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Ondernemersvereniging De Hanze
heet Sinterklaas welkom in Ulft
Er breken spannende tijden
aan voor de kinderen in Ulft en
omstreken. Komende zaterdag
komen Sinterklaas en zijn helpers aan in Nederland en zetten
ze voet aan wal in de provincie
Drenthe, waar ze worden ontvangen in Meppel. Een dag
later, op zondagmiddag 15 november, wordt de goedheiligman
door ondernemersvereniging De
Hanze welkom geheten in Ulft.
Op het Zwarte Plein en bij de
DRU zorgt ’mevrouw Maria’ ervoor dat alles op rolletjes loopt.
Vanaf 26 november wordt ook
de decemberactie weer georganiseerd door de Ulftse ondernemers van De Hanze.
De Sint is inmiddels al met
Pakjesboot 12 en zijn Pieten
onderweg vanuit Spanje en ook
de ondernemersvereniging is
alweer een tijdje bezig met de
voorbereidingen, om hem goed
te ontvangen in Ulft. Op zondag
15 november wordt de boot met
Sinterklaas om 14.00 uur bij het
Zwarte Plein verwacht.
Mevrouw Maria heeft al contact
gehad met Sinterklaas en op zijn
verzoek verzorgt zij de presentatie van de intocht weer, net
zoals ze dat de afgelopen jaren
deed. Een afgevaardigde van de
Gemeente Oude IJsselstreek zal
bij de trap aan het water de eer
hebben om de goedheiligman als
eerste de hand te schudden als de
Sint voet aan wal zet in Ulft.
Koffie en thee zijn op het Zwarte
Plein voor een schappelijke prijs
verkrijgbaar met dank aan schutterij De Eendracht.
Ondertussen gaat om half drie
de deur van de Popzaal open
bij de DRU Cultuurfabriek.
Sinterklaas wordt in een speciale
koets die kant op gereden, via
de Dr. Ariënsstraat, de Frank
Daamenstraat en de DRU-laan.
Deze route is dit jaar speciaal
voor de Sint omgetoverd tot

NVM

Met succes verkopen?
Neem gerust contact
met ons op.
Info@alliancemakelaars.nl
0315-685546

Zondagmiddag 15 november wordt Sinterklaas om 14.00 uur met de boot bij het Zwarte Plein verwacht.
”puzzelroute’: de aanwezige kinderen zullen aangespoord worden om verschillende puzzelstukken te verzamelen.
Het muziekkorps van schuttersgilde De Eendracht en fanfare
Kunst na Arbeid begeleiden de
stoet en lopen voorop.
Om 15.00 uur arriveert de Sint
bij de Popzaal. De kinderen zijn
dan al opgewarmd. De Pieten
krijgen een warming-up, zodat
ze de komende tijd een goede
conditie hebben.

Kleurplaat

Namens de goedheiligman heeft
mevrouw Maria alvast een verzoek voor alle kinderen die hun
best gaan doen op de kleurplaat
die verderop in deze krant staat.
”Sinterklaas wordt al wat ouder,
dus soms heeft hij moeite om al

die namen uit elkaar te halen.
Daarom heeft hij gevraagd of
alle kinderen op de kleurplaat
willen zetten of ze een jongen of
een meisje zijn en hoe ze heten!”

Stempelactie

Met ingang van donderdag 26
november maken consumenten
in Ulft weer vier weken lang
kans op geldprijzen tijdens de
stempelactie van De Hanze; iedere besteding van vijf euro bij
de deelnemende ondernemers
(of tien euro bij de supermarkt)
levert een stempel op.
De spaarkaart is vol bij tien
stempels en kan dan worden ingeleverd bij de supermarkt en bij
de overige deelnemers. Tijdens
de trekkingen (op vrijdag 4, 11,
18 en dinsdag 29 december) worden waardebonnen van tussen de
15 en 100 euro verloot.

MEIVAKANTIE 2016
Nu volop boekbaar!
Middelgraaf 38 - Ulft

Tel. 0315 820 250

www.matador.nl

Tijdens de laatste trekking, tussen Kerst en Nieuwjaar, wordt
bovendien de hoofdprijs van 450
euro uitgedeeld.
De aantrekkingskracht van de
decemberactie is groot, weet
Hanze-secretaris Diana Hogeweg. ”Het is ieder jaar weer
een succes. Leuk om te zien
dat mensen van ver buiten Ulft
hun stempelkaarten inleveren.
Daar doen we het natuurlijk ook
voor. Het geeft mooi aan dat je
in Ulft praktisch alles kunt vinden wat je nodig hebt. En de
klanten vinden het ook leuk; je
hoeft niet gek veel te besteden
om een kaart vol te krijgen, dus
iedereen maakt kans. Of het nu
gaat om de gewone, wekelijkse
boodschappen of een bijzondere
aankoop als een bril, een fiets of
nieuwe kleding of schoenen.”

