
samen weer afruimen. Na het 
eten samen even lekker een 
frisse neus halen, een spelletje 
doen of lekker puzzelen. Veel 
’samen’ zoals je ziet. Ook al 
kunnen we maar drie personen 
thuis ontvangen, dus het blijft 
een kleine kring, mogelijk ver-
deeld over de kerstdagen.
Mede daarom is  ’samen’ tijdens 
deze bijzondere feestdagen
juist superbelangrijk. De Ulftse 
Krant wenst u toch fijne feest-
dagen samen en een vooral   
gezond 2021. Maak er zo mooi 
mogelijke dagen van.

Zijlijn

 9 Katan, De Wildt,   
 Voedingstips,    

 Prijswinnares kerstpakkt,  
 Almende college

15 vv Gendringen

Kerst en Oud en Nieuw in 
huiselijke kring

17 Huttepiepen,    
 Harmonie Ulft,   

 Ulftse Boys, Kerst-  
 herberg, concert  
 kerk Etten

23 Dorpskiek’n, Agenda,  
 Arc en Ciel, DRU galerie,  

 prijswinnaars puzzel

Kerstsfeer in Gendringen.
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Mantelzorgwaardering
Gemeente Oude IJsselstreek 
spreekt haar waardering uit 
voor mantelzorgers, want die 
zijn belangrijk in de samen-
leving. Dankzij hun inzet kan 
iemand (langer) in de eigen 
vertrouwde omgeving blijven 
wonen. Iedereen die meer dan 8 
uur per week en/of langer dan 3 
maanden voor een inwoner van 
Oude IJsselstreek zorgt kan zich 
aanmelden voor de mantelzorg-
waardering. In de derde week 
van december ontvangt men dan 
een cadeaubon van €25,- en ’het 
dagboek van de mantelzorger’. 
Dit boek helpt mantelzorgers om 
overzicht en structuur te houden 
in de zorg die ze verlenen. Naast 
handige invulpagina’s geeft dit 
boek praktische informatie om 
mantelzorgers op weg te helpen.

Verenigingen krijgen extra 
geld
Veel verenigingen hebben het 
zwaar in deze tijd vanwege de 
coronamaatregelen. Het college 
komt het verenigingsleven daar-
om tegemoet en stelt €110.000,- 
beschikbaar. Met deze financiële 
steun benadrukt het college het 

belang van het verenigings-
leven in Oude IJsselstreek. Ook 
spreekt ze haar waardering uit 
voor de inzet van de verenigin-
gen de afgelopen maanden. Het 
bedrag wordt ingezet voor alle 
verenigingen die een basissub-
sidie ontvangen, zowel voor sport, 
cultuur als welzijn. Wethouder 
Bert Kuster: ”Veel inwoners zijn 
verbonden aan onze verenigin-
gen. Aan het verenigingsleven zit 
een enorm sociaal en maatschap-
pelijk karakter. Het zorgt ervoor 
dat inwoners kunnen meedoen 
aan de samenleving. In deze bij-
zondere tijd neemt de vereniging 
ook weer een belangrijke plek in 
bij onze inwoners. We willen dat
de kracht van het verenigings-
leven blijft bestaan, zowel tijdens
als na de coronacrisis. De corona-
tijd vraag veel van verenigingen, 
zowel organisatorisch als finan-
cieel. Steun vanuit de gemeente is 
daarom ook zeker op zijn plaats 
in deze tijd.” Elke vereniging 
ontvangt eenmalig 30% van de 
reguliere basissubsidie die in 2020 
is ontvangen. Hiervoor hoeft de
vereniging geen aanvraag te doen
en er zijn aan deze eenmalige 
bijdrage geen verplichtingen ver-
bonden. Het bedrag is beschik-
baar gesteld vanuit het rijk.

Nieuwe wet inburgering
Het college heeft in een beleids-
notitie de landelijke regelgeving 

van de nieuwe Wet inburgering 
vertaald naar een lokaal beleids-
kader. In deze nieuwe wet heeft 
de gemeente de regierol op de 
uitvoering van de inburgering. 
Oude IJsselstreek wil dat status-
houders snel, goed en zo vol-
waardig mogelijk meedoen. Om 
mee te kunnen doen staan de vol-
gende 3 pijlers in het gemeente-
lijk beleid centraal: taal, betaald 
werk en positieve gezondheid. 
Het college legt de beleidsnotitie 
voor aan de gemeenteraad.

Het nieuwe inburgeringstraject 
gaat uit van individueel maat-
werk. De gemeente zorgt samen 
met de inburgeraar voor een 
persoonlijk plan hoe hij/zij het 
inburgeringsdiploma wil halen. 
Sinds 2014 zijn ongeveer 300 
statushouders in de gemeente 
komen wonen (de zogenaamde 
”oudkomers”). Ongeveer 55 
statushouders zijn nog aan het 
inburgeren. 

Meldplicht en 
beperking afsteektijden 
voor carbidschieten
Dit jaar komt er in Oude IJssel-
streek een meldplicht voor het 
afsteken van carbid op 31 decem-
ber. Ook geldt er een beperking 
voor de afsteektijden: carbid mag 
alleen afgestoken worden tussen 
10.00 en 18.00 uur. Burgemeester 
Otwin van Dijk: ”Carbid afste-

ken is een jarenlange traditie in 
de Achterhoek. 
Juist vanwege die traditie, heb 
ik er vertrouwen in dat we daar 
met z’n allen, ook dit jaar, ver-
antwoordelijk mee om kunnen 
gaan.” 

Met het beperken van de afsteek-
tijden wil de gemeente voor-
komen dat in de avond en nacht 
carbid wordt geschoten als ver-
vanging van het verboden vuur-
werk en om onveilige situaties in 
de nacht te voorkomen. 

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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’n minuutje
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Paerelskruutje
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Mondkapje vanuit gemeente

Veel inwoners van Oude IJsselstreek hebben begin december een 
mondkapje ontvangen van de gemeente. De bezorging is helaas niet 
helemaal vlekkeloos verlopen en er is vertraging bij PostNL van-
wege de grote drukte. Mocht men nog geen mondkapje ontvangen 
hebben en er wel één willen hebben zijn er de volgende opties: 
• U kunt een mondkapje ophalen voor uzelf en uw huisgenoten
 boven de 12 jaar bij de receptie van het gemeentehuis of
• U kunt een mail sturen naar de gemeente via: 
 info@oude-ijsselstreek.nl. Vermeld hierin uw adres gegevens en 

hoeveel personen boven de 12 jaar uw huishouden telt. 
 Wij sturen de mondkapjes dan zo spoedig mogelijk naar u toe.

Het reisbureau van Vakantie-
Xperts Matador in Ulft is tijde-
lijk omgetoverd tot een winkel 
voor de leukste kerstcadeaus. 
Ondernemers die normaal ge-
sproken op kerstmarkten staan, 
stallen hun cadeaus uit in het 
pand van Matador op De Blenk. 

Marielle Rademaker is de    
initiatiefneemster van het con-
cept. Ze omschrijft het als een 
’to go’-winkel. De sfeervolle 
winkel trekt de aandacht van 
het winkelend publiek. ”Het 
loopt al erg goed. In de eerste 
week was het even afwachten, 
maar het blijk een goed concept 
te zijn. We noemen het ook 
’Kadootjes To Go’. De cadeau-
tjes zijn allemaal al ingepakt, 
zodat de klanten niet te lang in 
de winkel blijven.” 

Een tiental ondernemers die 
hun spullen dit jaar niet kwijt 
konden op kerstmarkten of 
soortgelijke evenementen krij-
gen via Matador de kans het 
toch aan de man te brengen. 
Het zijn allemaal Achterhoekse 
ondernemers die handmade 

producten verkopen. Het aan-
bod is daardoor heel divers. 
”We proberen voor iedereen 
wat aan te bieden, van jong tot 
oud, voor het hele gezin. We 
verkopen ook brievenbuspak-
ketjes, in het geval mensen niet 
bij elkaar op bezoek kunnen. 
Deze kun je laten opsturen of 
zelf door de brievenbus doen.”

De medewerksters kregen in de 
afgelopen weken vaak de vraag 
of het reisbureau nog open is. In 
het pand op De Blenk kan men 
ook nog steeds terecht voor het 
boeken van reizen, benadrukt 
ze. ”Reizen verkopen is onze 
passie. Wij hopen natuurlijk dat 
vanaf het nieuwe seizoen klan-
ten hun vakantie weer komen 
boeken.”

De decembermarkt in het pand 
van Matador duurt in principe 
tot 23 december. Of het succes 
nog een vervolg krijgt, durft ze 
niet te zeggen. ”Daar moeten 
we nog over nadenken. We wil-
len andere mensen helpen en 
dit zorgt ook voor een positieve 
flow onder het personeel.”

