
Sinterklaas is inmiddels alweer 
een weekje in het land – ook in 
Ulft heeft de goedheiligman voet 
aan wal gezet – en de donkere 
dagen voor Kerst doen langzaam 
maar zeker hun intrede. Het is 
dan ook de moeite waard om 
voor de feestdagen ook thuis wat 
licht in de duisternis te brengen 
en gezelligheid en een warme 
sfeer in huis te halen, nu de        
dagen korter worden in de aan-
loop naar Kerstmis. 

Daarbij wordt eenieder met           
alle plezier een handje geholpen
door Ulftse ondernemers als
Ronald en Jacqueline van Tuin-
centrum Putman (Praestingsweg 
22), Erwin Legters met zijn
team van Bloemenambacht 
(F.B. Deurvorststraat 25) en 
Marianne en Frank van Studio 
Marneth (Frank Daamenstraat 
2). In hun winkels is de kerstsfeer 

nu al volop op te snuiven. ”Wij 
zijn, met onder meer een leuke 
collectie woonaccessoires, in    
ieder geval al helemaal in de 
kerstsfeer én in de kerststem-
ming,” vertelt Marianne Marneth 
van Studio Marneth. Want dat 
hebben ze de afgelopen twee jaar 
wegens corona enorm gemist in 
de eindejaarsperiode. 
”We hebben de mensen hier     
niet of nauwelijks kunnen be-
groeten. Dat was een streep door 
de rekening, het leuke als de 
feestdagen eraan zitten te komen 
is toch samen met klanten din-
gen uitzoeken, het persoonlijke     
contact en mensen advies geven. 
We zijn meer dan alleen een     
winkel, dit is een plek om te
inspireren en elkaar te ontmoe-
ten.”
Langzaam maar zeker kleurt ook 
de winkel van Bloemenambacht 
weer in kerst. ”De laatste puntjes 

nog op de i en wij zijn klaar voor 
de gezelligste maand van het 
jaar,” meldt Erwin Legters. ”Dit 
jaar hebben we een breed kerst-
assortiment om je huis gezellig 
aan te kleden. Misschien hebben 
jullie onze mooie kerststerren al 
in de etalage zien hangen? Kom 
binnen en dompel je onder in de 
kerstsfeer. Wij hebben prachtige 
kersthangers, voor in de boom, 
in de gekste afbeeldingen, zoals 
een robot, dolfijntje, hoge hak-
ken, pandabeer, drumstel. Een 
leuk collector’s item om te ver-
zamelen. Kaarsen, windlichten, 
glitterkerstboompjes, cadeautjes 
van ’mijn stijl’, te veel om op te 
noemen. Zien we je snel?”

Bij Studio Marneth is er daar-
naast nog de mogelijkheid om 
niet alleen je huis, maar ook je 
outfit klaar te maken voor de 
feestdagen. 

”Onze kledingcollectie wordt 
steeds verder uitgebreid, voor 
zowel mannen als vrouwen,” zegt 
Marianne. 
”Tot en met maat 46, dus niet 
alleen de heel slanke dames en 
heren kunnen bij ons terecht.” 
Het aanbod (kleding, bloemen 
én lifestyleartikelen) is eveneens 
te vinden op studiomarneth.nl. 
”Maar het leukst is toch om hier 
rond te kijken en ideeën op te 
doen. We hebben ook een ruime 
keus aan cadeau-artikelen, er is 
voor elk wat wils.” 
Bovendien kunnen klanten zoals 
gebruikelijk hun eigen onder-
grond brengen, waar dan voor de 
feestdagen een fraai bloemwerk 
op wordt gemaakt.

Kerstconcerten
Liefhebbers van muziek komen 
in aanloop naar de feestdagen al 
net zo goed volop aan hun trek-
ken, met diverse kerstconcerten 
in de regio. Dat geldt in het bij-
zonder voor wie de optredens 
van de Ulftse Nachtegalen kan 
waarderen: de drie koren van 
dit gezelschap – Kinderkoor, 
Jeugdkoor en Luscinia – heb-
ben tot en met kerstavond zelfs 
een ongekende reeks van zeven 
concerten op de agenda staan 
(meer hierover is te lezen in een
artikel verderop in deze krant). 
De Ulftse Nachtegalen trappen
hun kersttournee op zaterdag 
10 december af met een                          
gezamenlijk adventsconcert in 
de St. Mauritiuskerk in Silvolde. 

Een dag later, zondag 11 decem-
ber (aanvang 20.00 uur) gaat het 
Ulfts Mannenkoor de landsgren-
zen over voor hun ’festliches’ 
advents- en kerstconcert in het 
Stadttheater Emmerich. Het
publiek krijgt ’weihnachtliche 
und geistliche Lieder’ voorge-
schoteld door het Ulftse koor, dat 
in Emmerich onder leiding staat 
van dirigent Christo Guenov en 
op de vleugel wordt begeleid 
door Henk Bennink. Tickets zijn 
vanaf 15 euro te koop via:
ulftsmannenkoor.nl. 
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De donkere dagen zijn weer 
aangebroken. Met een beetje 
bewolking is het ’s middags om 
5 uur alweer avond. Ik hoor 
rond die tijd op de radio in de 
auto al regelmatig de dringen-
de oproep aan de weggebrui-
kers om vooral je lichten aan 
te doen, zonder wordt je niet 
gezien! 
Het overvalt mij ook vaak 
moet ik zeggen, dat donker 
worden. Je denkt, ik laat de 
honden nog even uit en denkt 
er niet bij na dat als de zon 
eenmaal bijna onder is en het 
nog best licht lijkt, het binnen
een kwartiertje ineens zo   
donker is dat je je zonder 
lampje of hesje niet meer 
zeker voelt op straat. Zien ze   
je nog wel? Toch maar goed 
opletten en extra aan de kant. 
Ja, de volgende keer als het 
nog zo licht lijkt toch maar 
zorgen dat je dat hesje aan 
hebt en het lampje niet vergeet 
(ook handig om het drolletje 
van je hond te vinden om te 
ruimen). 
En het duurt niet lang meer 
voordat dit ’s morgens ook 
het geval is. Als fietser denk 
je vaak dat je nog genoeg kunt 
zien, maar de vraag is dan, 
zien de anderen jou wel! 
Voor die verlichting hoef je 
tegenwoordig niet meer extra 
zwaar te trappen zoals vroeger
toen je de dynamo nog op je 
band moest zetten. De meeste 
lampjes hebben een batterij
of zijn gekoppeld aan je accu. 
Dus fietsers, doe je lamp aan,
zoals ook al her en der op 
straat rondom de scholen staat 
getekend. Soms denk je, moet 
ik dan perse zo opvallen?  
Jazeker, niets is als weggebrui-
ker zo schrikken dan als er     
zo ineens een schim uit het 
donker opduikt. Zorg daarom 
juist dat je opvalt, zodat we 
deze donkere dagen richting 
de Kerst ’s avonds allemaal 
weer veilig thuis met de been-
tjes op de bank zitten.

ulftsekrant@ijselstroom.nl

ZijlijnLicht in de donkere dagen
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Brede aanpak integrale veiligheid
Het college van B& W heeft dinsdag 8 
november ingestemd met het Integraal 
veiligheidsbeleid 2023-2026. Dit beleid 
vormt de basis voor de lokale veiligheids-
strategie van de politie (verdeling van in-
zet en capaciteit). De gemeente heeft drie 
prioriteiten benoemd: ondermijning, zorg 
en veiligheid en cybercrime. Deze zijn 
momenteel alle drie een groot veiligheids-
vraagstuk binnen onze gemeente. Het 
integraal veiligheidsbeleid wordt ter vast-
stelling voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Burgemeester Otwin van Dijk: ”Oude 
IJsselstreek is een veilige gemeente. Dat 
willen we zo houden. Daar moeten we 
wel, samen met onze partners, aan blijven 
werken. Zodat alle inwoners hier prettig 
en veilig kunnen wonen.” 

Buurtversterkers maken 
wijken een beetje mooier
Buurtversterkers helpen een wijk nog 
leefbaarder te maken door bijvoorbeeld 
kleine klussen in- en rondom huis en 
werkzaamheden in het groen te doen.