Zijlijn
De Strang
We zijn op een uiterst aangename wijze de herfst ingegleden.
De afgelopen dagen heb ik
enorm genoten van de prachtige
herfstkleuren langs de wandelpaden van Ulft en omstreken.
De stralend blauwe lucht, met
een naar hartelust schijnend
zonnetje, was voor velen een reden om de wandelschoenen aan
te trekken en erop uit te gaan.
De paden langs de Oude IJssel
en de Aa Strang zijn een geliefd
traject. Gewapend met verrekijker en fototoestel lijkt het
wel of iedereen tegenwoordig
”vogelspotter” is geworden.
Afgelopen weekend leek het
wel alsof iedereen een abonnement had genomen op het
bekijken van ijsvogels. Deze
fantastische diertjes kun je tegenwoordig overal vinden. Ze
zitten zelfs midden in Ulft en
het doet me echt deugd dat veel
wandelaars zich ook bewust zijn
van de schoonheid van deze kobaltblauwe bliksemschichten.
Het water herbergt tegenwoordig weer vissoorten, waarvan
men twintig jaar geleden nog
dacht dat het allemaal voorgoed verleden tijd was.
Af en toe wordt er zelfs meerval
of roofblei gevangen. De vissers
zullen natuurlijk betogen dat dit
komt door allerlei kunstmatige
verbindingen. Waterkwaliteit is
echter de basis en die is de laatste jaren met enorme sprongen
verbeterd.
De herinrichting van de wandelgebieden in en om ons dorp
heeft ervoor gezorgd dat het
”gebruikersnut” van ons riviertje flink gestegen is. De vele viswedstrijden, kanovaarders en
wandelaars zijn hier debet aan.
Het is een prachtig gezicht om
op zondagmorgen de kanooers
bezig te zien met kanobal (of
hoe noem je dit eigenlijk?).
Na jarenlang het open riool van
de achterhoek en het afvalputje
van de diverse ijzerbedrijven
te zijn geweest is ”de Strang”
meer dan ooit een bron geworden voor natuur en recreatie.
Houe zo!!

Wij vergelijken vrijblijvend uw zorgpolis!
Stuur een kopie polis op naar
ulft@hypotheekadviseur.nl
Voor meer informatie kijk op onze website
of bel 0315 - 345919!
www.hypotheekadviseur.nl
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Een maand gemeente Oude IJsselstreek
Zorgteam Oude IJsselstreek

De gemeente Oude IJsselstreek
met een telefonisch keuzemenu.
Als u de gemeente belt kunt u
kiezen uit een keuzenummer
waar u terecht kunt met uw
vragen over zorg en hulp of een
keuze-nummer voor algemene
(andere) vragen. U wordt dan
meteen doorgeschakeld naar de
juiste medewerker. Zo is alle
’zorgkennis’ gebundeld om u snel
en goed van dienst te kunnen zijn.
Heeft u vragen over de Wmo,
bijzondere bijstand, gehandicaptenparkeerkaart of bijvoorbeeld
jeugdzaken, dan kiest u keuzemenu 1. Naast het beantwoorden
van uw zorgvragen beheren deze
medewerkers ook de agenda’s
van de aanspreekpunten binnen
de gemeente. Zij kunnen direct
een afspraak met u en een aanspreekpunt van de gemeente inplannen. U mag hiervoor ook zelf
naar het gemeentehuis komen,
maar onze medewerkers kunnen
u telefonisch ook heel goed informeren.

Minima regelingen

Als u een laag inkomen heeft,
kan het wel eens moeilijk zijn om
rond te komen. Na het doen van
de boodschappen en het betalen
van de huur heeft u vaak geen
geld meer over voor iets extra’s.
Geld om uw kinderen te laten
sporten of om te sparen voor een
nieuwe wasmachine lukt dan niet

altijd. Er is een groot aantal regelingen die het rondkomen wat
makkelijker kunnen maken. Dit
zijn regelingen die helpen om
mensen met een minimum inkomen zo goed mogelijk deel te
laten nemen aan de samenleving.
De minimaregelingen op een rij;
Bijzondere bijstand, Collectieve
aanvullende ziektekostenverzekering (CAZ), Participatietoeslag
(voorheen Langdurigheidstoeslag
en categoriale bijzondere bijstand
65+), Meedoen-regeling (voorheen sociaal fonds) en Regeling
toelage schoolgaande kinderen
(voorheen sociaal fonds)

Kindcentrum in Oer

Te koop vastgoed

De gemeente Oude IJsselstreek
verkoopt sinds oktober 2015 landelijk vastgoed bij openbare inschrijving. Het betreft 13 clusters
grond verspreid over de gemeente. Het college heeft geoordeeld
dat deze percelen niet noodzakelijk zijn om aan te houden voor
toekomstige ontwikkelingen.