”Het begon als een hobby,” 
vertelt Ruben Pastink. ”Vier 
jaar geleden repareerde ik
toestellen binnen het gezin 
en gestaag groeide dit uit tot    
familie, vrienden en uiteinde-
lijk de gehele regio.” 

Ruben voerde de reparaties 
uit in zijn tuinhuis maar sinds 
kort heeft hij een bedrijfspand 
gehuurd waar hij zijn klanten 
warm ontvangt. 

”In de coronatijd uitgroeien 
naar een bedrijfspand was een 
gewaagde stap, maar we hebben
er vertrouwen in. We hebben
inmiddels al een aardig klanten-
bestand opgebouwd.” Ruben 
runt Techstate naast zijn studie 

op het Saxion. Commerciële 
Economie en probeert zoveel 
mogelijk zelf te doen om de 
kosten te reduceren. Zo heeft 
hij zijn bedrijfspand zelf vol-
ledig gerenoveerd en bouwt hij 
aan zijn website om zijn klanten 
ook online de beste service te 
bieden.

Nu het bedrijfspand geopend 
is hebben klanten de mogelijk-
heid langs te komen voor ad-
vies, accessoires en reparaties. 
Vanzelfsprekend krijgt u ruimte 
om 1,5 meter afstand van elkaar 
te houden en heeft Techstate de 
nodige maatregelen genomen 
om verspreiding van het coro-
navirus zoveel mogelijk tegen 
te gaan.

Hoe Ruben Pastink, 
een 21-jarige student, 
in coronatijd van zijn 
hobby zijn werk maakte

Reisbureau Matador 
tijdelijk omgetoverd tot 
een mini-kerstmarkt



Met het einde van het jaar in 
zicht breekt voor velen het mo-
ment van terug- en vooruitkijken 
aan. Het is dit jaar voor iedereen 
een bijzonder jaar geweest. Die 
conclusie trekt burgemeester 
Otwin van Dijk in elk geval, thuis 
aan de keukentafel in het buiten-
gebied van Breedenbroek.

”Ja, dit was natuurlijk wel een 
knettergek jaar, dat je nooit meer 
vergeet. Een jaar dat eigenlijk 
zóveel mooie dingen in petto had 
voor iedereen. Samen vieren en 
herdenken dat we 75 jaar gele-
den zijn bevrijd. Juist dát vind ik 
zo dubbel; we hadden stil willen 
staan bij de verworven vrijheid 
en zijn opeens geconfronteerd 
met vrijheidsbeperking.”

De burgemeester begint te lachen
als ik (Walter Hobelman, red.)
hem vraag: ”Je begon het jaar zo 
mooi, met een geweldige nieuw-
jaarstoespraak in Etten. Nu,    
achteraf, kun je bijna zeggen dat 
die speech profetisch of voor-
spellend was. Maar dan wel op 
een andere manier dan je dacht. 
Hoe voel je dat zelf?” 
”Inderdaad, terugkijkend kun je 
concluderen dat ik toen een paar 
dingen aantipte met de gedachte 
dat het een bevrijdingsjaar zou 
worden en we ons mogen reali-
seren in wat voor een soort        
samenleving we leven. Een aan-
tal punten hebben door corona 
opeens een heel andere lading 
gekregen.” 

Als voorbeeld noemt hij vervol-
gens de vrijheid van meningsui-
ting en de vrijwaring van angst. 
Deze twee begrippen vormden 
samen met vrijheid van geloof 
en vrijwaring van gebrek de basis 
voor de verklaring voor de rech-
ten van de mens en werden door 
Otwin geciteerd en toegelicht in 
zijn toespraak. ”Die vier zeker-
heden staan ter discussie. Dat 
was al aan de gang en het is door 
de coronacrisis versneld en ver-
sterkt. Helaas niet altijd op een 
goede manier,” meent de bur-
gemeester. ”Neem de vrijwaring 
van angst. Als er iets is geweest 
dat aan het begin van de coron-
aperiode opspeelde dan was dat 

angst. Dan is het tegennatuurlijk 
dat je elkaar juist op die momen-
ten niet mag vastpakken en een 
arm om iemands schouder mag 
slaan of een knuffel mag geven. 
Ik hoop ook oprecht dat we dát 
weer mogen gaan doen, het liefst 
zo snel mogelijk.”

Terugblik op corona
We ontkomen er niet aan om over 
de coronacrisis te praten. Omdat 
Van Dijk een ’ras optimist’ is, ziet 
hij - behalve heel veel moeilijke 
zaken - ook positieve punten. 
”Negatief vond ik de houding 
die ik als burgervader plotseling 
moest aannemen. Ik ben juist van 
de één op één gesprekken en het 
praten met jan en alleman om 
elkaar te leren kennen en begrij-
pen. Ineens moest ik een soort 
autoritaire huisvader zijn die 
mensen streng moest toespreken 
over het gedrag dat er van ze ver-
wacht werd, over noodverorde-
ningen en handhaving. Praten in 
de stijl van: ’het moet omdat ik 
het zeg.’ Dat past niet bij mij en 
ik vind dat nog steeds niet fijn.” 
Positief noemt hij de zoektocht 
naar andere manieren om te 
communiceren met inwoners en 
medewerkers. 

”Dat ging al heel snel verbazend 
goed. De reacties op de korte 
filmpjes waarin ik groepen uit 
de samenleving toesprak werden 
goed ontvangen en gewaardeerd. 
Zowel alle medewerkers binnen 
en buiten het gemeentehuis, de 
gemeenteraadsleden en de wet-
houders verdienen overigens een 
groot compliment. Thuiswerken 
werd goed opgepakt en digitaal 
vergaderen en overleggen ging 
al snel heel goed, met natuurlijk 
de nodige missers, maar dat mag 
ook.” Die creativiteit en flexibi-
liteit hebben ervoor gezorgd dat 
het ’gewone werk’ ook is door-
gegaan en diverse dossiers en 
aandachtspunten verder konden 
gaan. ”Kijk bijvoorbeeld naar de 
toekomstvisie, het concept van 
de landschapsvisie en de opstart 
van STOER. Er is écht veel goed 
werk verzet. Ik vind dat ook       
typisch Achterhoeks en zeker 
ook typisch Oude IJsselstreek.”

Oude IJsselstreek
”Wij zijn een gemeente met 
lef, doen dingen anders dan 
gebruikelijk en zoeken naar 
nieuwe wegen voor bestaande 
uitdagingen.” De burgemeester 
noemt gemeenten als Uden en 
Groningen als soortgelijke ge-
meenten. ”We vormen een soort 
rebellenclub in Nederland. Of ik 
daar dan de Sjors van ben, dát 
zijn jóuw woorden.” De burge-
meester spreekt gepassioneerd 
over het feit dat het tijdsgewricht 
van de samenleving verandert en 
dat daardoor ook de manier van 
besturen en besluitvorming mee 
moet veranderen. ”Stop met het 
rücksichtsloos toepassen van re-
gels en wetten. Zoek naar slimme 
oplossingen, zet de individuele 
persoon die het aangaat centraal 
en zoek naar passend maatwerk. 
Zaken als de toeslagenaffaire en 
tal van andere akkefietjes heb-
ben het vertrouwen van inwo-
ners in de overheid enorm be-
schadigd. Ik begrijp dat wel. We 
moeten er alles aan doen om dat 
te veranderen.”

Binnen Oude IJsselstreek wordt 
op die manier gewerkt aan bij-
voorbeeld STOER, de nieuwe 
manier waarop de gemeente 
mensen, die op dit moment 

noodgedwongen thuiszitten, bij 
de hand worden genomen om te 
gaan ontdekken wat men kan, wil 
en wat er mogelijk is. 
”Onze ambitie is ’werk in plaats 
van uitkering’. We zijn ermee 
gestart, de eerste positieve effec-
ten zijn zichtbaar en dus gaan we 
dit verder uitwerken. Of dat dan  
allemaal past binnen de regels 
zoals ze zijn, dat zien we dan nog 
wel. In elk geval geef ik ieder-
een die hiermee bezig is rugdek-
king en gelukkig doet de raad 
dat -op kritische wijze, zoals dat 
hoort- ook. Dán kunnen we met 
elkaar veranderingen tot stand 
brengen.”

Tweedeling in de maatschappij
Wat de coronacrisis ook heeft 
versterkt is de tweedeling in de 
maatschappij. Dat is al langere 
tijd een zorgwekkende ontwik-
keling vindt Van Dijk. ”Het is dit 
jaar enorm versneld en versterkt 
en dat is niet goed. Maar (en daar 
is de ras optimist weer, WH) het 
heeft ook goede kanten.” 