Buurtversterking in Ulft en in Terborg 
komt voort uit een samenwerking tus-
sen de gemeente, STOER Versterkt en 
Woningcorporatie Wonion. De buurtver-

sterkers stropen graag hun mouwen op om 
bewoners te helpen als dat nodig is.
Heeft u vragen over het klussenproject 
of wilt u een klus aanmelden? Dan kunt 
u contact opnemen met Wonion, T (0315) 
696 000, Sociaal Werk Oude IJsselstreek, 
T (0315) 745 783, of de gemeente, T (0315) 
292 292. 

Ken je het platform 
’OnzeOudeIJssselstreek’ al? 
Op dit platform kun je meepraten over 
allerlei onderwerpen die spelen in de 
gemeente.
De gemeente is hiermee gestart, omdat de 
website van de gemeente wel geschikt is 
om informatie te zenden, maar niet om te 
reageren. Soms is het voldoende om je te 
informeren over een onderwerp. Maar het 
is ook fijn als je kunt reageren op de        
berichten. Of als ze om jouw mening     
kunnen vragen. Daarvoor is het platform 
opgericht; zodat je actief kunt meedenken 
en meepraten. Neem gerust eens een kijk 
je op www.OnzeOudeIJsselstreek.nl

VIEPoudeijsselstreek
8 November is het VIEPoude-ijsselstreek 
geboren. VIEP is een samenwerking tus-
sen Sociaal Werk Oude IJsselstreek en 
Helpgewoon Buurtsport. Het is een onaf-
hankelijk adviespunt voor alle vragen en 
uitdagingen waar verenigingen, stichtin-
gen of buurthuizen tegenaan lopen. 
Bijvoorbeeld het zoeken van vrijwilligers, 
het betrekken van jongeren of de                    
finan-ciën. VIEP kan meedenken met    
organisaties en zoeken naar (nieuwe)    
mogelijkheden om ervoor te zorgen dat 

organisaties toekomstbestendig worden. 
Nieuwsgierig geworden? 
Kijk op www.viepoudeijsselstreek.nl

Meldplicht carbidschieten op 
31 december
De jaarwisseling komt snel dichterbij. 
Traditioneel wordt er op 31 december car-

bid afgestoken in Oude IJsselstreek. Wil jij 
ook carbid schieten op oudejaarsdag? Dan 
moet je dit melden bij de gemeente voor 
23 december 2022. Dat kan via de website 
www.oude-ijsselstreek.nl/carbid-schieten. 
Hier lees je ook de andere voorwaarden 
waaraan je moet voldoen als je carbid wilt 
afsteken.

Een maand gemeente Oude IJsselstreek

Colofon
De Ulftse Krant verschijnt in een 
oplage van 14.000 exemplaren. 
Deze uitgave wordt huis aan huis 
bezorgd in Ulft en omgeving. 
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ringen, Megchelen, Netterden, 
Varsselder, Veldhunten, Voorst, 
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De gemeenteraad heeft het nieuwe speelruimteplan ’Samen naar buiten in Oude 
IJsselstreek’ vastgesteld en de financiële consequenties opgenomen in de begroting 2023-
2026. Samenvatting: Met het speelruimteplan ’Samen naar buiten in Oude IJsselstreek’ wil 
de gemeente structureel werken aan meerdere doelen van speelruimte. De nadruk ligt niet 
op de traditionele speelplek met schommel en wipkip voor de jonge inwoners. De nadruk 
ligt op de extra betekenis die speelruimte heeft voor jong en oud oftewel inzetten op een 
beweegvriendelijke openbare ruimte. Het plan is met algemene stemmen aangenomen.
Olga Commandeur opende onlangs al een van de beweegtuinen.

Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

’n minuutje

Paerelskruutje

Bewegen voor jong en oud

Puzzel mee met de Ulftse Krant
In deze Ulftse Krant weer een speciale puzzel. Dit keer 
wordt het een zoektocht door alle advertenties. Van elke 
advertentie is een tekstregel of een deel daarvan vermeld. 
Het is de bedoeling dat u achter elke tekstregel de naam van 
de adverteerder invult. 

De complete lijst stuurt u in een envelop voor 1 december a.s 
naar: De Ulftse Krant, ’t Goor 55A, 7071 PC ULFT
onder vermelding van ’Kerstpuzzel’
De prijswinnaar krijgt persoonlijk bericht.

Naam .......................................................................................................

Adres .......................................................................................................

Postcode en Woonplaats .......................................................................

Tel.nr .......................................................................................................

Maak kans op een mooi kerstpakket!

Deel van de tekstregel Naam adverteerder
U bent bij ons altijd welkom  ..................................................................................................................................................
neem dan contact op  ..................................................................................................................................................
Herrencrème  ..................................................................................................................................................
Tuin Keur  ..................................................................................................................................................
mijnpolisonline  ..................................................................................................................................................
autoreturn  ..................................................................................................................................................
Alle apparaten inclusief montage  ..................................................................................................................................................
Uitvaartverzorging  ..................................................................................................................................................
prijzen daarom niet verhoogd  ..................................................................................................................................................
Eigen ideeën of geen idee  ..................................................................................................................................................
écht de goedkoopste  ..................................................................................................................................................
vertrouwde adres  ..................................................................................................................................................
Energieneutraal  ..................................................................................................................................................
Personal training  ..................................................................................................................................................
Onderhoud en Reparaties  ..................................................................................................................................................
Vergunning door kvk verleend  ..................................................................................................................................................
Gun u ook  ..................................................................................................................................................
Jenneke  ..................................................................................................................................................
Auto onderhoud  ..................................................................................................................................................
uw huis, uw thuis  ..................................................................................................................................................
aandacht  ..................................................................................................................................................
veel meer dan alleen verzekeren  ..................................................................................................................................................
Techniek Nederland  ..................................................................................................................................................
verzekerdwonen  ..................................................................................................................................................
Wijnspeciaalzaak  ..................................................................................................................................................
jaar in, jaar uit  ..................................................................................................................................................
rouwbloemist  ..................................................................................................................................................
kleding voucher  ..................................................................................................................................................



Instrumentenpret bij 
Harmonie Ulft
Op 22 november om 17.00 uur 
start Harmonie Ulft weer met de 
5 gratis lessen Instrumentenpret, 
waarbij kinderen alle instrumen-
ten uit het orkest mogen uitpro-
beren. Maar Instrumentenpret 
betekent vooral veel plezier      
maken samen. Op 20 december 
is de afsluiting met een klein 
kerstconcertje, waar familie en 
vrienden van harte voor zijn 
uitgenodigd.

Maak kennis met 100 
Achterhoekse topwerkgevers!
Ben jij op zoek naar een stage, 
afstudeeropdracht of baan? Of 
benieuwd naar de vele carrière-
kansen in de Achterhoek? Kom 
dan naar de Talententuin op vrij-
dag 25 november van 11 tot 15.30 
uur naar de SSP Hal en ontmoet 
ruim 100 Achterhoekse werkge-
vers! Neem deel aan inspirerende 
masterclasses, carrièregerichte 
workshops en laat je verrassen 
door innovaties en beleving in de 
stands. 
In de Talententuin is er voor ie-
der wat wils. De deelnemende 
bedrijven zijn actief in allerlei 
sectoren, variërend van techniek 
tot zorg en van ICT tot financi-
eel. Bovendien nemen de deel-
nemende bedrijven de gaafste 
producten, machines, games en 
robots mee om jou een indruk te 
geven van de carrièrekansen. Dat 
is niet alles! Er zijn inspirerende 
masterclasses en leerzame work-
shops te volgen. De talentuin is 
gratis toegankelijk, reserveer 
wel even je gratis e-ticket op de 
website.

Insectenhotel maken bij 
Natuurlijk Buiten Sinderen
Insecten zijn heel erg nuttig in 
onze tuinen, ze bestuiven bloe-
men, waardoor je in de zomer 
weer heerlijke aardbeien, besjes 
en ander fruit kunt eten. Ook 
ruimen ze veel voor jou schade-
lijke diertjes op. Door een insec-
tenhotel op te hangen creëer je 
een plek in je tuin waar deze nut-
tige insecten kunnen nestelen.
De natuurlijke woonplaats van 
vele insectensoorten wordt door 
veranderingen in hun omgeving 
bedreigd en dit is de manier om 
ze te helpen en beschermen. 