Ondersteuning

De gemeente is vanaf 1 januari
2015 verantwoordelijk voor de
jeugdhulp. Om de kwaliteit te
waarborgen en de kosten beheersbaar te houden wordt steeds
gezocht naar verbeteringen in de
zorg.
Huisartsen hebben aangegeven
aanvullende specifieke kennis in
huis te willen halen over Jeugdhulp. In samenwerking met huisartsengroep IJzerrijk uit Terborg
is een proef gestart met een praktijkondersteuner voor Jeugdhulp.
Bij deze proef krijgt de huisarts
in zijn praktijk hulp van een
praktijkondersteuner bij het on-

In juni 2015 is gestart met het nieuwe kindcentrum in Oer (Ulft Noord) aan de Wilgenstraat 6, de oplevering is gepland op 30 april 2016. Daarna wordt de school en het buitenterrein ingericht. Naast De
Dobbelsteen en St. Antoniusschool neemt ook Kinderopvang Humanitas volgend jaar september haar
intrek in het Kindcentrum.
derzoeken, begeleiden of doorverwijzen van kinderen of jongeren. De eerste ervaringen zijn
positief. Het college heeft daarom besloten om deze proef te
ondersteunen en vanaf volgend
jaar uit te breiden.

De huidige proef wordt verlengd
tot 1 januari 2016. Daarvoor
wordt een bijdrage gegeven van
maximaal € 10.779,-.
In 2016 en 2017 wordt de proef
uitgebreid, waarbij de intentie is

om zoveel mogelijk huisartsen uit
de gemeente te laten aansluiten.
Bij een succesvolle proef wordt
maximaal € 100.000,- toegekend
in 2016 en in 2017 maximaal een
bijdrage van € 170.000,-.

Bennie Le Comte:

’De vogels zijn mijn levenswerk’
deelnemer, dus dan weet ik al dat
ik gewonnen heb. Ik heb in al die
jaren al heel wat bekers en vaantjes gewonnen. Op een gegeven
moment had ik er zoveel, dat ik
ze maar heb teruggegeven aan de
vereniging, haha.”

Bennie Le Comte.
Ieder jaar organiseert de
Vogelvereniging Ulft een eigen
tentoonstelling. Deze is te zien
in het Dorpshuus in Varsselder.
Drie dagen lang zijn er diverse
vogelsoorten te bewonderen.
Op vrijdag 13 november is de
tentoonstelling geopend vanaf
20.30 uur tot ongeveer 22.00 uur.
De dag erna zijn de vogels te
zien van 10.00 tot 18.00 uur en op
zondag van 10.00 tot 16.00 uur.
De vogels worden gekeurd door
keurmeesters van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

(N.B.v.V.), waarbij de vereniging
is aangesloten. ”Op woensdagavond brengen we de vogels al
naar het Dorpshuus,” zegt Hans
Sluiter. Hij is secretaris van de
Vogelvereniging Ulft. ”De dag
erna worden ze dan onder andere gekeurd op onder andere
conditie, kleur en formaat. Vanaf
vrijdag zijn ze voor iedereen te
zien.”
Iemand die al jaren vogels kweekt
en daar ook diverse prijzen mee
heeft gewonnen, is Bennie Le
Comte. Sinds 1983 kweekt hij

zangkanaries, die tijdens de tentoonstelling voornamelijk op het
fluiten worden beoordeeld. ”De
kunst van het kweken is dat je
de juiste vogels bij elkaar zet,”
vertelt Le Comte. ”Ik houd van
alle vogels de stamboom bij en
op basis daarvan bepaal je wat je
doet. Daarna is het gewoon geluk hebben. De tentoonstelling
is een momentopname en het is
hopen dat ze op dat moment het
mooiste fluiten.”
Voor de prijzen doet Le Comte
niet mee. ”In mijn categorie
zangkanaries ben ik de enige

De vogeltentoonstelling in Ulft
wordt vaak gezien als een opstapje naar de bondshow in
Apeldoorn, die in januari gehouden wordt. Daar zijn 12.000 vogels te zien. ”Daar doe ik wel mee
voor de prijzen,” zegt Le Comte.
”Daar heb ik nog concurrentie.
In Apeldoorn ben ik al meerdere
malen Nederlands Kampioen geworden, dat is nog altijd een eer.
Het geeft toch extra voldoening.
Het gaat me dan niet per se om
de beker, maar vooral dat mijn
vogels zoveel mogelijk punten
halen. Een week later doe ik ook
mee aan de speciaalclub, daar
doen alleen maar zangkanaries
mee. Daar ga ik ook voor de
prijzen.”
Voordat Le Comte zich volledig
ging richten op zangkanaries,
had hij allerlei soorten vogels.
”Samen met mijn vader hadden
we postduiven. Maar op een gegeven moment kon ik een aantal
kooien en zangvogels van iemand
overnemen en dat vond ik prachtig. Ik kan uren bij mijn vogels
zitten en met ze bezig zijn. Het
is mijn hobby, daar word ik echt
ontspannen van. Het kweken
doe ik op zolder en mijn vrouw
vraagt me wel eens of ik ook nog
een keertje naar beneden kom,
haha. Die vogels zijn gewoon
mijn levenswerk.”