De kansongelijkheid in de samen-
leving is nog meer zichtbaar
geworden. Door de coronacrisis 
is er als het ware een röntgenfoto 
gemaakt van de Nederlandse       
samenleving en is meer zicht-

baar geworden hoe die in elkaar 
steekt. ”Die kansongelijkheid en 
de nadelen daarvan komen in  
bijna alle partijverkiezingspro-
gramma’s volgend jaar uitgebreid 
aan bod. Dat is goed. Nog beter is 
het als er de komende jaren dan 
ook op een goede manier aan 
gewerkt wordt om die ongelijk-
heid te verminderen. Dat vraagt 
lef, net zoals we dat hier in Oude 
IJsselstreek tonen.” 

De manier waarop Van Dijk 
zich laat horen en zien op social       
media en de reacties die daarover 
te lezen zijn vormen een goed 
voorbeeld van de veranderende 
samenleving. ”Ik kan me wel 
afsluiten voor negativisme en on-
genuanceerde opmerkingen die 
ik toegeworpen krijg.”
Lachend: ”Ooit, al een paar jaar 
terug, had ik mijn mening gege-
ven op facebook over iets dat met 
toegankelijkheid en rolstoelen te 
maken had. Iemand schreef toen 
’Jij hebt makkelijk praten, maar 
je zou zelf maar eens in een rol-
stoel moeten zitten.’ Dat vond 
ik wel een soort van grappig. 
Mensen roepen maar wat tegen 
je, zonder je te kennen. Maar de 
manier waarop sommigen hele-
maal los gaan is natuurlijk niet 
altijd zoals het hoort. De samen-
leving verruwt wat dat betreft. 
Neem het hele ’complot denken’ 
en de groeiende groep mensen 
die daar mee bezig is. Eigenlijk 
zou ik wel eens met een paar van 
die mensen een echt open, eerlijk 
en respectvol gesprek willen voe-
ren, desnoods hier aan tafel. Wat 
beweegt die mensen? Waar komt 
dat denken vandaan? Dat soort 
vragen wil ik ze stellen. Niet om 
elkaar te overtuigen of zo, maar 
gewoon, omdat ik er zelf niets 
mee heb.”

Afsluitend vertelt de burgemees-
ter dat hij hoopt dat één ding weer 
zo snel mogelijk wordt zoals het 
was. ”Met een biertje in de hand 
op Huntenpop of het Hootchie 
Koe festival rondlopen. Kermis 
vieren, dat soort dingen. Het is 
bijzonder jammer dat de drie 
schutterijen uit Ulft, die afgelo-
pen jaar allemaal een jubileum te 
vieren hadden en dat niet hebben 
kunnen doen op de manier die 
ze graag willen. Dát wil ik terug 
hebben. Voor de rest mogen we 
de goede dingen die we door co-
rona geleerd hebben meenemen. 
Want het was Churchill die ooit 
zei: ’Never waste a good crisis’ en 
dat vind ik een wijze uitspraak.”

Oude IJsselstreek durft het verschil te maken
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Burgemeester Otwin van Dijk tijdens een digitaale vergadering van de Gemeenteraad.

Otwin van Dijk bij de eerste prikkelarme kermis in de gemeente Oude IJsselstreek.
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Nog even en dan zit 2020 erop. 
Zelden zal een heel kalenderjaar 
zo extreem in het teken hebben 
gestaan van één thema. Ook De 
Ulftse Krant ontkwam niet aan 
de gevolgen van het coronavirus: 
vanwege alle afgelaste evene-
menten – en dus onderwerpen 
om onze lezers over te infor-
meren – verschenen er in 2020 
minder kranten dan de veertien 
reguliere edities die u van ons ge-
wend bent. Toch bleef er al met 
al genoeg over om te melden; in 
deze laatste Ulftse Krant van het 
jaar blikken we terug.

”Ook in 2020 vallen er weer 
veertien edities van de krant bij u 
op de mat, in de 33e jaargang van 
de Ulftse Krant,” schreven we in 
januari nog in de eerste uitgave 
van dit jaar, onwetend van wat 
ons boven het hoofd hing. In die 
krant stonden traditiegetrouw de
plannen van de gemeente Oude 
IJsselstreek voor 2020, de voor-
genomen investeringen en de 
reacties daarop van de verschil-
lende politieke partijen in onze 
gemeente. Ook was er aandacht 
voor Berto Klein Herenbrink, 
met zijn 22 jaar de jongste prins 
ooit in de historie van Iseldonk.

In de volgende Ulftse Krant 
stond carnaval helemaal cen-
traal en bovendien werd hierbij 
als extra bijlage de Iseldonkse 
Carnavalskrant geleverd. Ook 
keken we medio februari vooruit 
naar het theaterseizoen 2020 op 
openluchttheater Engbergen, op 
dat moment zo goed als rond. 
Waar carnaval (nog nét) gewoon 
doorging (weliswaar geteisterd 
door ’Storm Ellen’), ging door 
de Engbergen-agenda groten-
deels een streep; bijna alle ge-
plande optredens zijn verplaatst 
naar 2021. In de zomer kon ook 
Huntenpop, voor het eerst in de 
31-jarige historie, niet doorgaan.

Corona was de grote spelbreker
en dat leidde ertoe dat er dit jaar 
minder Ulftse Kranten versche-
nen dan u en ook wijzelf gewend
waren. Begin mei schreven we: 
”Iedereen wordt met klem ge-
adviseerd binnen te blijven en 
alleen naar buiten te gaan om 

boodschappen te doen of bij-
voorbeeld de hond uit te laten.
Daarbij werden alle georga-
niseerde evenementen in Neder-
land afgelast. En omdat de Ulftse 
Krant veel melding doet over 
evenementen in de regio, is de 
paaseditie van deze krant niet 
uitgekomen.” Uiteindelijk wer-
den het twee uitgaves minder; 
voor u ligt de twaalfde en laatste 
Ulftse Krant van 2020.

In de zomer kon er trouwens 
toch het een en ander onderno-
men worden. In de min of meer 
zorgeloze periode die, weten we 
nu, tussen de eerste en de twee-
de lockdown in lag, waren er op 
Engbergen bijvoorbeeld toch 
nog optredens van blaaskapel De 
Optimisten met Michel Wolsink, 
Alexander Broussard die de 
nummers van Billy Joel ver-
tolkte en Ilse DeLange-tribute 
Common Ilse. 

In de zomer ook openden we 
de krant van 8 juni met de kop 
’Zon op ’t Oerlegoed mag volop 
gaan schijnen’, over zonnepark 
’t Oerlegoed op de Wals bij 
Gendringen, waar de familie 
Masselink voorheen hun var-
kensboerderij had. Nadat deze 
de laatste jaren nog bestond 
naast hun wijngaard, zijn alle 
stallen afgebroken. Daarvoor in 
de plaats kwamen zo’n 6500 zon-
nepanelen, die stroom opwekken 
voor ongeveer 600 huishoudens. 
Leon en Magda Masselink zijn er 
dolblij mee, vertelden ze: ”Het 
varkensbedrijf was een blok 
aan het been geworden.” Van 
varkensboer naar wijnboer naar 
zonneboer, het is een hele meta-
morfose die Masselink de afge-

lopen jaren heeft doorgemaakt. 
Maar hij is tevreden, nu het pro-
ject ’Zon op Erf’ is afgerond. 

Hoewel we inmiddels beter we-
ten, was er in de zomer nog de 
hoop dat het huidige voetbal-
seizoen op een normale manier 
afgewerkt zou kunnen worden. 
Het voetbal ligt alweer maanden 
stil, maar toch was er nieuws: de 
historische samenwerking tus-
sen de jeugdafdelingen van de 
twee Ulftse voetbalclubs is sinds 
juli een feit. Het is iets wat men 
twintig jaar geleden niet voor 
mogelijk had gehouden: een 
samenwerking tussen de vereni-
gingen SDOUC en Ulftse Boys. 
De rood-gelen van SDOUC zijn 
vanaf het seizoen 2020/’21 met 
alle jeugdteams aangesloten bij 
het samenwerkingsverband dat 
Ulftse Boys reeds had met het 
Netterdense NVC en GWVV uit 
Varsselder-Veldhunten.
Die uitgave in juli was aan het be-
gin van het jaar nog bestempeld 
als ’kermiseditie’. En hoewel de 
kermissen werden afgeblazen, te-
kenden we alsnog de verhalen op 

van de drie Ulftse schuttersgil-
des Sint Joris, Sint Hubertus en 
de Eendracht. Sint Joris liet zich 
niet uit het veld slaan en vierde 
ondanks alles kermis, al kon het 
dan niet op de gebruikelijke ma-
nier. Voor de gelegenheid maak-
ten ze het ’Polse kermis thuispak-
ket’, waarmee de liefhebbers hun 
eigen feestje konden bouwen. 
”De kermis gaat wel door, alleen 
niet hier,” verklaarden ze.