Wij zorgen voor alle benodigde 
materialen jij neemt een (wijn) 
kistje mee. Waar: Toldijk 11
Sinderen. Wanneer: Zondag 
27 november van 14.00 tot 
16.00 uur. Kosten zijn €25,- in-
clusief koffie/thee en lekkers. 
Neem zelf een snoeischaartje
mee. Heb je zelf een wijnkistje
dan krijg je €5,- korting.

Boekjes & Babbels
Boekjes & Babbels is een             
wekelijks voorlees-speel-muziek-
uurtje voor (groot)ouders en hun 
kinderen van 0 tot 4 jaar. Kom 
samen met je kind lekker luis-
teren naar verhalen, zingen en 
spelen! Daarnaast kun je onder 
het genot van een kop koffie er-
varingen uitwisselen met andere 
(groot)ouders en advies vragen 
over voorlezen en geschikt lees-
materiaal. 
Voorlezen is belangrijk voor de 
taal- en spraakontwikkeling van 
elk kind, voorlezen prikkelt de 
fantasie, en voorlezen is leuk! 
Tijdens Boekjes & Babbels krijg 
je tips over voorlezen en is er 
de mogelijkheid om samen met 
je kind boekjes uit te zoeken 
voor thuis en hier advies over 
de vragen. Ook is het een leuke 
gelegenheid om andere (groot)
ouders te ontmoeten en van ge-
dachten te wisselen over bijvoor-
beeld opvoedingszaken.

Boekjes & Babbels is wekelijks 
op woensdagochtend in Ulft 
in de bibliotheek op het DRU 
Industriepark van 10.15 tot 11.00 
uur. Deze bijeenkomsten worden        
thematisch ingericht en bij de 
eerste bijeenkomst in de maand 
schuift een verpleegkundige van 
Yunio aan. Er is dan ook gele-
genheid om vragen aan haar te 
stellen.

Safe the date! Theo Geerts 
Kersthandbaltoernooi
Na 2 jaar wachten in verband met 
Corona kan het eindelijk weer:
Dinsdag 27 december vindt weer 
het alom bekende Theo Geerts 
Kersthandbaltoernooi voor de 
basisscholen plaats.
Zit jij in groep 6, 7 of 8 geef je 
dan snel op via jouw school! 
Doet jouw school niet mee en 
wil je wel graag handballen? 
Geen nood! Je kunt je ook zelf 
aanmelden!
Stuur een mail: wjz@ughv.nl en 
wij stellen uit alle losse inschrij-
vingen een team samen. Wil je 
eerst wat meer informatie? Dat 
kan natuurlijk ook, stuur je vraag 
ook naar wjz@ughv.nl. Je kunt 
tot 20 november inschrijven!

CIVON techniek workshops 
& activiteiten
CIVON Innovatiecentrum op het 
DRU Industriepark in Ulft opent 

vanaf schooljaar 2022- 2023 iede-
re eerste zaterdag van de maand 
de deuren van 13.00 tot 17.00 uur. 
De eerstvolgende openingsdag is 
zaterdag 3 december.
Verschillende partijen bieden 
elke eerste zaterdag van de 
maand diverse activiteiten aan in 
het CIVON Innovatiecentrum. 
Hiermee gaat een lang gekoes-
terde wens in vervulling voor alle
partijen die actief zijn in de Giet-
hal, Afbramerij, Commiesruimte 
en Smederij. Diverse activiteiten 
worden aangeboden, met hulp 
van vrijwilligers, zoals smeden, 
3D-printen, 3D-puzzels maken, 
rondleidingen, escaperoute en 
gieten. Dit wordt op den duur 
hopelijk uitgebreid met drones 
programmeren, VR en AR en 
kunstworkshops.

Rijbewijskeuringen CBR in 
Ulft
Een medische keuring voor het 
verlengen van uw rijbewijs is no-
dig wanneer u 75 jaar of ouder 
bent of wanneer u een zgn. groot 
rijbewijs (C/D/E) gaat halen of 
vernieuwen, of wanneer u om 
medische reden een arts moet 
bezoeken van het CBR.
Automobilisten kunnen zich via 
RegelZorg Rijbewijskeuringen 
in Zaal De Mulderije op woens-
dag 30 november medisch laten 

keuren voor de verlenging van 
hun rijbewijs. Automobilisten 
van 75 jaar en ouder betalen 
€50,-. Voor houders van rijbewijs 
C/D/E tot 75 jaar is de prijs €65,-.
Een afspraak voor het spreekuur 
kunt u uitsluitend maken via via 
de website www.regelzorg.nl of 
tijdens kantooruren via de af-
sprakenlijn: 088-23 23 300. 
Voor het laten invullen van een 
rapport oogarts gaat u naar www.
regelzorg.nl/oogarts of belt u ons. 
Houd zelf de einddatum van uw 
rijbewijs in de gaten en begin 5 
maanden voor deze datum met 
het verlengen van uw rijbewijs, 
indien u ook medisch gekeurd 
moet worden. 

De eerste stap is het kopen en 
invullen van een Gezondheids-
verklaring. Dat kan online op 
mijn cbr.nl, via DigiD met SMS- 
of App-verificatie. Een papieren 
Gezondheidsverklaring kunt u 
kopen bij de meeste gemeenten 
of via RegelZorg.   
Deze vragenlijst over uw eigen 
gezondheid moet u eerst zelf 
invullen en opsturen naar het 
CBR. Als antwoord krijgt u van 
het CBR het Verslag (soms meer 
dan één), die de keuringsarts 
moet invullen. Op dát moment 
kunt u pas een afspraak maken 
voor de keuring.

De artsen waar RegelZorg mee 
samenwerkt, zijn aangesloten 
bij ZorgDomein. Zij vullen de 
formulieren digitaal voor u in en 
versturen deze direct naar het 
CBR.  Meer informatie over de 
procedure leest u op de website 
van RegelZorg.

Bestuurswisselingen 
Schuttersgilde Sint Hubertus
Onlangs kwamen de leden van
het Schuttersgilde Sint Hubertus 
bijeen voor een extra ledenverga-
dering. Tijdens deze vergadering 
werd Patrick van Wijngaarden 
benoemd als voorzitter, Roel 
Marcus als secretaris en Laura 
Kuster als coördinator sponso-
ring en communicatie. Sieneke 
Bleumer gaat als aankomend 
penningmeester de taken van 
de huidige penningmeester Jos 
Cornelissen in de komende 2 jaar 
overnemen.
Marcel Sewalt werd gekozen als 
afgevaardigde van de schutters, 
Robert Marcus werd herbe-
noemd als afgevaardigde van de 
drumfanfare, Jacqueline Huntink 
werd herbenoemd als afgevaar-
digde van de markentensters, 
Erwin Bergervoet werd gekozen 
als afgevaardigde namens de    
activiteiten commissie.
Meer informatie op 
www.sinthubertusulft.nl
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Op woensdag 30 november wordt door 
het filmhuis van het DRU Industriepark 
om 15.00 uur in de Rabobankzaal de 
jeudfilm ’De club van Sinterklaas en het 
grote pietenfeest’ vertoond. 

Wanneer de Pieten weer in Nederland 
zijn komen ze voor een grote verrassing 
te staan. Op het kasteel wordt namelijk 
door de feestdirecteur, in opdracht van 
Sinterklaas, een groot Pietenfeest opge-
bouwd. Een cadeau van de Sint, omdat 
alle Pieten het hele jaar zo goed hun best 
hebben gedaan. Met als speciale gast; 
Luan Bellinga!
De Pieten willen direct het podium op, 
maar er moeten eerst nog schoentjes ge-
vuld worden. Maar dat gaat mis; Coole 
Piet valt van het dak en is de volgende 
ochtend spoorloos verdwenen.
De Pieten zijn in rep en roer. Waar zou 
Coole Piet zijn? Zonder Coole Piet kan 

het grote Pietenfeest niet doorgaan en 
sterker nog; Pakjesavond kan ook niet 
doorgaan als niet alle Pieten compleet 
zijn. Lukt het De Club van Sinterklaas 
en Luan om Coole Piet op tijd te vinden? 
En wat heeft de geheimzinnige Smoezel 
hiermee te maken? De zaal is 14.45 uur 
geopend en tickets kosten €4,75.