Colofon
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Human Capital, een rond de
eeuwwisseling in het Amerikaanse Connecticut gesitueerd familiedrama van Stephen Amidon.
”Il Capitale Umano”, woensdag
11 november, 20.00 - 22.00 uur,
Rabobankzaal DRU Cultuurfabriek, Ulft. Een kaartje à €6,is verkrijgbaar aan de balie òf via
www.drucultuurfabriek.nl. Twee
weken later, op woensdag 25 november, is de film ”Wild” te zien.

Jubilarissen bij Sint Hubertus
in Ulft

Tijdens de jaarlijkse Gildedagen
zijn verschillende leden van het
Schuttersgilde Sint Hubertus uit
Ulft gehuldigd. Robin Marcus en
Patrick Rougoor werden gehuldigd voor hun 12,5 jarig lidmaatschap, Wilbert Kleinherenbrink,
Roy Nas en Willy Mulder voor
hun 25-jarig lidmaatschap, Jan
Aalders, Astrid Geerts en Theo
Mentink voor hun 30-jarig lidmaatschap, Ankie Mentink is 35
jaar lid en ere-lid Corry Wijkamp
kreeg een medaille vanwege zijn
65-jarig lidmaatschap.

Jubilarissen bij Schutterij
De Eendracht Etten

Tijdens de jaarlijkse feestavond
voor leden van Schutterij De
Eendracht in Etten zijn 4 leden
gehuldigd voor hun 12,5 jarig
lidmaatschap.
Gwen van Aken, Naomi Massop,
Ilse Derksen en Bart Smits ontvingen een medaille uit handen
van voorzitter Vincent Derksen.

’Il Capitale Umano” in Filmhuis DRU Cultuurfabriek

Het Filmhuis van de DRU
Cultuurfabriek in Ulft presenteert op woensdag 11 november
de Italiaanse film ”Il Capitale
Umano” (internationale titel:
Human Capital) uit 2013 van
regisseur Paolo Virzì. Met in
de hoofdrollen Valeria Golino,
Valeria Bruni Tedeschi en Luigi
Lo Cascio. De titel van de film
verwijst naar een juridische term
waarmee de contante waarde van
een mensenleven wordt aangeduid. Het is een verfilming van

Aanmelden kerstmarkt SSP-hal Ulft

Winterfair Engbergen

Het organisatiecomité heeft de
organisatie van de aanstaande
winterfair zo goed als rond. Op
13 en 14 november kunt u weer
genieten van een wandeling van
ongeveer twee kilometer door
het sfeervol verlicht natuurgebied Engbergen nabij de dorpen
Gendringen, Ulft en Voorst.
Na de zeer succesvolle eerste editie is de organisatie er in geslaagd
aan de fair een vervolg te geven.
Uit de vele enthousiaste reacties
kwam toen vooral naar voren
dat zo’n vervolg zeer op prijs zal
worden gesteld.
Het liefst zag men dat dan gebeuren op twee avonden i.p.v. een
avond en een middag.
De organisatie is blij aan dit verzoek gehoor te kunnen geven.
Tijdens de komende fair kunt u
weer volop genieten van natuur,
cultuur, sport en recreatie.
Sfeervolle verlichting, verrassende lichteffecten, deelnemers die
u zullen verbazen, rustplekken
voor een hapje en een drankje,
verrassingen voor de kinderen en
diverse koren en orkesten zullen
voor de muzikale noot zorgen.
Het belooft weer een geweldig
evenement te worden dat door
de geweldige maatschappelijke
betrokkenheid van het bedrijfsleven en enkele particulieren
wederom gratis te bezoeken
is. Voor de laatste nieuwtjes:
Facebookpagina:
Winterfair Engbergen en site:
http://openluchttheaterengbergen.nl/fair/fairhome.htm

Overhandiging afscheidscadeau
oud-directievoorzitter Rabobank

Op zaterdagavond 12 december en zondag 13 december zal er wederom een kerstmarkt in de SSP-HAL
Dru-Laan 2 te Ulft worden georganiseerd. Tijdens deze markt kunt u genieten van diverse live muziekoptredens onder het genot van lekkere hapjes en drankjes. In de in kerstsfeer aangeklede hal staan diverse
marktkramen opgesteld waar veel lekkernijen, cadeaus en kerstartikelen kunnen worden gekocht. De
kerstmarkt is zaterdag 12 december van 18.00-22.00 uur en zondag 13 december van 10.30-16.00 uur en de
toegang is gratis. Geïnteresseerde exposanten, bedrijven en hobbyisten voor een marktkraam/grondplaats
in de SSP-HAL kunnen zich aanmelden via kerstmarkt@ssp-hal.nl

Concert Doetinchems
Bachkoor in Gendringen

De Doetinchemse Bachvereniging brengt zaterdag 14 november om 20.00 uur een sfeervol
concert ten gehore in de Sint
Maartenskerk, Grotestraat 28 te
Gendringen.
Het repertoire behelst behalve
werken van Johann Sebastian
Bach ook romantisch liederen
van Johannes Brahms, Josef
Rheinberger Max Reger en Felix
Mendelssohn Bartholdy.
Het geheel staat onder leiding
van dirigent Wilbert Berendsen.
Harpiste Regina Ederveen verleent medewerking aan dit concert. Toegangskaarten à € 12,50
zijn verkrijgbaar in de kerk op
de avond van de uitvoering of te
reserveren bij het secretariaat.
Kinderen tot 12 jaar gratis. Mail:
Doetinchemse-bachvereniging@
zingt.nl, tel.0315-237806. De kerk
is vanaf 19.30 uur open.