Sint Hubertus had, in het jaar dat 
het schuttersgilde 100 jaar be-
staat nota bene, door de corona-
crisis moeilijke maanden gehad. 
Langzaam maar zeker werd in juli 
de draad echter weer opgepakt. 
”We leven weer. We leven nog! 
En we houden de moed erin,” 
stelde bestuurslid en algeheel 
commandant Gerry Helmink. 
Bij de even oude schutterij de 
Eendracht lieten ze zich door 
het coronavirus niet weerhouden 
van het vieren van hun 100-jarig 
jubileum, al was het dan op een 
andere manier dan ze van tevo-
ren hadden bedacht.

Ook het traditionele Centrum-
feest vond in september plaats 
in Ulft. Het doorgaan van het 
jaarlijkse evenement in het hart 
van het dorp was deze zomer 
lang onzeker vanwege de corona-
crisis, maar gelukkig lukte het 
toch weer een sportief en muzi-
kaal festijn te organiseren, met 
volop activiteiten voor de kinde-
ren. Leven in de brouwerij werd 
voorts verzorgd door de optre-
dende artiesten.

Een plek aan de rand van het 
centrum, die vrijwel iedereen in 
Ulft en omstreken waarschijnlijk 
wel kent, kreeg op 1 septem-
ber een geheel nieuwe functie: 
BROODS opende de deuren 
op de locatie waar menig lezer 
zal hebben leren zwemmen. 
”Wanneer gaan jullie open?” 
kreeg de BROODS-eigenaresse 
Daphne Kempers afgelopen jaar 
vaak te horen. Eindelijk kon ze 
daar in de krant van eind augus-
tus uitsluitsel over geven: na een 
grondige renovatie kan men in 
het voormalige zwembad De 
Blenk terecht voor koffie en een 
broodje. Tot grote blijdschap van 
Kempers, die in de zomer stond 
te popelen om haar gasten te ont-
vangen via de drive-thru.

In de krant van 12 oktober be-
steedden we aandacht aan een 
afscheid, maar droevig was dit 
gelukkig geenszins: ’Ine Mentink 
neemt trots en blij afscheid van 
familiebedrijf Heutinck’, meld-
den we. Vijftig jaar lang werkte 
Ine Mentink-Heutinck in het 
bedrijf dat in 1906 werd opge-
richt door haar opa. Nu nam ze 
afscheid van Heutinck Optiek & 
Juwelier. ”Ik ben gewoon 71 en 
dan vind ik het een keer mooi ge-
weest,” verklaarde de Ulftse. We 
geven haar groot gelijk, al was het 
maar omdat het familiebedrijf al 
sinds 2011 in goede handen is bij 
haar zoon Alex Mentink.

Heutinck Optiek & Juwelier 
maakt zich dus op voor de 115e 
verjaardag, maar er is – als het 
aankomt op historie – baas boven 
baas in Ulft: Aalders Schoenmode 
bestond in 2020 namelijk 125 
jaar en ontving mede daardoor 
het predicaat Hofleverancier. 
Geheel verdiend, want als fami-
liebedrijf in de detailhandel 125 
jaar bestaan is voor niet veel 
bedrijven in Nederland weg-
gelegd. De koninklijke titel was 
het trotse hoogtepunt van dit 
jubileumjaar. Eigenaar Esther 
Aalders is de vierde generatie in 
de familie Aalders die de schoe-
nenzaak nu leidt. ”Dat we ons-
zelf ’Bij Koninklijke Beschikking 
Hofleverancier’ mogen noemen 
is een enorme eer. Er zijn in 
Nederland zo’n 500 bedrijven 
met een ’onberispelijke reputa-
tie’ die deze titel mogen dragen. 
In Ulft zijn we het enige bedrijf.”

Gelukkig was er ook voor de 
kinderen in de regio een leu-
ke afsluiting van dit vreemde 
jaar: ondanks corona kwamen 
Sinterklaas en zijn helpers ook in 
2020 gewoon aan in Nederland. 
De Sint was wel heel voorzichtig 
en kwam niet naar het Zwarte 
Plein en het DRU Industriepark, 
maar dat mocht de pret in Ulft 
niet drukken: met een koets door 
het dorp was niet verantwoord. 
Daarom kregen de kinderen de 
gelegenheid om naar de Sint te 
zwaaien tijdens de drive-thru in 
de SSP-Hal. Het verblijf van de 
goedheiligman was een groot 
succes. Al zal dat ook aan gele-
gen hebben aan de cadeautjes die 
hij op 5 december achterliet!

De Ulftse Krant blikt terug op 2020

Berto Klein Herenbrink, met zijn 22 jaar de jongste prins ooit in de historie van Iseldonk en zijn gevolg.

BROODS-eigenaresse Daphne Kempers voor het voormalige zwembad De Blenk.
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Halverwege ons gesprek krijgt 
Ronny Vos, directeur van Katan 
Vuurwerk in Ulft, een goed idee. 
”Misschien moeten we stadion-
toeters gaan verkopen voor 
oudejaarsavond, nu vuurwerk 
is verboden.” Het is niet serieus 
bedoeld, maar geeft wel aan hoe 
groot de impact is op het vuur-
werkverbod dat in Nederland is 
afgekondigd.

”De vuurwerkbranche is de enige 
branche die dit jaar echt een ver-
loren jaar heeft”, stelt Vos vast. 
”Natuurlijk zijn ook de horeca en 
andere branches hard getroffen, 
maar die hebben nog deels een 
beetje omzet kunnen binnenha-
len. Voor ons viel echt alles weg. 
Geen evenementen, geen ker-
missen en dan tot overmaat van 
ramp ook geen vuurwerk met 
oud en nieuw. Dat zagen we niet 
aankomen.”

Het vertrouwen dat Vos had in 
de overheid heeft een hele forse 
deuk opgelopen. ”Corona is een 
stok om te slaan en een definitief 
vuurwerkverbod er doorheen te 
drukken,” vindt hij. ”De over-
heid onderschat hoe groot onze 
branche is. De discussie loopt 
natuurlijk al een paar jaar en een 
aantal partijen ruiken nu hun 
kans om door te pakken. Dat 
frustreert mij en mijn collega’s 
bovenmate.”
Het verbod zorgt er in elk geval 
voor dat Vos met een aantal gro-
te uitdagingen moet dealen. ”Er 
komt nog steeds vuurwerk vanuit 
China bij mij binnen. Normaal 
gesproken gaan we in deze tijd 

beginnen met het leveren van 
vuurwerk aan onze afnemers, 
maar dat mag nu niet. Daardoor 
lopen onze opslagbunkers vol en 
krijgen we straks een probleem 
om alles een heel jaar op te slaan. 
Want terugsturen naar China is 
geen optie.”
Vos is al zijn hele leven een vuur-
werkfreak. ”Vuurwerk heeft iets 
magisch. Dan bedoel ik niet het 
knalvuurwerk maar het betere 
siervuurwerk. De kleuren, de ef-
fecten, het heeft iets.” 

Daar komt bij dat vuurwerk
saamhorigheid creëert. ”Vuur-
werk kijken en afsteken doe je 
met meer mensen bij elkaar. Ik 
snap heel goed dat we er daarom 
dit jaar anders mee om moesten 
gaan, maar er is te lang valse 
hoop geboden aan de branche   
en het verbod is veel te laat 
af-gekondigd.” 

Vos en zijn branchegenoten heb-
ben nog één ijzer in het vuur. Op 
15 december is er een kort geding 
vanuit de branche om het verbod 
alsnog van tafel te krijgen. 

”Als het verbod van tafel gaat 
dan kunnen we nog op tijd aan 
de slag met de verkoop, maar 
ik durf er zelf geen voorspelling 
op los te laten over de uitspraak. 
De overheid is onvoorspelbaar 
geworden in mijn ogen, dus ik 
wacht het maar af.”

Voor Vos zelf is oud en nieuw dit
jaar dus een bijzondere editie. 
”Het zal raar zijn om aan een 
nieuw jaar te beginnen zonder de 
gebruikelijke activiteiten. Of het 
ook stil blijft op straat vraag ik 
me af. We gaan het meemaken. 
In elk geval heb ik mijn voorraad 
voor volgend jaar al binnen,” 
concludeert hij.

Stadiontoeters in plaats van vuurwerk 
op oudjaarsavond

Wielerclub De Wildt slaat de 
traditie van de olliebollenver-
koop een jaartje over. Normaal 
gesproken bakt De Wildt olie-
bollen tussen kerst en oud en 
nieuw om een extra zakcentje op 
te halen voor de vereniging. Het 
coronavirus gooit ook hier roet 
in het eten. 