Het Ulfts Gemengd Koor, onder leiding van Gerard Rutjes, geeft op vrijdag 16 december om 19.30 uur 
een kerstconcert in de H. H. Martelaren van Gorkum kerk in Varsselder. De pianobegeleiding is in han-
den van Julian Simmes. Op het zeer gevarieerde programma staan bekende kerstliederen en daarnaast 
ook een aantal nieuw ingestudeerde kerstliederen, waaronder van Händel en Diabelli. Verder zitten er 
een aantal liederen in het programma, waarbij het publiek wordt uitgenodigd om mee te zingen. Aan dit 
concert wordt medewerking verleend door Judith Baakman, die een aantal liederen op de harp ten gehore 
zal brengen. De entree is vijf euro. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen. Kaarten zijn te koop 
bij koorleden, aan de deur van de kerk of op info@ulftsgemengdkoor.nl                 (foto Guido Pelgrim)

Kerstconcert Ulfts Gemengd Koor

Sinterklaasfilm in Filmhuis Ulft

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
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Familiebedrijf Mekers Fietsen is 
al meer dan 100 jaar niet meer 
weg te denken uit het straatbeeld 
van Gendringen. Waar de familie 
Mekers vijf jaar geleden dat be-
staan nog groots vierde, is er dit 
jaar weer tijd voor een jubileum. 
Het is namelijk 50 jaar geleden 
dat tweewielercentrum Mekers 
zich aansloot bij de BOVAG.
 
2022 was een bijzonder goed jaar 
voor Hans Mekers, die samen 
met zijn vrouw Brigitta de zaak 
van Hans zijn overgrootvader 
runnen. Commercieel gezien 
kwam de coronaperiode voor 
hen niet slecht uit: ”Mensen gin-
gen steeds vaker individueel iets 
aan hun conditie doen, dan kom 
je al gauw bij fietsen uit. Niet 
alleen voor vervoer, maar ook 
voor ontspanning,” stelt Hans. 
Mekers Fietsen heeft maar liefst 
drie panden aan de Grotestraat 

in Gendringen en voor iedere 
fietsliefhebber wat wils. Naast 
’gewone’ fietsen, e-bikes en on-
derhoud, kun je bij Mekers ook 
terecht voor racefietsen, de popu-
lairder wordende gravelbikes en 
andere fietsaccessoires. Over het 
succes doet Hans niet geheimzin-
nig: ”Wij zijn continu bezig met 
nieuwe trends en zijn uitslui-
tend op zoek naar topkwaliteit.” 
Dat is wel eens anders geweest       
volgens Hans: ”Toen de e-bikes 
geïntroduceerd werden, wilden 
we de prijzen voor de consument 
zo laag mogelijk houden. Dat 
ging niet vanwege de onder-
houdskosten. We hebben door 
de jaren heen een goed oog voor 
kwaliteit ontwikkeld.”
 
Een maatstaaf voor die kwaliteit
is het 50-jarig BOVAG-lidmaat-
schap (Bond van o.a. Auto-
mobielhandelaren en Garage-

houders). Daarvoor werd de 
familie dan ook beloond met een 
oorkonde. De BOVAG is een 
belangenorganisatie die al sinds 
1930 bestaat en in Nederland 
als een heus keurmerk geldt. 
Voor voorzitter Han ten Broeke 
zijn de drie kernwaarden van de 
BOVAG kwaliteit, betrouwbaar-
heid en garantie en volgens de 
BOVAG biedt Mekers Fietsen 
dat bij uitstek. Buiten het behar-
tigen van belangen is de BOVAG 
ook bezig met het innoveren en 
bijscholen van zijn leden: ”We 
blijven ons dankzij de BOVAG 
ontwikkelen,” aldus Hans.
 
Naast dit jubileum kan de familie
Mekers sinds dit jaar ook 
terugkijken op een 25-jarige 
samenwerking met de Zweirad-
Einkaufs-Genossenschaft. ZEG 
is Europa’s grootste inkoopver-
eniging omtrent tweewielers. 
Inmiddels zijn er al 300 fietsbe-
drijven in Nederland lid bij de 
ZEG, maar Mekers Fietsen kan 
met trots zeggen dat ze de eerste 
in Nederland waren. 

Hans en Brigitta vertellen dat 
hun zaak veel te danken heeft 
aan de samenwerking met de 
ZEG: ,,Duitse Gründlichkeit 
noemen we dat. Op het ge-
bied van inkoop en marketing 
zijn zij dé tweewieler-expert.” 

Hierdoor kun je bij Mekers de 
nieuwste modellen van hoog 
aangeschreven merken zoals 
Gazelle, Pegasus, Bulls en meer, 
voor scherpe prijzen vinden.

Tweewielercentrum Mekers 
Fietsen viert jubilea

Antonie Louis Koster was een 
kunstschilder en tekenaar die 
lange tijd  met zijn gezin in 
’s-Heerenberg heeft gewoond. 
In 1880 begon hij zijn studie 
aan de Koninklijke Academie 
voor Beeldende Kunsten in Den 
Haag. 

Na zijn afstuderen in 1883 
maakte hij een reis van twee jaar
door Frankrijk, waar hij voor-
al in de Pyreneeën verbleef. 
Hij maakte er kennis met het 
impressionisme, dat sterk bij-
droeg aan zijn latere schilder-
stijl. Vanaf 1895 verhuisde hij 
geregeld met zijn gezin vanuit 
Haarlem naar de Achterhoek 
en woonde afwisselend in 
Gaanderen en ’s-Heerenberg. 

In ’s-Heerenberg betrok hij een 
gedeelte van het kasteel, het hui-
dige rentmeesterhuis. Hij schreef
Philip Zilcken, de bekende etser
en graveur dat hij een gedeelte
had kunnen huren voor een jaar. 

Koster had een speciale voorlief-
de voor kastelen - hij had ook al 
diverse kastelen in de Pyreneeën 
geëtst. Ook begon hij in de 
Achterhoek een groot aantal 
tekeningen in potlood en pen te 
maken van kastelen, buitenhui-
zen, dorpsgezichten en land-
schappen. Dit tekenen in de om-
geving liep parallel aan Kosters 
werkzaamheden als illustrator 
hij werd een vaste medewer-
ker van Elsevier’s Geïllustreerd 
Maandschrft. 

In vijf jaar tijd illustreerde hij een 
negental artikelen van andere
auteurs met pentekeningen en 
aquarellen. In 1898 verscheen 
in Elsevier een reisverslag door 
auteur F. Smit Kleine genaamd 
”Langs den Ouden Yssel.”  
Ze zochten de bron in Duits 
(Westfaals) grondgebied op en 
gingen stroomafwaarts tot uitein-
delijk bij Megchelen (Landfort) 
de Oude IJssel Nederlands 
grondgebied bereikte. 

Koster vestigde zich na 1903 
definitief in Haarlem en raakte 
bekend als de Schilder van de 
Bloembollenvelden.

Kunst en historie in de buurt

Schilder van het Achterhoekse 
Landschap

De Zwanenburg in Megchelen voor de afbraak.

Na enkele jaren stilte omtrent de
theateroptredens kan ook in 
’Ons Pakhuus’ wederom worden 
genoten van bekende gasten. Een
vertrouwd gezicht is o.a. Ernest 
Beuving. Op vrijdag 20 januari 
2023 zal deze cabaretier, vertel-
ler, zanger en muzikant optre-
den in de ’Eko Theaterzaal’ van 
’Ons Pakhuus’, Molenberg 2 te 
Silvolde.