De Klassieke Keuze van
Keuper: Het Euregio
Saxofoonkwartet

Donderdag 29 oktober overhandigde Frans Vervoordeldonk in Ulft
een cheque van ruim € 4000,- aan ICER. In aanwezigheid van
Maarten van Oostveen (directeur Bedrijven Rabobank Graafschap)
nam Marjonne van den Hout (bestuurslid ICER) de cheque persoonlijk in ontvangst.
De genodigden voor de afscheidsreceptie van Frans Vervoordeldonk
doneerden meer dan € 4000.-! Het cadeau past uitstekend bij de
coöperatieve Rabobank. ICER ondersteunt de technische innovatie
in de voor de Achterhoek zo belangrijke maakindustrie en versterkt
daarmee de lokale en regionale economie. ICER investeert dit bedrag in de aanschaf van zogenaamde ”Virtual Reality brillen”.
Deze brillen zijn een welkome aanvulling op het reeds aanwezige
onderwijsmateriaal. Deze nieuwe technologie maakt ICER nog
aantrekkelijker als beleef- en kenniscentrum en draagt bij aan het
enthousiast maken van de jongeren voor techniek.
Frans Vervoordeldonk was directievoorzitter van de voormalige
Rabobank Graafschap-Zuid. Na ruim 40 jaar in verschillende functies binnen de Rabobank-organisatie actief te zijn geweest nam hij op
24 september in ICER persoonlijk afscheid van relaties. Rabobank
Graafschap-Zuid en Rabobank Graafschap-Midden zijn beiden per
1 oktober opgegaan in Rabobank Graafschap.

Ieder jaar vraagt de DRU Cultuurfabriek een BA-er (Bekende
Achterhoeker) naar zijn of haar
klassieke voorkeur. De aftrap is
voor Hans Keuper. Hij is een
grote liefhebber van de saxofoon en zijn favoriete klassieke
componist is J.S. Bach. Voor het
Euregio Saxofoonkwartet een
groot genoegen om te spelen.
Het concert vindt plaats op
zondag 15 november om 15.00
uur in de DRU Cultuurfabriek.
Kaarten zijn voor €17,50 verkrijgbaar aan de receptie van de
DRU Cultuurfabriek (Hutteweg
24, Ulft) of via tel. 0315 - 714358.
Tevens zijn ze te bestellen via de
site www.drucultuurfabriek.nl
Het Euregio Saxofoonkwartet
bestaat uit:
Gerben Berger - sopraansaxofoon
Boris Jansen - altsaxofoon
Robert Wijnands - tenorsaxofoon
Jörg Hemker - baritonsaxofoon
Door het intensief samenwerken
van de zeer talentvolle saxofonisten met een voortdurende drive
om het fenomeen saxofoonkwartet in al zijn facetten te verkennen, is een kamermuziek-

ensemble gegroeid waarin gemusiceerd wordt op hoog niveau.

Donkere dagen Bingo
Varsselder

Op donderdag 26 november is er
een gezellige ”donkere dagen”
bingo in het Dorpshuus van Varsselder Veldhunten.
De avond begint om 20.00 uur en
de organisatie is in handen van
de heren Peppelman, Bussink
en Timmers, van het Onze lieve
Vrouwe Gilde. Ruime parkeer
gelegenheid.

Rijbewijskeuringen

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van
hun rijbewijs moeten worden
gekeurd, kunnen hiervoor op
18 november terecht op het
spreekuur in Zaal De Mulderije,
Allee 1. Schikt de datum u niet
dan zijn er andere mogelijkhe-

den in de regio. Voor senioren
kost de keuring € 35,- en voor
chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E is het € 55,-. Voor
informatie en een afspraak belt
u tijdens kantooruren naar het
landelijke afsprakenbureau van
Regelzorg Rijbewijskeuringen:
088-2323300. Zelf een datum
plannen via: www.regelzorg.nl

Damesgilde Ulft

Op woensdag 25 november organiseert Damesgilde Ulft in de
DRU Cultuurfabriek een workshop luxe chocoladeletter maken.
De heer Schutte helpt de dames
met het maken van de chocoladeletters. Chocolade wordt in
een lettervorm gegoten, waarna
dit moet stollen. In de tussenliggende periode gaan de leden van
het gilde eetbare versieringen
maken om de letter te versieren.
Eigen bijdrage e 4,- te voldoen
bij opgave.
Ontwerp

Hoveniersbedrijf

Edwin Jansen

Aanleg
Onderhoud
Bestrating

’t Goor 27 7071 PC Ulft tel. 0315 - 640726 fax 0315 - 640868
Spit onze site door: www.edwinjansen.nl
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Boeken- en Platenmarkt voor
Amnesty in Ulft
Eerst van de landelijke tak,
waarna hij in 1979 medeoprichter werd van de werkgroep Ulft.
”We begonnen eerst met het
schrijven van brieven,” vertelt
Neijland. ”Af en toe hadden we
wat extra acties, zoals het verzamelen van handtekeningen voor
petities en een fakkeloptocht
rond 10 december, de dag van de
rechten van de mens. Dit jaar organiseren we die ook weer.”