Al zo lang voorzitter Marco 
Peters lid is van de wielervereni-
gingen worden er tussen kerst 
en oud en nieuw oliebollen ge-
bakken. Met een enorme groep 
vrijwilligers worden in oktober 
de eerste voorbereidingen ge-
troffen. De ingrediënten voor het 
lekkernij moeten dan al besteld 
worden. Maar Peters wist toen 
al dat het onbegonnen zaak zou 
zijn om eind december de traditi-
onele oliebollenverkoop door te 
laten gaan. 
”We doen dit met ontzettend 
veel vrijwilligers. Wij kunnen 
niet garanderen dat iedereen op 
anderhalve meter blijft. Onder 
ons bevinden zich ook een aantal 

ouderen en dat vinden we een te 
groot risico. Iedereen is normaal 
gesproken bereid mee te helpen. 
Het is een groot evenement waar 
je veel mensen voor nodig hebt,” 
legt Peters uit. 
Het bakken gebeurt normaal    
gesproken in het clubgebouw 
van De Wildt. Voor het gebouw 
op het Zwarte Plein én in het        
centrum van Ulft wordt een 
kraam ingericht waarin de leden 
plaatsnemen in hun blauw-gele 
tenues. Een herkenbaar tafereel 
voor de Ulftenaar. Door het afge-
lasten van de activiteiten dit jaar 
loopt de vereniging inkomsten 
mis. Veel belangrijker is echter 
de gezondheid van de leden zegt 
Peters. 

”Ik ben al 35 jaar lid en dit is de 
eerste keer dat ik tussen kerst 
en oud en nieuw niets te doen 
heb. Gelukkig is iedereen bij 
de wielerclub in goede gezond-
heid en nog niet besmet geraakt 
met het virus. Dat is toch het 
belangrijkste.” 

De Wildt slaat oliebollen-
traditie jaartje over

De kerstdagen worden waar-
schijnlijk anders gevierd dan 
andere jaren. Door de corona 
maatregelen kunnen we het niet 
met de hele familie bij elkaar 
komen. We zijn genoodzaakt 
om het met eigen gezin of 2-3 
gasten te vieren. Ook is het nog 
niet zeker of we met de kerstda-
gen een restaurant kunnen be-
zoeken. Maar een ding is zeker, 
eten gaat een grote rol spelen, 
want eten wordt geassocieerd 
met gezelligheid.

De laatste jaren is Gourmetten 
erg populair met de feestdagen. 
Gezellig aan tafel je eigen pan-
netje bereiden. Ik zal een aantal 
tips en ideeën geven voor een 
feestelijke gezondere gourmet.

Vlees en vis: Kies voor mager 
vlees (biefstuk, runderbak- en 
braadlappen, rundertartaar, 
entrecote, kipfilet, hamlap, rib-
karbonade, varkensfilet, var-
kensfricandeau, varkenshaas, 
varkenslap). Witte vis, zalm en 
garnalen zijn ook geschikt voor 
het gourmetten. 

Groente: In gourmetpannetjes 
kun je ook groenten bakken. 
Bijna alle groenten zijn geschikt: 
courgette, broccoli, paprika, 
boontjes, aubergine. Je kunt 
ook wok- of roerbakgroente er-
voor gebruiken. Het is ook een 
idee om een ovenschotel van 
groenten te maken en erbij op 
tafel te zetten. Doordat het met 

schaal en al uit de oven komt 
blijft het lang warm. Je kunt ook 
een verse salade maken met sla. 
Of snackgroenten, zoals kom-
kommer, worteltjes, bleekselde-
rij en kleine tomaatjes op tafel 
zetten. Lekker om te dippen in 
hummus of tzatziki.

Sauzen: Deze bevatten meestal 
onnodig veel suiker, zout, vet 
en energie. Wil je toch een saus, 
kies dan voor een rode variant 
zoals salsa. Of maak zelf een 
sausje! Je kunt bijvoorbeeld je 
eigen tzatziki maken van ma-
gere yoghurt, fritessaus 5% vet, 
komkommer, olijfolie, knof-
look, munt en citroensap.

Brood: Voorkom dat je te veel 
(wit) brood eet tijdens het wach-
ten op je vlees. Door te starten 
met een kop soep neem je de 
eerste trek weg. Behalve brood 
kun je ook een aardappelge-
recht doen. Als je mini-krieltjes 
even voorgaart in de magnetron 
en er een aantal aan een spiesje 
rijg kun je die in je eigen pan-
netje afbakken.
En uiteindelijk geldt, voor alle 
tips voor gezond eten tijdens de 
feestdagen, dat je toch vooral 
mag genieten. Het gaat ten slot-
te maar om een paar dagen van 
de 365 die er in een jaar zitten. 
Het is geen enkel probleem om 
af en toe een keer te zondigen, 
als je verdere eetpatroon maar 
op orde is.

Fit & Slank met Hetty Schouten 
wenst jou en jouw naasten een 
hele fijne Kerstmis!

Feestdagen gourmettips

Voedingstips

Het is ondertussen een tradi-
tie geworden om in de een na 
laatste Ulftse Krant van het jaar 
een advertentiepuzzel te plaat-
sen. 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 
uitgebreide boodschappenpak-
ket is Mieke van Aalst uit Ulft 
geworden. Zij heeft het pakket 
van de Jumbo in Ulft in ont-
vangst mogen nemen uit de kar 
van Dave van de Schuur. Het 
pakket is beschikbaar gesteld 
door de Ulftse Krant.

Prijswinnares kerstpakket
puzzel Ulftse Krant

Almende 
College 
ontvangt de 
sleutels van 
het nieuwe 
vmbo-gebouw
Op 7 december heeft het 
Almende College officieel de 
sleutels van het nieuwe vmbo-
gebouw, genaamd Laudis, 
overgedragen gekregen van 
BINX Smartility! 

Het was een feestelijk momen-
tje, ook al was er natuurlijk 
geen ruimte voor een grootse 
ceremonie. Eind januari wordt 
het gebouw officieel geopend. 
Hoe die opening precies vorm 
kan krijgen, zijn zij nog aan 
het onderzoeken. Wél kunnen
de docenten en leerlingen in 
kleine groepen het gebouw  
zien, dat is al heel fijn. Vanaf 
nu kan de inrichting van het 
gebouw beginnen. 

Vanaf dinsdag 5 januari zullen 
de praktijkgerichte vakken 
gegeven worden in het nieuwe 
gebouw en vanaf september 
2021 zullen alle vmbo-leerlin-
gen les gaan krijgen in Laudis.
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Het is een bijzonder jaar.
Veel hebben we niet samen kunnen vieren.

Toch klinken er warme klanken deze kerst.
Helder, luid en muzikaal.

Ze zeggen met een mooie melodie:

”Sta even stil bij al het moois -
- geniet allemaal!”

Wij wensen iedereen fijne en gezellige kerstdagen
en een voorspoedig en gezond 2021!

Bestuur • Vendeliers • Tamboerkorps
Schutterij “De Eendracht” Ulft

Atletico ’73 
bedankt alle 

leden,
vrijwilligers, 
sponsoren, 
en relaties  

voor het 
sportieve vertrouwen.

Wij wensen iedereen 
de allerbeste sportwensen 

voor 2021.www.openluchttheater-engbergen.nl

Wij zijn aankomend jaar weer graag
uw stralende culturele middelpunt!

Hele fijne feestdagen  een gezond nieuwjaar  wij verwelkomen u graag in 2021!Hele fijne feestdagen  een gezond nieuwjaar  wij verwelkomen u graag in 2021!

wenst u fi jne feestdagen en een kunstig nieuwjaar

HUNTENKUNST

wenst iedereen 
gezellige feestdagen

en een voorspoedig 2021.

Hengelsportvereniging  
Het Baarsje wenst u 
allen een gezond en 

sportief 2021!

TONEELVERENIGING  SIOS
wenst u allen Fijne kerstdagen en 

een gezond en amusant 2021
Tot ziens in de Theaterzaal 

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 2021.

Schuttersgilde 
”St. Hubertus” 
Ulft 

wenst U allen zeer goede feest-
dagen en een gelukkig 2021.

Helaas kan de Nieuwjaarsinstuif niet 
plaatsvinden i.v.m. corona.

www.sinthubertusulft.nl

Het Nederlands 
IJzermuseum 

dankt allen die in het 
voorbije jaar hun steun en 

medewerking gaven, 
en wenst iedereen een 

ijzersterk 2021.

Wij wensen alle vrienden en bekenden van het Ulfts Mannenkoor

Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 2021.

Bestuur, leden, dirigent, pianist 
en presentatrice van 
het Ulfts Mannenkoor

Alle bewoners en medewerkers 

van Woonzorgcentrum en 

Verpleeghuis Debbeshoek

wensen iedereen

een mooi, gelukkig en vooral 

gezond 2021!!

Bestuur en fractie
Oude IJsselstreek
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Folkloristische Dansgroep
’’de Dörsvlègels’’ Ulft
wenst u 
prettige 
feestdagen
en een
voorspoedig 
2021 toe.

UBC wenst u 
fijne feestdagen 
en een 
sportief 
2021.

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 2021!