Onder de titel ’So long Cohen’ 
wordt er een theaterconcert 
gebracht met de mooiste lied-
jes, teksten en uitspraken van 
Leonard Cohen. Ernest Beuving 
zingt en zoekt Leonard Cohen 
op theatrale en soms cabareteske 
wijze. Ook laat hij, via imitaties 
en persiflages, markante tafel-
gastheren aanschuiven om mee 
te zoeken. Dit van Maarten van 
Rossem tot Bob Dylan. Kortom, 
een avond heerlijke Leonard 
Cohen-muziek en beleving, met 
veel humor, ontroering en poëzie.
’So long Cohen’” wordt uitge-
voerd door: Ernest Beuving: 
zang/verteller/cabaretier/gitaar, 
Erik Raayman: gitaar/bas/kunst-

fluiten/zang, Jaap Berends: con-
trabas/gitaar/banjo/piano/zang, 
Tessa Zoutendijk: viool-accor-
deon/mandoline/zang, Jurriaan 
Boerstoel: piano/techniek.
De voorstelling begint 20.00 uur, 
zaal open 19.15 uur. Entree €18-. 
Reservering is mogelijk via 
info@onspakhuussilvolde.nl
of mobiel 06 36172919.
De kaarten kunnen 20 januari
vanaf 19.15 uur worden afge-
haald of in overleg. Bij afhalen 
op voornoemde datum dient het 
verschuldigde bedrag uiterlijk 
10 januari 2023 te zijn bijgeschre-
ven op rekening NL86 RBRB 
0850159156 t.n.v. Stichting ’Ons 
Pakhuus’. U krijgt via de mail 
een bevestiging van de reserve-
ring. Het reserveringsnummer 
is geen stoelnummer. Mocht de 
betaling op die datum niet zijn 
ontvangen, dan zullen de kaar-
ten in roulatie worden gebracht. 
Ook bestaat er de mogelijkheid, 
indien nog niet uitverkocht, om 
aan de kassa kaarten te kopen. 
Gezien het succes van de vorige 
keer, wees er tijdig bij. Zie ook 
www.onspakhuussilvolde.nl. 

Ernest Beuving met ”So long 
Cohen” in ’Ons Pakhuus’

Na omzwervingen van New 
Orleans tot Tennessee vindt 
Ricky Koole zichzelf terug 
thuis in Nederland. Waar gaat 
het nou uiteindelijk om? Wat 
zocht ze al die tijd? Ze gaat     
terug naar haar eigen wortels
in Zuid-Holland, naar de 
mooie  jaren ’80, de muziek 
uit hetpannenkoekenhuis en 
naar haar allereerste ambitie: 
Persoonlijke liedjes maken 
waar het publiek iets aan heeft. 
De voorstelling is vrijdag 25 
november te zien in het theater 
op het DRU Industriepark.

Liedjes die troost bieden, die 
je hard mee kunt zingen, ge-
woon weer in het Nederlands. 
Met haar vrienden van de band
Ocobar maakt Ricky Koole, 
vrouw van Top 2000-goeroe 
Leo Blokhuis, eindelijk weer
een onwijs gerse Nederlands-

talige plaat met liedjes die soms 
weemoedig maken en dan weer 
zorgen dat je vrolijk en vol   
goede moed vooruit kunt.
Soms moet je rondzwerven 
om daarna te kunnen waarde-
ren waar je eigenlijk al die tijd 
al was. Ver zoeken om heel 
dichtbij te vinden waar het om 
gaat en waar je het meest op 
je plek bent. Ricky Koole is
naast zangeres ook bekend als 
actrice. Dit jaar speelde ze in de 
tv-series Diepe Gronden, Ten 
minste houdbaar tot en Weet 
Ik Veel. 
De voorstelling begint om 
20.00 uur in de Rabobankzaal. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via 
de website, telefonisch via 
0315 - 200150 of in het DRU 
Inspiratiepunt / VVV op het 
DRU Industriepark.

(foto: Merlijn Doomernik)

Ricky Koole & Ocobar in 
DRU Theater
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Op 29 november is het Giving 
Tuesday, een wereldwijde geef-
dag om samen meer goed te
doen. Stichting Sam’s Kleding-
actie heeft zich bij dit initiatief 
aangesloten en wil tijdens 
GivingTuesday zoveel mogelijk 
kleding en geld inzamelen ten 
behoeve van noodhulp-projec-
ten van o.a. Cordaid en het 
Armoedefonds. Daarnaast is 
het doel om op deze dag            
zoveel mogelijk nieuwe vrijwil-
ligers te werven die structureel 
of  alleen tijdens de speciale
voor- en najaarsacties kleding 
voor Sam’s willen inzamelen.

GivingTuesday is een wereld-
wijde vrijgevigheidsbeweging 
en is sinds 2019 ook actief in 
Nederland via:
#GivingTuesdayNL 

Deze dag is bedoeld als tegen-
wicht voor Black Friday en 
Cyber Monday, dagen die ge-
kenmerkt worden door kopen 
en (zelf) hebben. Giving Tues-
day staat juist in het teken van 
iets voor een ander over heb-
ben. Gezamenlijk vieren we 
GivingTuesday met miljoenen 
mensen over de hele wereld die 
deelnemen aan deze wereld-
wijde geefdag. Als een goede-
doelenstichting steunt Sam’s dit 

initiatief van harte, omdat zij 
dagelijks zien hoe broodnodig 
deze giften in geld, goed en aan-
dacht zijn voor heel veel men-
sen, in binnen en buitenland.
GivingTuesday werd in 2012 
gelanceerd als een eenvou-
dig idee: een dag creëren die 
mensen aanmoedigt om goed 
te doen. In de afgelopen zeven 
jaar is dit idee uitgegroeid tot 
een wereldwijde beweging die 
honderden miljoenen mensen 
inspireert om te geven, samen 
te werken en vrijgevigheid te 
vieren. Mensen tonen op veel 
manieren hun vrijgevigheid op 
GivingTuesday. 
Of het nu gaat om iemand aan 
het lachen maken, een buur-
man of een vreemde helpen, 
opstaan voor een probleem 
of mensen waar we om geven, 
of iets van wat we hebben ge-
ven aan degenen die onze hulp      
nodig hebben.
Wil jij bijdragen aan onze 
#GivingTuesday-actie? Kijk op:
www.samskledingactie.nl of op 
de social media kanalen van 
Sam’s Kledingactie. Voor meer 
informatie over GivingTuesday 
en #GivingTuesdayNL ga je 
naar www.givingtuesday.nl 
Elke daad van vrijgevigheid telt 
en iedereen heeft iets te geven!
Wat geef jij?

De eerste editie was vorig jaar 
voor herhaling vatbaar. Dus 
vindt op zaterdag 10 december 
bij de ’witte kerk’ in Gendringen 
opnieuw Trees, Wine, Music 
& Food plaats. Van 10 uur 
’s ochtends tot 20 uur ’s avonds 
worden er onder het genot van 
een hapje, een drankje en een 
muziekje kerstbomen verkocht, 
die desgewenst nog thuis worden 
afgeleverd ook.

Het belooft op 10 december een 
gezellige dag te worden rondom 
de Sint Maartenkerk. ’Trees, 
Wine, Music & Food’ staat voor 
bomen, wijn, muziek en eten (’de 
naam zegt het eigenlijk al’) en 
dat is ook wat er verwacht mag 
worden, vertelt Dave Bedeker 
namens de organisatie die ook 
achter het jaarlijkse Preuvement 
in het centrum van Gendringen 
zit. ”De jongens van restaurant 
MoTTo staan er met hun grote 
grill, Leon Masselink serveert     

zowel glühwein als gewone wijn
en de Gendringse Orkestvereni-
ging verzorgt niet alleen de mu- 
ziek, maar verkoopt ook soep.”

Naast de ingevroren soepen voor 
thuis die het GOV vorig jaar    
verkocht in het kader van hun 
traditionele soepactie, is er dit 
keer eveneens ter plekke warme 
soep verkrijgbaar. 

En natuurlijk zijn er kerstbomen, 
die op verzoek zelfs aan huis 
worden bezorgd. 
”We stonden er vorig jaar tot een
uur of vijf, we hebben nu besloten
om het wat door te trekken,”
zegt Bedeker. ”Daarom hebben 
we een bakfiets geregeld. Als 
mensen dan nog wat langer van 
hun hapje en drankje willen
blijven genieten, brengen wij 
ondertussen alvast hun boom 
naar huis. Als het tenminste op 
fietsafstand is dan hè.” Zeer    
welkom is dat de organisatie ver-

sterking heeft gekregen van twee 
dames. Maar wat betreft het aan-
tal verkochte kerstbomen is groei 
niet het doel voor de organisatie, 
laat Bedeker weten. ”Vorige 
keer hadden we er een kleine 
honderd en waren we zo goed als 
uitverkocht. Nu zullen we er    
ongeveer evenveel hebben, we 
houden dat aantal bewust be-
perkt, om andere ondernemers 
niet in de weg te zitten. De hele 
insteek is vooral dat we er een 
sfeervolle dag van maken.”