V.l.n.r.: Anneleen van Raaij, Anton Neijland en Nicole Ketelaar.
Op vrijdagavond 20 november wordt te koop aangeboden. De
van 19.00 - 22.00 uur organiseert verkoopprijzen van de boeken en
Amnesty-groep Ulft weer een platen worden bepaald door de
grote boeken- en platenmarkt in organisatie. De meeste boeken
de DRU-Cultuurfabriek in Ulft. en platen worden verkocht voor
In de Popzaal liggen duizenden maximaal twee euro. Singeltjes
boeken, platen en CD’s te wach- kosten 0,50 euro en pockets 0,75
ten op een nieuwe eigenaar.
euro.
De organisatie raadt geïnteresLP’s worden gesorteerd aange- seerden aan grote tassen mee
boden, van klassiek tot pop en te brengen waar veel boeken
van cabaret tot nederlandstalig. in kunnen. De opbrengst van
Daarnaast staat er een compleet deze verkoop is voor Amnesty
nieuwe verzameling van duizen- International. Mensen die boeden boeken te koop. Deze boe- ken en/of platen beschikbaar
kenverzameling is gesorteerd in willen stellen, kunnen contact
romans, pockets, informatieve opnemen met Anton Neijland
boeken, buitenlandse literatuur, (0315-631627).
kinderboeken en strips. Ook een Neijland is al bijna veertig jaar
aantal bijzondere exemplaren lid van Amnesty International.

Deze kleurplaat kan op 15 november worden ingeleverd bij Sinterklaas in de
Dru Cultuurfabriek of tijdens de intocht.

”Eind jaren 80 begon een werkgroep van Amnesty uit het westen met een boekenmarkt en wij
konden die partijen gratis overnemen. Sindsdien organiseren wij
iedere twee jaar een boeken- en
platenmarkt. Gezien het succes
van de laatste jaren doen we dit
jaarlijks, soms wel twee keer per
jaar. We zamelen ook handtekeningen in, we staan ieder jaar op
Huntenpop, we doen mee aan de
collecteweek in maart en op verzoek van verenigingen of organisaties geven wij informatie en
presentaties.”
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Stichting Iseldonk start
nieuw carnavalsseizoen
Stichting Iseldonk, het overkoepelende orgaan van het Ulftse
carnaval, opent op zondag 8 november carnavalsseizoen 20152016 met de traditionele 11e van
de 11e viering in de popzaal van
de DRU Cultuurfabriek te Ulft.
Het oude carnavalsjaar 20142015 is door Stichting Iseldonk
in september jl. afgesloten met
het jaarlijkse Prinsentreffen
Oude IJsselstreek. Daarna
start de carnavalstijd traditiegetrouw op de 11e van de 11e.
Hiermee begint voor veel carnavalsverenigingen het nieuwe
carnavalsseizoen.
Tijdens deze Iseldonkse 11e van
de 11e viering zal de abdicatie
van Stadsprins Marcel de 2e en
Jeugdprinses Lisa 1e plaatsvinden en zullen zij hun laatste officiële handelingen verrichten.
Precies om 11 over 11 zal er
worden gestart met het bekend
maken van de nieuwe carnavalsleuzen voor het carnavals-

seizoen 2015-2016. Er zullen
diverse optredens zijn waaronder de Iseldonkse dansgarde en
een carnavalesk gastoptreden.
Het Ulftse Dweilorkest Over
de Rooie zal een muzikale bijdrage leveren. Deze carnavalsochtend zal omstreeks 14.00 uur
feestelijk worden afgesloten.
Alle carnavalsverenigingen in
de gemeente zijn voor deze
ochtend uitgenodigd. Ook alle
inwoners van Ulft en omstreken en carnavalsvrienden zijn
welkom om deze 11e van de
11e viering bij te wonen. De
toegang is gratis. Reserveren is
niet nodig.
De Pronkzittingen van Stichting
Iseldonk zullen plaatsvinden op
vrijdag 15 en zaterdag 16 januari 2016. Op die avonden
zullen de nieuwe Stadprins en
Jeugdprins(es) 2015-2016 bekend worden gemaakt.
Voor meer informatie:
www.iseldonk.com

Op 10 december 1948 werd de
Universele verklaring van de
rechten van de mens aangenomen door de Verenigde Naties.
”Veel landen hebben dit ondertekend, maar heel veel landen
houden zich hier niet aan,” zegt
Neijland. ”Mensen worden uitgesloten vanwege hun politieke
mening, geloof, huidskleur of
seksuele geaardheid. Daar wil
Amnesty International wat aan
doen. En daar wil ik ze graag bij
helpen.”