Bestuur en teams van 

Essentius
wensen u fijne feestdagen 
en een voorspoedig 2021

Borckeshof  Breedenbroek

Christoffelschool  Gendringen

St. Martinusschool  Megchelen

Walburgisschool  Netterden

St. Liborius  Dinxperlo

Pius X  Varsselder

Klimpaal  Etten

De Oersprong  Ulft

Mariaschool  Ulft

wenst leden en sponsoren 2021een voorspoedig en sportief

Wij danken al onze leden 
voor hun onvoorwaardelijke 

steun gedurende het 
afgelopen, moeilijke jaar.

Wij wensen jullie 
fijne feestdagen en 
een gelukkig 2021.

Bestuur en leiding Ulfariet

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

               
   
      
 
                                   
 
                                            

Het bestuur Stichting 
Ulftse Avondvierdaagse wenst alle   
 wandelaars en toeschouwers
uit de hele regio Prettige Kerstdagen
en een gezond 2021 toe.

 Hopelijk is het komend jaar weer mogelijk 
elkaar te ontmoeten bij de 53e editie  
van 2 t/m 5 juni 2021.

De fractie van de VVD 
gemeente Oude IJsselstreek

wenst u 

fijne feestdagen 
en een 

gelukkig Nieuwjaar

Wielerclub ”De Wildt” wenst u 

Prettige kerstdagen

en een fijne jaarwisseling 
www.rtcdewildt.nl

Vrouwenkoor 

Con Brio 
wenst u 

sfeervolle feestdagen 
en het allerbeste 

voor 2021 toe!

Een fijne kerstvakantie gewenst!
Is uw kind (bijna) 3 jaar? U bent van harte 

welkom voor een rondleiding!

w w w . o b s d e w o e l w a t e r s . n l  

obs deWoelwaters
wenst alle kinderen in 2021 volop:eennss olop

 

 

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

Korfbalvereniging

Wij wensen u 
fijne feestdagen 

en een gezond 2021

Kerkstraat 17 • 7071 WZ Ulft 
www.ernas-boutique.nl

Stichting Iseldonk wenst alle Iseldonkers 
prettige kerstdagen en een 
carnavalesk 2021.

Bestuur, Senaat, Raad van 11 en medewerkers van Stichting Iseldonk 
bedanken u voor uw steun en vertrouwen in het afgelopen jaar.

We hopen dat we vanaf november 2021, ons 44 jarig bestaan, 
weer op u kunnen rekenen en er samen een geweldig feest van maken!
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Winkelcentrum de Blenk, Middelgraaf 16 Ulft
Tel. 0315 681897

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

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

liefdevolle kerstdagen en een muzikaal 2021 toe!

Ontroerend goed!

www.almendecollege.nl

Prettige 
feestdagen
en een 
gezond 2021!

Ulftse Boys 
wenst eenieder 
fijne kerstdagen 

en een 
gezond 2021.

51

dankt alle leden, vrijwilligers, supporters, sponsoren 
en businessclubleden voor hun steun. Mede hierdoor 
kunnen wij terugzien op een zeer geslaagd 2020.

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 2021 te wensen.

             Bestuur SDOUC.

SAMENSPEL DOET OVERWINNEN ULFTS
E COMBINATIE

SAMENSPEL DOET OVERWINNEN ULFTS
E COMBINATIE

Het bestuur van de stichting 

Taptoe Ulft wenst iedereen 

fijne feestdagen en een 

voorspoedig 2021 

Taptoe Ulft

Wij wensen u 
fijne feestdagen 

en een sportief 2021

Kerkstraat 17a  7071 WZ Ulft
www.meckings-sportshop.nl

Amnesty groep Ulft e.o.
wenst iedereen veel geluk 
en vrijheid in 2021.

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

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

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

CDA wenst u 
prettige Kerstdagen 
en een gezond 2021

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

 
 Bestuur en leden van de 

 handbalvereniging UGHV 

 wensen u en onze sponsoren

   prettige Kerstdagen en een 
 gezond en sportief 2021.

 Wij hopen u in 2021 weer regelmatig 

      in de sporthal te mogen begroeten.

UGHV

wenst u allen fijne feestdagen
en een nieuwsrijk en gezond 2021



Het zijn ook voor een voetbalvereniging 
bijzondere tijden, nu er alweer maanden 
niet of nauwelijks gevoetbald kan worden. 
Maar ook naast dat spelletje binnen de 
lijnen is er veel wat onze leden momen-
teel missen; gezelligheid en gezelschap 
bijvoorbeeld. Want we willen bij v.v. 
Gendringen meer zijn dan een voetbalver-
eniging. Gelukkig houden we het hoofd 
boven water, dankzij al onze trouwe leden 
en sponsoren. Maar we hopen onze rol als 
plek om te sporten én de sociale functie 
snel weer te kunnen vervullen. 

Want voorlopig blijft dit vooral beperkt 
tot digitale initiatieven. In plaats van de 
doorgaans drukbezochte en sfeervolle 

nieuwjaarsreceptie in de kantine wordt er 
hard gewerkt aan een video-variant, met 
naast de nieuwjaarsgroet die ieder team 
mag inzenden ook enkele smaakvolle en 
spraakmakende ingrediënten. Het gemis 
aan sociale contacten zal dat echter niet 
weg kunnen nemen. 

Wat mist de vrijwilliger nu? Voor Harry 
Verhey (samen met Casper Mijnen elftal-
leider van het sterrenteam Gendringen 4 
en tevens barman in de kantine) is dat bij-
voorbeeld meer dan alleen de wedstrijd op 
zondag; het spelen van boerenbridge en 
hartenjagen dragen voor hem net zo goed 
bij aan het clubgevoel. ”We zitten iedere 
donderdagavond in de kantine een pötje 

te kaarten, met een mannetje of tien. Als 
de jongens gaan trainen, gaan wij kaarten. 
Dat is echt mijn avondje uit. Dat mis ik 
nou wel, dat gedram onder elkaar,” zegt 
Harry lachend. 

Dat vrolijke gezeur maakt ’de Dick Advo-
caat van Gendringen’ (volgens de vedette 
van het vierde, Alex le Comte) trouwens 
ook op zondagochtend mee. ”Die dram-
men nog harder dan de oudjes. Maar het 
is een hartstikke mooie groep. Dus al die 
sociale contacten mis je nu wel. We hopen 
dat we snel weer kunnen beginnen. Er   
waren geluiden dat de competitie half      
januari hervat zou kunnen worden, maar 
het is afwachten.”

Marloes Blumer denkt er hetzelfde over; 
ze baalt er als speler van het derde dames-
elftal van dat het voetballen stilligt, maar 
lid zijn van v.v. Gendringen houdt meer in 
dan dat alleen. ”Ik mis ook het gezelschap, 
de kantine, dat is een belangrijk onder-
deel van de voetbalvereniging. Zoals veel 
mensen werk ik al sinds maart vanuit huis 
en ben ik bijna niet meer op kantoor, je 
sociale kring wordt daardoor wel klein. 
Dan is het voetbal niet alleen een fysieke
uitlaatklep, het is ook het gebeuren
eromheen,” vertelt Marloes, tevens lid 
van de vrouwenkadercommissie, de NEC 
(Nieuwe Evenementencommissie) en op
de achtergrond een van de drijvende 
krachten achter het vermaarde Superteam 
van v.v. Gendringen.
”Dat is eigenlijk het enige wat nog gewoon 
doorloopt,” zegt Marloes, ”We voeren    
iedere zondagavond in welke spelers in de 
eredivisie gescoord hebben en wat dit voor 
de stand op de ranglijst van het Superteam 
betekent.” Maar uitgerekend evenemen-
ten zijn nou net de dingen die momenteel 
niet door de NEC georganiseerd kunnen 
worden. ”Wat je leuk vindt, is iets beden-
ken waarbij veel mensen samenkomen en 
het gezellig hebben. En juist dat kan niet 
op het moment. Maar ideeën zijn altijd 
welkom!” En er is een mogelijke uitzon-
dering: de kantinequiz die jaarlijks door 
Marloes en haar vader Louis wordt gehou-
den. Zo’n quiz leent zich er immers wel 
voor om digitaal te doen. ”Dan kunnen de 
teams zelfs ’gewoon’ in groepjes van vier 
bij elkaar zitten. Nou is het leuke voor ons 
juist om iedereen over hun blaadje gebo-
gen te zien zitten in de kantine, maar het 
is wel een optie. We hopen hier een goede 
vorm voor te vinden.”

’Al die sociale contacten mis je nu wel’
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De resultaten uit de enquête die dagblad 
De Gelderlander onlangs publiceerde 
-en waaraan ook v.v. Gendringen deel-
nam- lieten een duidelijk beeld zien: 
’De Achterhoekse voetbalclubs heb-
ben het loodzwaar, maar vallen nog 
niet om. Opvallend is de enorme loya-
liteit van de leden en de sponsors.’ Dat 
is bij onze vereniging zeker niet anders.