De enthousiaste reacties vorig 
jaar waren in ieder geval reden 
genoeg voor een tweede ’Trees, 
Wine, Music & Food’. ”We had-
den vorig jaar echt een goede 
eerste editie, zodoende hebben 
we het nu wat groter aangepakt. 
Maar het is geen winterse ver-
sie van het Preuvement, die is 
om het jaar en combineren we 
volgend jaar misschien met de 
kerstbomenverkoop.”

Grillen en borrelen in Gendringen 
en met een kerstboom naar huis

Vanaf de eerste advent mag er weer buiten wor-
den geblazen en zal het seizoen wordt geopend
met het anblaozen. In de kersttijd zullen de bla-
zers van Midwinter-hoorngroep De Huttepiepen, 
een werkgroep van de OVGG, geregeld van zich 
laten horen. 

Het is een relatief korte tijd dat de hoorn in 
de buitenlucht geblazen mag worden. Na drie-        
koningen (6 januari) is het seizoen al weer 
voorbij. 

Op zondag 11 december kan het geluid van de 
hoorn wel heel vaak worden waargenomen. 
Dan is er de traditionele midwinterhoornwande-
ling. Blazers van De Huttepiepen, aangevuld 
met gastblazers van zusterverenigingen uit de 
wijde omgeving zullen de sonore tonen blazen 
langs de 12 kilometer lange route. Wandelaars 
die deelnemen aan deze wandeling, kunnen de 
routebeschrijving kopen bij het Ketelhuis aan de 
Hutteweg 28a op het DRU Industriepark in Ulft. 

Hier is voldoende parkeergelegenheid. De start 
is tussen 10.30 en 12.30 uur en de kosten zijn  
3,00 euro p.p. PIN-betaling is niet mogelijk. Er 
wordt over goed begaanbare wegen en paden 
gelopen. Op verschillende plaatsen zullen de 
wandelaars worden onthaald door groepjes     
blazers die diverse melodieën zullen laten 
horen. 

’D’olde Roop’ is er een van. Ook wandelaars 
kunnen een poging wagen om tonen te blazen,
zowaar geen gemakkelijke opgave. Hoewel... En 
voor wie tekst en uitleg wil, zijn de blazers er om 
vragen te beantwoorden.

 Onderweg is er een pauzeplek waar even gerust 
kan worden onder het genot van een drankje; 
koffie, thee of Glühwein. Horecagelegenheden 
onderweg bieden een uitgebreider assortiment. 
De route voert langs watergangen, stuwen,     
boeren-erven, vistrappen en bossen, een enkele 
keer over privéterrein. 

Bij terugkomst bij het Ketelhuis kunnen de wan-
delaars die beschikken over een wandelboekje 
daar een stempel in laten zetten. Voor het 
eerst zijn hier ook de sleutelhangers en speld-
jes te koop. De opbrengst van deze gadgets zijn 
voor een goed doel. In voorgaande jaren ging              
de opbrengst o.a. naar het Longfonds en de        
stichting A.L.S.

Op de website www.ovgg.nl staat de meest          
actuele info.  Meer informatie over de wande-
ling: Ton Lukassen, tel. 0315-681360 
e-mail: midwinterhoorn@ovgg.nl

Veel midwinterhoorns klinken tijdens 
wandeling

Vrijdag 25 november gaan enkele 
leden van de Oudheidkundige 
Vereniging OVGG in zaal Van 
Hal in Voorst een avondvullend 
programma verzorgen. Het project 
kreeg de naam ’Van de Witte Päöl 
töt de Zwatte Baek’ (voor die ene 
die geen dialect spreekt en/of leest: 
van de Witte Palen tot de Zwarte 
Beek). 

Engbergen en Voorst worden in 
beeld gebracht door meer dan 
honderd foto’s op een groot scherm 
e vertonen. Heel veel families, be-
drijven en boerderijen zullen de 
revue passeren. Ook bijzondere 
objecten als de gerenoveerde stuw 
en gerestaureerde molen zullen in 
beeld worden gebracht. 

Veel beeldmateriaal komt uit        
particuliere collecties en het eigen 
archief van de vereniging. Daarnaast 
is er een kleine expositie van andere 
documenten. Ad van Aalst en     
mogelijk enkele (oud-)inwoners 
zullen deze avond begeleiden met      
verhalen en prachtige anekdotes. 

De OVGG heeft al heel wat foto-
presentaties achter de rug met altijd 
weer volle zalen. Ook nu verwacht 
de club een ’volle bak’. Er is plek 
voor 150 personen.     
    
Om aanwezig te kunnen zijn 
worden er gratis toegangskaar-
ten beschikbaar gesteld die af te 
halen zijn bij restaurant Van Hal 
zolang de voorraad strekt. Vooraf 
reserveren is niet mogelijk. 

De zaal is open om 19.00 uur, de 
presentatie begint om 19.30 uur. 
De toegang is gratis; een vrije gift 
wordt zeer gewaardeerd. Na afloop 
is de dvd of USB-stick met nog 
meer foto’s te koop/bestellen. Ook 
leuk als sinterklaascadeautje. 
Tevens zijn dvd’s van eerdere         
activiteiten te koop evenals boeken 
die de OVGG uitgeeft.

Op facebookpagina ’De olde dorps-
kiek’ en de website ovgg.nl is vooraf 
extra actuele informatie te vinden.

Genieten van oude foto’s 
Engbergen - Voorst

Kom sfeer proeven bij de ”witte kerk” in Gendringen op 10 december.

Sam’s Kledingactie sluit zich 
aan bij #GivingTuesdayNL
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Kort geleden ontving de stichting
Erfgoed Landfort het bericht van 
de Provincie Gelderland dat Huis 
Landfort is genomineerd voor de 
Gelderse prijs voor ruimtelijke 
kwaliteit 2022! Deze prijs wordt 
om het jaar uitgereikt. Dit jaar 
gebeurt dit voor de negende keer 
en de organisatie koos voor het 
thema ’De kunst van het kiezen’ 
met het oog op het verbeteren, 
verduurzamen en vergroten van 
de ruimtelijke kwaliteiten van 
een gebied. 

Dat past uitstekend bij het vele 
werk en de onnoemelijk vele 
keuzes die stichting Erfgoed 
Landfort in de afgelopen vijf jaar 
op de historische buitenplaats 

Huis Landfort heeft moeten    
maken. De keuze om Huis Land-
fort te nomineren is begrijpelijk. 
Vanaf het allereerste moment 
waarop de renovatie en revitali-
sering van de oude buitenplaats 
aanving moesten keuzes worden 
gemaakt in zowel architecto-
nisch, groen-historisch als esthe-
tisch opzicht. Daarbij heeft de 
stichting zich laten leiden door 
onderzoek, ervaring, een profes-
sioneel bouwteam, het maken 
van vergelijkingen en het ver-
trouwen op eigen inzichten en 
goede smaak.  

Samen met 14 andere genomi-
neerden dingt stichting Erfgoed 
Landfort mee naar zowel de 

jury- als de publieksprijs, elk 
€10.000,-. Binnenkort mag de 
stichting een korte presentatie 
verzorgen voor de jury om hen 
te overtuigen dat Huis Landfort 
de juryprijs zou moeten krijgen. 
Ook het publiek kan helpen met 
de publieksprijs door te stem-
men op Huis Landfort. U kunt 
hen steunen door uw stem uit te 
brengen voor de publieksprijs via 
de link op de site:
www.erfgoedlandfort.nl/?p=2155 
Stemmen kan t/m 15 december. 
Op maandag 19 december maakt 
Gelders gedeputeerde Peter 
Kerris de winnaars bekend.  

Stemt u mee voor de publieks-
prijs van Huis Landfort?

Huis Landfort is genomineerd voor de Gelderse 
prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2022!

Twee Achterhoekse spelers uit 
de Installatietechniek bundelen 
hun krachten in: Achterhoek 
Service | storing & onderhoud.

Samenwerken i.p.v. concurre-
ren. De klant voorop stellen. 
Dat is precies wat Blumer uit 
Gendringen en Hendriksen uit 
Terborg dachten. In de con-
servatieve installatiebranche is 
het een gedurfde keuze om niet 
de concurrentie, maar juist de 
samenwerking aan te gaan. 
Maar in het belang van de klant 
kiezen zij ervoor om hun krach-
ten te bundelen. 