Naam:...................................................................... Leeftijd:.....................................................jongen/meisje
Straat:...................................................................... Postcode/Woonplaats:......................................................
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Gendringen, vijf vóór twaalf of is het al
vijf over twaalf ?
Gendringen is al meer dan duizend jaar oud. Als zelfstandige
Heerlijkheid was de plaats Gendringen eeuwenlang - als grensplaats - belangrijk en betekenisvol voor de handel en doorvoer
van goederen naar Duitsland. Gendringen was ook eeuwen het
centrum van de gelijknamige gemeente. Vele jaren een rijk en
vooraanstaand dorp.
Helaas zijn historie en herinneringen geen garantie voor
een mooie toekomst. Vooral
de laatste jaren is Gendringen
als kern weggezakt en dit effect
lijkt nog versterkt door de fusie
van de voormalige gemeenten
Gendringen en Wisch.
Ook de economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren heeft Gendringen geen
goed gedaan. Veel panden in
de voornaamste winkelstraat,
de Grotestraat, staan leeg. Het
beleid van de overheid om alle
activiteiten te concentreren in
een beperkt gebied heeft niet het
gewenste resultaat opgeleverd.
Maar wij als Stichting Dorpsbelang Gendringen en Omstreken
hebben echter een droom. Hierbij
hebben wij uw hulp nodig….
Hierover straks meer.
De leefbaarheid in het dorp
brokkelt steeds verder af. Na het
vertrek van de tandarts zijn ook
de meeste huisartsen vertrokken
naar de groepspraktijk in Ulft
en onze Apotheek wordt uitsluitend een uitgiftepunt en is in de
zomermaanden gesloten.
Wat is bijvoorbeeld de toekomst
van het Woonzorgcentrum Maria
Magdalena Postel en de basisscholen en over het in stand
houden van de R.K. Kerk voor
de erediensten bestaat ook nog
onduidelijkheid.

Stichting Dorpsbelang
Gendringen en Omstreken
(SDGO)

In 2010 is de Stichting Dorpsbelang Gendringen en Omstreken
opgericht. In haar doestellingen
staat onder meer dat de stichting

de leefbaarheid in stand wil houden en waar mogelijk verbeteren.
In de afgelopen jaren hebben wij
al heel wat kunnen realiseren zoals onze wandel- en fietsroutes,
de informatiezuil maar ook de
huis-aan-huis-enquête. Echter in
een voortdurend veranderende
maatschappij gebeurt er van alles
en moeten soms accenten worden
verlegd. Hierbij loopt ook het bestuur van de stichting helaas wel
eens achter de feiten aan. Net als
wij denken enige grip te krijgen
worden wij voorbij gelopen door
de economische werkelijkheid en
de drastische veranderingen in
het sociaal domein. Wij zuchten
er wel eens van maar laten ons er
niet door ontmoedigen.

Wat kunnen wij dan wel?

Dit voorjaar zijn wij opnieuw
gestart met gesprekken met verenigingen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en alle
politieke partijen die zitting hebben in onze gemeenteraad.
Uit deze gesprekken is een aantal speerpunten voor de komende jaren gedestilleerd. Wij willen
ons de komende jaren concentreren op drie punten:
1. De onderlinge samenwerking versterken
2. De toekomst van
Woonzorgcentrum Maria
Magdalena Postel
3. De toekomst van het basisonderwijs in Gendringen
1. Onderlinge samenwerking
Uit de gevoerde gesprekken van
de afgelopen maanden is ons
gebleken dat er in Gendringen
en Omstreken heel veel gebeurt
en wordt georganiseerd. Helaas
staan vele activiteiten en initiatie-

De kop van de Grotestraat.
ven op zichzelf en is er weinig samenhang. Onze conclusie is dan
ook dat de onderlinge samenwerking nog niet goed is. Belangrijk
is de betrokkenheid van alle inwoners van Gendringen en omstreken om deze samenwerking
te vergroten voor het behoud van
de leefbaarheid.
Daarom bij deze een beroep op
u. Graag horen wij het als er
zaken spelen, als er activiteiten
zijn, deel het ons mede of stel
uw vragen. Door de hoeveelheid
contacten die we opgebouwd
hebben denken wij een goede
spil in het geheel te kunnen zijn
om SAMEN meer te bereiken.
2. Woonzorgcentrum Maria 		
Magdalena Postel
Het woonzorgcentrum MMP is al
vele tientallen jaren een belangrijke factor in ons sociaal domein.
Het centrum biedt onderdak en
zorg aan ouderen – met of zonder zorgindicatie – en is het hart
van vele vooral sociaal maatschappelijke activiteiten. Naast
werkgelegenheid voor de eigen
werknemers en de vele vrijwilligers die nu al actief zijn biedt het
centrum ook ruimte aan vrijwilligers op allerlei andere gebieden. Het woonzorgcentrum wil
nog meer het centrum zijn voor
iedereen die hulp nodig heeft of
dit wil aanbieden.
Uit de gesprekken met de Raad
van Bestuur en de vestigingsmanager hebben wij begrepen dat
het woonzorgcentrum MMP in
ieder geval tot begin 2018 op de
huidige wijze zal doorgaan. In de
jaren daarna zal er wel wat moeten veranderen. De bouwtechnische staat van het gebouw is verouderd en de mogelijkheden tot
zorg op maat volgens de huidige
opvattingen zijn beperkt.
Inmiddels werkt men aan plannen voor verbetering en uitbreiding. Hierin wordt samengewerkt
met andere organisaties zoals
Gemeente, Wonion en Estinea.
We gaan dit nauwlettend volgen!
Er is expliciet afgesproken dat we
periodiek worden geïnformeerd.
Aan de hand hiervan kunnen
wij (samen met u) meedenken
en onze contacten gebruiken om
”acties” uit te zetten.