Zonder leden is er immers geen vereni-
ging. Maar datzelfde geldt misschien 
wel voor onze sponsoren. ”Zij maken 
het mede mogelijk om voetbal bij ons 
toegankelijk te houden voor iedereen 
in Gendringen. Ook in deze tijd van               
Covid-19 blijven de sponsoren ons mas-
saal steunen om dit doel te behouden,” 
verklaart voorzitter John Freriks. ”De 
band tussen v.v. Gendringen en de spon-
soren is hecht. We zijn daarvoor bijzonder 
blij en dankbaar. Zij hechten zo waarde 
aan het belang van een levendige grote 
sportvereniging in het dorp Gendringen.”

Dat is dan ook precies de reden dat bij-
voorbeeld Mekers Fietsen Gendringen 
onze club trouw blijft. ”Crisis of geen cri-
sis, dat zal niet veranderen. Want de voet-
balvereniging speelt een grote rol in het 
dorp, waar een hoop mensen veel plezier 
aan beleven,” stelt Hans Mekers. ”Dat er 
momenteel niet gevoetbald kan worden, is 
voor ons dan ook geen reden om een stap-
je terug te doen. Het is toch een algemeen 
belang, het hele dorp heeft er profijt van.”

Dat geldt niet alleen voor Mekers. 
”Als Gendringse ondernemers steu-
nen we de club graag. De wisselwerking 
is er, met het hele dorp, en dat is een 
goede zaak. Je moet het toch samen 
dragen. Mensen in Gendringen zijn 
over het algemeen betrokken bij zo-
wel de vereniging als bij de winkeliers,” 
zegt de fietsenmaker. ”Bovendien is 
het fijn als je elkaar iets terug kunt ge-
ven. Het is geen eenrichtingsverkeer.”

’De wisselwerking is er, je moet het samen dragen’

V.l.n.r.: Marloes Blumer, John Freriks en Harry Verhey.

vv  GENDRINGEN

Met dank aan Mekers Fietsen 
Gendringen die deze pagina 
mede mogelijk heeft gemaakt.
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De kerstherberg op tweede 
kerstdag kan dit jaar helaas 
niet doorgaan, dit vanwege het 
Corona virus. De organisatie 
ziet helaas geen mogelijkhe-
den om het verantwoord te 
organiseren. 

Vele bezoekers kwamen al ja-
ren naar het clubgebouw van 
de schutterij de  Eendracht in 
Ulft (Oer) voor de gezellig aan-
geklede Kerstherberg. Een ge-
zellig samenzijn met koffie, een 
drankje, een hapje en muziek.
De midwinterhoorn geluiden 
kon men al op grote afstand ho-

ren, deze werden geblazen door 
de Huttenpiepen, dat was uit-
nodigend om te komen. Samen 
de kerst te vieren, juist in deze 
tijd zou je dat ook willen, echter 
de gezondheid gaat voor. 

In 2021 willen we de kersther-
berg weer organiseren, hopelijk 
kunnen wij U dan weer verwel-
komen in het clubgebouw van 
Schutterij de Eendracht Ulft 
(Oer). 
De organisatie van de 
Kerstherberg wenst ieder-
een een gelukkig en gezond 
kerstfeest.

Tweede kerstdag Kerstherberg 
Ulft (Oer) geannuleerd

De oliebollencommissie van de 
Harmonie Ulft is er maar druk 
mee. Corine van der Mark en 
Carlijn Boere hebben dit jaar 
een extra uitdaging bij de jaar-
lijkse oliebollenactie; het moet 
corona-
proof en dat vraagt zo hier en 
daar wat creativiteit, maar beide 
dames zijn er van overtuigd dat 
alles goed komt en dat oude-
jaarsdag weer meer dan 2000 
oliebollen afgeleverd gaan wor-
den in Ulft en omgeving.

”De oliebollenactie hebben we 
als harmonie dit jaar nog har-
der nodig dan andere jaren om 
financieel gezond te blijven,” 
vertelt Corine. Dit jaar vielen op-
tredens weg en konden de leden 
ook geen vrijwilligerswerk doen 
bij evenementen, wat normaal 
gesproken wat extra’s oplevert 
voor de verenigingskas.
”31 December gaan we ’s mor-
gens vroeg zelf de, door de Ulftse 
bakker Tonnie Knippenborg, 

versgebakken oliebollen inpak-
ken. We vinden het tof om op 
deze manier met een lokale on-
dernemer samen te werken. We 
krijgen hulp van met name onze 
jeugdleden, want oudejaarsdag 
is voor veel mensen nog gewoon 
een werkdag. Oudere leden gaan 
vervolgens tussen 9.30 en 11.30 
uur op pad om de oliebollen thuis 
te bezorgen in Ulft, Gendringen, 
Megchelen, Netterden, Varssel-
der, Etten, Terborg en Silvolde,” 
blikt Carlijn vooruit.
Om alles op een verantwoorde 
manier te laten verlopen worden 
de oliebollen thuisbezorgd zodat 
niemand lang in de rij hoeft te 
staan. De betaling vindt plaats 
door middel van een tikkie of 
betaalverzoek.
De voorverkoop is van start 
gegaan en bestellijsten worden 
verspreid. De bestellijst is ook te 
verkrijgen door te mailen naar 
oliebollen@harmonieulft.nl
Bestellen kunt u tot en met           
27 december.

Harmonie Ulft bezorgt 
oliebollen thuis

Het coronavirus heeft de mid-
winterhoornwandeling van de 
kalender gewist. Ook gaat een 
aantal andere activiteiten niet 
door waar de Huttepiepen van 
de Oudheidkundige Vereniging 
OVGG op uitnodiging hadden 
mogen blazen. 

Jammer…. maar het wordt ze-
ker niet stil. Optredens worden 

dit seizoen verzorgd in of bij de 
verzorgingscentra Debbeshoek 
en Meulenbeek in Ulft, Den Es 
in Varsseveld, De Herbergier in 
Doetinchem en ’t Laer in Etten. 
Het publiek laten blazen en 
demo’s midwinterhoornbouwen 
kunnen helaas, vanwege het 
virus en de opgelegde maatre-
gelen, geen doorgang vinden. 
Naast de geplande optredens 

wordt er vaak door de leden 
individueel geblazen, meestal 
in de vroege avonduren. Steeds 
op wisselde plaatsen duiken ze 
weer op om de typische tonen te 
laten weerklinken.
Het geluid draagt ver onder 
ideale omstandigheden, zeker 
als het stil is op straat, er weinig 
wind staat en het licht vriest. De 
geblazen melodieën klinken be-
ter al er op gepaste afstand van 
het publiek wordt geblazen, dus 
ook nog eens corona-proof! 
Daardoor kan toch bij veel ac-
tiviteiten die nu worden georga-
niseerd een beroep worden ge-
daan op midwinterhoorngroep 
De Huttepiepen. Het aantal 
blazers per optreden wordt af-
gestemd op de wensen van de 
aanvrager. De blazers zijn po-
sitief gestemd; de traditie om 
tijdens deze kersttijd te blazen 
wordt in stand gehouden. Tot 
6 januari, Driekoningen, kun 
je de midwinterhoornblazers 
tegenkomen en de sonore klan-
ken horen. Voor meer informa-
tie: midwinterhoorn@ovgg.nl of 
0315-686220.

Corinne van der Mark en Carlijn Boere.

Corona stopt midwinterhoorn-
klanken niet

Alle jeugdleiders van jongens-
teams van vv Ulftse Boys zijn 
door de bedrijven AVU klimaat-
beheer en Nordic Fire voorzien 
van coachjassen. De eigenaren 
Marc Sollman (AVU) en Tom 
Wanders (Nordic Fire) zorgen 
ervoor dat de leiders er warm 
en netjes bijzitten. 

Meer dan 100 jeugdleiders 
zorgen op hun beurt  voor een 
uniforme en herkenbare uitstra-
ling van de voetbalvereniging 
tijdens het begeleiden van de 
jongens bij trainingen en wed-
strijden. Zowel Ulftse Boys als 
de twee bedrijven straalden na 
het sluiten van een vijfjarige 
overeenkomst.

Marc Sollman van AVU, links op de foto en Tom Wanders van 
Nordic Fire schenken (coronaproof) 100 coachjassen aan de jeugd-
leiders van de jongensteams vv Ulftse Boys.

Coachjassen voor leiders jongensteams 
Ulftse Boys

Zaterdag 19 december a.s. geeft 
zanger-pianist Roon Staal een 
kerstconcert in de Oude Kerk 
te Etten. Met zijn warme stem 
en pianospel weet hij zijn bezoe-
kers te raken en in de stemming 
te brengen van de aankomende 

kerstperiode door zijn vertol-
king van bekende songs als ”Oh 
Holy Night”, ”Silent Night”, 
”Mary’s Boy Child”, ”Gloria 
in Excelsis Deo”, ”Away In A 
Manger”en ”The Holy City”.  
Ook ”Pie Jesu” staat op het      

repertoire, evenals af en toe een 
eigen compositie die past bij de 
kerstgedachte. 