Aan de keukentafel bij Blumer 
Installatie zijn de eigenaren van
de twee gerenommeerde Instal-
latiebedrijven uit de Achterhoek 
het gesprek met elkaar aange-
gaan. Beiden hebben zij service, 
vakmanschap en betrouwbaar-

heid hoog in het vaandel staan. 
Het is algemeen bekend dat er 
een schaarste is in personeel in 
de installatiebranche. Met name 
de vacatures ’Servicetechnicus’ 
of ’Onderhoudsmonteur’ zijn 
ontzettend moeilijk in te vullen. 
”Daar kunnen en mogen onze 
klanten geen hinder van onder-
vinden. Daarom kiezen we er 
voorom om onze krachten te  
bundelen. We starten Achter-
hoek Service en werken samen, 
in het belang van onze klan-
ten!” Aldus Tom Robben;      
(samen met Sjoerd Robben) 
eigenaar van Blumer Installatie 
uit Gendringen.

Voor onderhoud en storingen   
van CV ketels, kranen, wand-
contactdozen, etc. zijn Achter-
hoekers welkom bij Achterhoek 
Service, 088-0315000 
www.achterhoekservice.nl

De Ulftse Nachtegalen zijn dol-
gelukkig. Nadat ze twee jaar lang 
live geen kerstconcerten hebben 
kunnen geven in verband met 
corona, brengen ze onder lei-
ding van dirigent en pianist Ben 
Simmes en Lizette Tijdink nu 
weer de prachtigste kerstliederen 
voor hun publiek. 

De drie koren van de Ulftse 
Nachtegalen; Kinderkoor, Jeugd-
koor en Luscinia treden rondom 
de komende feestdagen zelfs 
zeven keer op. Op zaterdag 
10 december wordt het eigen
kerstconcert gegeven in de 
St. Mauritiuskerk in Silvolde. 

Op vrijdag 16 december zijn de 
koren in de St. Pankratiuskerk 
in Anholt-Isselburg. Met mede-
werking van Pauline Lotichius 
(dwarsfluit) en Jelmer Simmes 
(viool) klinken in beide kerken 
zo’n 25 traditionele en nieuwere 
kerstliederen die afkomstig zijn 
uit allerlei landen. Met als eerste 
’Once in Royal David’s city’ en als 
laatste ’Stille Nacht’. Daartussen 
highlights: kleine, stille liedjes als 
de kerstwiegeliederen van Arvo 
Pärt, klassiekers als ’Rorando 
coeli’, nieuwkomers als ’Little 
things’ (ABBA) en een compi-
latie van Duitse kerstliederen. 
Afwisseling is hierbij het tover-
woord. Beide concerten begin-
nen om 19.00 uur (entree € 12,50 
en tot en met 12 jaar gratis). 

Kerst met het Kinderkoor 
Op zaterdag 17 december zingt 
het Kinderkoor vanaf 16.30 uur 
bij ’Kerstmuziek in de Stad’, in de 
Catharinakerk in Doetinchem. 
Op zaterdag 24 december doet 

het Kinderkoor vanaf 17.00 uur 
mee aan de gezinsviering in de 
St. Martinuskerk in Gaanderen. 
Het zingt uiteenlopend repertoi-
re, van een heel ingetogen liedje 
over het aansteken van kaarsen 
tot een volksmelodie uit Canada, 
oude kerstliederen over herders 
(’O herders laat uw bokjes en 
schapen’) en een sfeervol liedje 
over de engel die Maria de blijde 
boodschap brengt. Bij beide op-
tredens: vrije gift na afloop.

Kerst met mannenkoren 
Op zaterdag 17 december zingt 
het Jeugdkoor bij het kerstcon-
cert van het Ettens Mannenkoor 
in de St. Martinuskerk in Etten 
(aanvang 20.00 uur, entree 15 
euro). Op vrijdag 23 december 
vanaf 19.30 is Luscinia met het 
Gaanderens Mannenkoor te 
horen in de St. Martinuskerk in 
Gaanderen. Beide koren zingen 
veel samen, zoals een drietal 

Franse kerstliederen, het dubbel-
korige achtstemmige Adventu 
Domini, het majestueuze Sanctus
van Gounod, het lieflijke
’Wiegenlied der Hirten’ en ’Stille 
Nacht’. “Heel bijzonder is de     
uitvoering van ’The Rose’ van 
Ola Gjeilo, een zevenstemmig 
werk met een prachtige opbouw,” 
vertelt dirigent Ben Simmes. 
”Beide koren zingen ook alleen, 
in veel talen, waaronder drie 
Oekraïense kerstliederen.” De 
entree is vrij. 

Kerstnacht in Catharinakerk
Op kerstavond, tot slot, luiden 
het Jeugdkoor en Luscinia vanaf 
22.00 uur bij ’Kerstnacht in de 
Catharinakerk’ in Doetinchem 
de kerstdagen in met hun hel-
dere, hemelse klanken. 

Zeven keer Kerst met de Nachtegalen

De Ulftse Nachtegalen brengen dit jaar graag weer live hun 
sprankelende kerstrepertoire. (Foto: PR.)

dere, hemelse klanken. 

Achterhoek Service  
storing & onderhoud

De ingezonden film ’Home’ van 
het Ludger College, dat in april 
het JAFA festival (Jongeren 
Achterhoekse Film Artiesten) 
heeft gewonnen, heeft ook de 
eerste prijs gewonnen in de 
categorie ’Animatie-Bovenbow’
tijdens het landelijke NFFS in 
Lelystad. Dit is het Nationaal 
Film Festival voor Scholieren.

De scholieren gaan nu Neder-
land vertegenwoordigen tijdens 
een internationaal festival in 
Griekenland. De makers van 
’Home’ zijn: Iris Joon, Amber 

Jacobs en Jari Mulder. Deze 
leerlingen hebben de film ge-
maakt in het kader van hun 
profielwerkstuk vorig jaar, een 
onderzoek naar persoonlijke 
ervaringen in de internerings-
kampen in Indonesië tijdens 
de Tweede Wereldoorlog voor
de vakken geschiedenis en
tekenen. De leerlingen zijn in-
middels van school af.

Amber Jacobs gaat daadwer-
kelijk naar Griekenland om 
het internationale festival bij te 
wonen.

Film JAFA wint landelijke wedstrijd

VroegZat brengt het nachtleven 
terug naar de avond! Evenveel 
feest, maar eerder op de avond 
(19.30 tot 00.00 uur), dus op een 
normale tijd naar bed waardoor 
je de volgende dag gewoon fit 
bent. Win-win.

Muzikaal gaat het heen en weer 
van disco naar pop en van reg-
gae naar rock en van happy naar 
hiphop en die lekkere dansbare 
tunes die daar tussen en buiten 
zitten. Zorg dat je voor 20.30 

uur binnen bent, want op dit 
feest kun je niet vroeg genoeg 
pieken! De volgende editie 
in het poppodium van DRU 
Industriepark is op zaterdag 26 
november. De minimum leef-
tijd is 18 jaar.

Kaarten verkrijgbaar via de 
site, telefonisch:  0315-200150
of in het DRU Inspiratiepunt/
VVV op het DRU Industriepark.
www.dru-industriepark.nl
(foto: PR)

VroegZat: Vroeg feesten, 
lang slapen

Kerstjeugdfilm in Ulft
Op woensdag 14 december wordt om 15.00 uur de kerstjeugd-
film Casper en Emma, een vrolijk kerstfeest in de Theaterzaal 
van het DRU Industriepark in Ulft vertoond. Deze familiefilm is 
Nederlands gesproken. Meer info: www.dru-industriepark.nl
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Huis en thuistips
Een traplift kan een zeer welko-
me aanvulling zijn als je graag 
in je bestaande huis wilt blijven 
wonen, maar door een beper-
king niet meer zo mobiel bent. 
Vooral in deze tijd, waarin je 
niet zo maar een meer passen-
de, andere woning vindt. Met 
het huidige schaarse aanbod en 
de hoge prijzen is dat vaak niet 
eens een optie. Dan is het goed 
om te weten dat er technische 
mobiliteitsoplossingen zijn voor 
elk type trap. 
Trapliften zijn tegenwoordig 
rank en neutraal vormgegeven, 
zodat ze geen opvallend onder-
deel van het interieur zijn. De 
veiligheid van de anderen in 
huis is ook van belang, zij moe-
ten die trap nog steeds veilig 
kunnen belopen. Er moet vol-
doende trapbreedte overblijven, 
om valpartijen te voorkomen. 
In consumentenprogramma’s 
zoals Kassa komen nog wel 
eens voorbeelden voorbij van 
niet goed geplaatste trappen. 
Niet deugdelijke modellen met 
een slechte nazorg. Goedkoop 
blijkt vaker duurkoop. Laat u 
zich daarom vooral eerst eens 
goed en uitvoering voorlichten 
bij Arc en Ciel.

Trap- en huisliften
Arc en Ciel is leverancier 
van de S200 traplift van TKE 
Home Solutions, voorheen 
ThyssenKrupp. Die past op 
iedere trap en kan zelfs naar 
zolder doorgetrokken worden. 
Met de zogeheten Hololinc-

technologie wordt de trap tot 
op de millimeter nauwkeurig 
ingemeten, waarna die in de 
fabriek op maat wordt gepro-
duceerd. En het mooiste is dat 
die dan niet veel later al thuis 
gemonteerd wordt. Al met al 
hoeft geen enkele trap een on-
overkomelijk obstakel te zijn 
om zelfstandig en mobiel te blij-
ven. En wat men vaak niet eens 
overweegt is eens na te denken
over een huislift. Best veel     
woningen zijn daar geschikt 
voor, of geschikt te maken. 
Een mooie oplossing: verhui-
zen is dus vaak niet eenvoudig. 
Daarbij, de meeste mensen wil-
len toch het liefst in eigen huis 
en buurt blijven. Bij Arc en Ciel 
is een voorbeeld van zo’n huis-
lift te zien. Die lift is in gebruik 
en praktisch onderdeel van de 
showroom. Tevens dient deze 
als demonstratiemodel voor de 
bezoekers.

Open huis 
Kom gewoon eens vrijblijvend 
in Ulft binnenkijken. Elke don-
derdag houdt Arc en Ciel open 
huis, van 10.00 tot 17.00 uur. Op 
afspraak is het ook mogelijk op 
een ander moment in de week 
te komen. Koffie, thee, een ge-
zellig praatje en gedegen advies 
zijn altijd gratis. Graag tot ziens, 
namens Robert en Angelique 
van Aalst.
Website: www.arcenciel.nl

Olde Dorpskiek’n

De volgende Ulftse Krant verschijnt 12 december. Voor sugges-
ties en/of opgaves van evenementen kunt u terecht bij Drukkerij 
IJselstroom aan ’t Goor 55A te Ulft, ulftsekrant@ijselstroom.nl 
Bellen mag ook: 0315 - 681373, (vragen naar Patricia)

24 nov. t/m
24 dec.: December stempelactie Ulftse Ondernemers
22 nov.: Instrumentenpret, Harmonie Ulft
25 nov.: Ricky Koole & Ocobar, DRU Theater, Ulft
25 nov.: Talententuin, SSP Hal, DRU Industriepark, Ulft
25 nov.: Presentatie OVGG Engbergen-Voorst, Restaurant  
 van Hal, Voorst
26 nov.: Samen gedenken op ’t Olde Kerkhof, Gendringen
27 nov.: Insectenhotel maken, BuitenGewoon Sinderen
26 nov.: Vroegzat: Popzaal DRU Industriepark, Ulft
28-11/22-1: Alexander Ray, Galerie bij de Boeken, Ulft
30 nov.: Rijbewijskeuringen, zaal de Mulderije Ulft
30 nov.: Sinterklaasfilm, Filmhuis DRU Industriepark, Ulft
10 dec.: Kerstconcert koren Ulftse Nachtegalen,    
 St. Mauritiuskerk, Silvolde
10 dec.: Trees, Wine, Music & Food, Gendringen
11 dec.: Advent- en kerstconcert Ulfts Mannenkoor,   
 Emmmerich (D)
11 dec.: Midwinterhoornwandeling, Ketelhuis DRU   
 Industriepark, Ulft
14 dec.: Kerstjeugdfilm, Filmhuis DRU Industriepark, Ulft
16 dec.: Kerstconcert koren Ulftse Nachtegalen,    
 St. Pancratiuskerk, Anholt-Isselburg (D)
17 dec.: Kerstconcert kinderkoor Ulftse Nachtegalen,   
 Catharinekerk, Doetinchem
17 dec.: Kerstconcert jeugdkoor Ulftse Nachtegalen met Ettens  
 Mannenkoor, St. Martinuskerk, Etten
23 dec.: Kerstconcert Luscinia met Gaanderens Mannenkoor, 
 St. Martinuskerk, Gaanderen
24 dec.: Kerstconcert kinderkoor Ulftse Nachtegalen,   
 St. Martinuskerk, Gaanderen
24 dec.: Kerstconcert Jeugdkoor en Luscinia Ulftse   
 Nachtegalen, Catharinakerk, Doetinchem
27 dec.: Theo Geerts Kersthandbaltoernooi
20 jan.: Optreden Ernest Beuving, Ons Pakhuus, Silvolde

Wij krijgen als fotowerkgroep 
vaak foto’s van families waar-
van we niet weten waar en wan-
neer de foto is gemaakt. Zo ook 
deze keer. Deze foto komt van 
de familie Aalders Hogeweg te 
Ulft. We zien op de foto een 
houtzagerij. Er kwam een boom 

voor het zagen en wat voor een 
boom. Velen mochten met de 
stam op de foto. Alleen wij     
weten er verder niets van. Wie 
kan ons helpen.

Oude foto’s en reactie’s zijn van 
harte welkom bij de fotowerk-
groep van de oudheidkundige 
vereniging. 

Neem contact op met Jan 
Tinnevelt, tel. 686966 of Stef 
Hermsen, tel. 686250.

Van 28 november tot 22 januari 
is het werk van de in Rusland 
geboren Alexander Ray te zien
in de galerie op het DRU 
Industriepark. 

De kunstenaar genoot zijn   
opleiding in de toen nog als 
Leningrad aangeduide stad. 
In 1992 emigreerde hij naar 
Duitsland. Daar vond hij als 
kunstenaar de noodzakelijke 
vrijheid en speelde voor hem 
niet langer meer het ’sociaal 
realisme’, die de staat als enige 
waarheid binnen de kunst han-

teerde. In het werk van Ray 
spelen vormen een belangrijke 
rol, hetgeen ook in zijn voorma-
lig vaderland bij het construc-
tivisme een kenmerkende stijl 
was. In de galerie zijn objecten 
en collages te zien. 
De geëxposeerde werken date-
ren uit verschillende perioden. 
In zijn keramische objecten 
vloeien industriële en natuur-
lijke vormen samen. De strakke 
vlakken vormen samen een
object. De onderdelen bestaan 
uit geometrische en soms ook 
uit ronde onderdelen.

Het strakke karakter binnen zijn 
werk tendeert naar abstractie. In 
ieder geval zijn de objecten een 
aaneenschakeling van vormen 
zonder kleine details te bevatten. 

De kunstenaar beperkt zich tot 
de hoofdzaak. Ook maakt hij 
gebruik van bestaande voorwer-
pen zoals een stoel. Hergebruik 
is tot een belangrijk hedendaags 
item geworden. Hergebruik be-
tekent bij Ray, dat de gevonden 
spullen vervormd worden tot 
een kunstwerk. Hij gaat van de 
aanwezige eigenschappen uit. 
De vorm van de stoel wordt in 
zijn geval extra geaccentueerd 
door het gebruik van geel. Er 
komt tevens zijn interesse voor 
het samengaan van vorm en ma-
teriaal tot uiting. 

Van de laatste periode dateren 
zijn werken waarbij hij gebruik
maakt van gekleurd papier en 
karton. Volgens de kunstenaar 
bieden die materialen weer 
nieuwe mogelijkheden. Ook hier 
blijkt zijn voorliefde voor 
vormen. Het wordt een spel
van kleuren die de onderdelen
accenturen, heldere, sprekende 
kleuren. 
Belangrijk is de compositie, een 
harmonieuze afstemming tussen
kleuren en vormen. Ook is de
invloed van het constructivisme
zichtbaar. Onderdelen worden 
al spelend tot een evenwichtige 
en een harmonieuze eenheid 
gebracht. 
De gevoelsmatige afstemming 
van de kleuren bepalen de kijk-
richting van de toeschouwer en 
er ontstaat onbewust een gevoel 
van beweging.

Alexander Ray en de kracht van 
vormen in Galerie bij de Boeken