Ook nieuwe songs van zijn      
nieuwe kerstalbum Christmas-
album II welke op dit moment 
wordt opgenomen zullen ten 
gehore worden gebracht. 

Het concert te Etten is een van 
de 14 concerten in de Kerst 
Tour 2020. Er zijn 2 concer-
ten. Aanvangstijden zijn 19.00 
en 21.00 uur. De locatie is een 
half uur voor aanvang van het       
concert geopend.

Uiteraard wordt ook nu gehoor 
gegeven aan de dan geldende 
maatregelen door de overheid 
gesteld mbt de coronapandemie
Alle informatie over de con-
certen en het reserveren van     
kaarten kunt u vinden op:
www.roonstaal.com of via 
tel.nr. 0630025992.

U bent van harte welkom!

Kerstconcert zanger-pianist Roon Staal te Etten
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Wij zien op de foto een muziek-
groep uit Megchelen. Wij willen 
graag het volgende weten; wie 
staan op de foto. 
Staand geheel links met saxo-
foon is een Koolenbrander 
voornaam onbekend, daarnaast 

Puck Hendriksen zoon van de 
schoolmeester. De rest is bij 
ons onbekend. Ook onbekend 
hoe de groep heette en wat voor  
muziek ze speelde met hun       
violen? De foto moet gemaakt 
zijn pas na 1945. 

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

Olde Dorpskiek’n

De galerie van het DRU Indus-
triepark heeft voor het komende 
jaar een gevarieerd en inter-
nationaal programma samenge-
steld. In verband met de huidige 
coronamaatregelen is de expo-
sitie met de werken van Cléo 
Robine verlengd tot 31 decem-
ber. De aankondigde expositie 
van de Silvoldse kunstenares 
Valentina Gal is verzet naar         
18 januari en duurt tot 7 maart. 

Van 15 maart tot 10 mei zijn 
schilderijen van de Duitse kunste-
nares Angela Fehrmann te zien. 
Insecten, met name bijen zijn 
vaak haar onderwerp. De bijen 
worden afzonderlijk vele malen 
vergroot, waardoor details goed 
zichtbaar zijn. Iedere voorstel-
ling geeft een andere kijk op de 
bij. 
Voor 17 tot 28 mei staat de expo-
sitie ’De Estlanders komen!’ ge-
pland. Werk met verschillende 
technieken van diverse kunste-
naars uit Estland zullen dan te 
zien zijn. De expositie is afhanke-
lijk van het doorgaan van 
Huntenkunst op 28, 29 en 30 mei. 

De Arnhemse kunstenaar Peter 
Colstee exposeert van 5 juli tot 
29 augustus. Hij gaat uit van figu-
ratieve elementen, die hij door 
een harmonische compositie 
bundelt tot een geheel. Een per-
fecte techniekbeheersing ligt aan 
zijn werk ten grondslag. 

Van 6 september tot 18 oktober 
is het werk te zien van de in 
Moskou geboren Nathalie Bau-
meister. Bij haar is eveneens 
sprake van een perfecte techniek. 
Landschappen, natuurlijke pro-
ducten spelen bij haar een grote 
rol. Haar dieptewerking en plas-
ticiteit bereikt zij door veelvuldig 

gebruik te maken van licht- en 
donkereffecten. 

Van 25 oktober tot 6 december is 
de expositie van de in China ge-
boren Musk Ming in het pro-
gramma opgenomen. Zijn werk 
doet denken aan de verheerlijkte 
lieflijke portretten van de grote 
’goddelijke vader’ Mao. Zijn ge-
portretteerde personen worden 
in een naakte serene houding, 
steeds esthetisch weergegeven. 
Momenteel werkt hij in alle     
vrijheid vanuit Berlijn. Zijn af-
gebeelde personen zijn met 
Chinese militaire petten voor-
zien. Seksualiteit komt tot uit-
drukking aan de hand van klas-

sieke Chinese voorstellingen, die 
hij koppelt aan het westerse vrij-
denken. Op de foto ziet u werk 
van Musk Ming.

Van 18 januari tot 8 maart expo-
seert Rasim Huseynov zijn schil-
derijen. Hij werd geboren in 
Bakoe (Azerbeidzjan). De in-
vloed van zijn geboorteland is in 
zijn werk duidelijk terug te vin-
den: eenvoudige, verhalende 
voorstellingen, het gebruik van 
symboliek en de verwantschap 
met religieuze iconen. Zijn met 
vleugels voorziene mensen doen 
denken aan de voorstellingen 
van Marc Chagall. Zij zweven bij 
Rasim soms ook door de lucht.

DRU Galerie:

2021 internationaal en divers

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)

17 dec.: Stoelendag, Arc en Ciel, Ulft
18 dec.: Stoelendag, Arc en Ciel, Ulft
Tot 31 dec.: Expositie Cléo Robine, DRU Galerie, Ulft
18 jan-7 mrt.: Expositie Valentina Gal, DRU Galerie, Ulft

Wilt u er nog voor de kerst 
comfortabel wil bijzitten? Sta-
Op stoelen zijn er in vele soor-
ten, maten en prijsklassen. Arc 
en Ciel onderscheidt zich met      
stoelen voor ieder budget. 

Iedereen is hierbij van harte uit-
genodigd voor de Stoelendagen 
op donderdag en vrijdag 17 en  
18 december aanstaande. Voor 
elke bezoeker staat er heerlijke 
erwtensoep klaar om mee te     
nemen, maar op = op!

Basis sta-op stoelen
Voor nog geen duizend euro 
biedt Arc en Ciel een serie Basis 
Sta-op stoelen. Ook in die prijs-
klasse wordt niet bezuinigd op 
comfort. Deze stoelen zijn uit 
voorraad leverbaar, met keuze 
uit diverse types stoffen, leer-
soorten en staalkleuren.

Small/medium/large modellen
Zoals de aanduiding al aangeeft 
zijn de Sta-Op stoelen in drie ver-
schillende maten verkrijgbaar, 
afgestemd op de lichaamsbouw 
van de gebruiker.

Op maat sta-op stoelen
De benaming zegt het al, een 
stoel die compleet op maat ge-

maakt wordt. Denk daarbij aan 
een gepersonaliseerde zithoogte, 
zitdiepte en armleggerhoogte. 

Jong gebruikte sta-op stoelen
Behalve de nieuwe Sta-Op stoe-
len staan er in de showroom ook
’Jong Gebruikte Stoelen’ te 
koop. Dit zijn modellen die door 
Arc en Ciel zelf verkocht zijn. 
Die stoelen zijn  door Arc en Ciel 
teruggekocht, gereinigd en tegen 
een zeer schappelijke prijs direct 
en met garantie te leveren.

The Move, elektrisch verrijd-
bare stoel
Uniek voor Gelderland verkoopt 
Arc en Ciel vanaf nu The Move, 
een elektrisch verrijdbare Sta-
Op stoel waarmee men zich al 
zittend door de hele kamer kan 
bewegen. Een Sta-Op stoel die 
ook geschikt is voor een hogere 
tafel. De nieuwste innovatie op 
het gebied van dit type stoelen, 
alleen verkrijgbaar in Ulft.

Openingstijden: Tijdens thema 
dagen en met de feestdagen 
uitsluitend op afspraak. Arc en 
Ciel, Zitten slapen mobiliteit, 
Voorstsestraat 1, 7101PH Ulft
0315 - 842021 
www.arcenciel.nl

Snert tijdens december 
stoelendagen Arc en Ciel

In de najaarkrant stond weer 
een restaurantpuzzel. Uit de 
vele inzenders zijn  de onder-
staande winnaars geloot, zij 
winnen een waardebon t.w.v. 
25 euro te besteden bij de    
onderstaande restaurants.

Restaurant van Hal, Voorst
Jeanette Lippets, Vicarisweg 
3 te Varsselder

Restaurant Koenders, 
Breedenbroek
Fam. F. Koster, Rekenkamer 
8, Megchelen

Restaurant de Roode 
Leeuw, Terborg
D. Keuper, Broerdijk 40, 
Gendringen

Restaurant Engbergen, 
Gendringen
E. Kraan, Pr. Margrietstraat 1, 
Silvolde

Restaurant Ter Voert,  
Megchelen
E. Jansen, Bongersstraat 167, 
Ulft

Il Caminetto, Anholt
A. Böhmer, Schouwgraaf 18, 
Ulft

De Ulftse Krant feliciteert 
alle prijswinnaars met hun 
gewonnen prijzen. Zij krij-
gen hun prijs binnenkort 
thuis gestuurd.