De Ned. Herv. Kerk; beeldbepalend voor het centrum van Gendringen.

3. Basisscholen in Gendringen
Gendringen beschikt momenteel
over twee basisscholen, de Christoffelschool (rooms katholieke

basisschool) en de Hoeksteen
(protestants christelijke basisschool). Samen hebben de beide
scholen nu nog iets meer dan 400
leerlingen. Een aantal dat door
vergrijzing en krimp de komende
jaren gaat dalen (volgens onderzoek is er kans op meer dan 20
procent).
De huidige schoolgebouwen zijn
bouwtechnisch op. De staat van
onderhoud is nu nog redelijk
maar op termijn is nieuwbouw
wenselijk zo niet noodzakelijk
om goed en verantwoord onderwijs te kunnen bieden. De beste
oplossing is ons inziens een fusie
van beide scholen en het stichten
van een modern en toekomstgericht schoolgebouw waarin
verantwoord en kwalitatief goed
onderwijs kan worden geboden.
Dit te meer om verspilling van
overheidsgelden te vermijden.
Ook een zeer grote meerderheid
van de ouders van beide scholen
heeft zich achter dit idee gesteld
en de gemeente juicht dit ook toe.
De besturen zelf zitten echter
niet op één lijn en belemmeren
daarmee de voortgang! Middels
een open brief aan de besturen
van de overkoepelende stichtingen Essentius en Accent hebben
wij dit ook naar voren gebracht
en kenbaar gemaakt.

Martin Luther King zei ooit:
I HAVE A DREAM
IK HEB EEN DROOM

Vele jaren later blijkt dat zijn
droom waar is geworden.
Ook wij hebben een DROOM
Wij dromen ervan om van
Gendringen weer een sprankelende, een bruisende kern te
maken, een kern met reuring.
Wellicht moet een aantal z.g.
verbeteringen uit het verleden
worden aangepast. Heeft het
doortrekken van de Ds. van
Dorpstraat het gewenste resultaat opgeleverd? Het Kerkplein
oogt saai en verloren in het geheel. Misschien moet bijvoorbeeld de weg worden aangepast.
Kan op de plek van het Kerkplein
de nieuwe school komen met
ernaast een nieuw woonzorgcentrum? Ouderen en jongeren
te samen waardoor er dagelijks meer reuring is; een echte
ontmoetingsplek van jong tot
oud. Allerlei voorzieningen en
activiteiten samen in een multi-

functioneel gebouw? De droom
van King werd pas na vele jaren
werkelijkheid. Onze droom kan
ook niet in een ”splitsecond”
worden verwezenlijkt.
Wilt u met ons meedromen of
beter echt mee helpen?
Wij als bestuur kunnen dat niet
alleen. Daarvoor is de hulp van
iedereen noodzakelijk, verenigingen, ondernemers, organisaties en inwoners. Vandaar onze
oproep aan alle inwoners maar
vooral jongeren om het bestuur
te komen versterken, jongeren
met goede ideeën en wensen voor
de toekomst van Gendringen en
omstreken.
Wij zijn bereikbaar:
Stichting Dorpsbelang Gendringen en Omstreken ( SDGO )
Secretariaat: Bert Smit
Telefoon: 06 - 53381810
e-mail: Bertomba@hetnet.nl

Heeft
Gendringen
een toekomst?
’Ja’ zeggen wij. SDGO heeft
een aantal wandel- en fietsroutes uitgezet die onder
leiding van een gids kunnen
worden gevolgd. Groepen uit
onze omgeving maar ook uit
Duitsland hebben hiervan al
gebruik gemaakt.
Ook de informatiezuil is continu in gebruik. Verenigingen
en dergelijke maken hier
graag gebruik van om hun
informatie uit te dragen.
De Oranjevereniging is weer
zeer actief en de Carnavalsvereniging is opnieuw tot
leven gekomen door onze
eigen jongeren met al hun
leuke en mooie activiteiten en
avonden!
Maar het kan en moet beter
en daarbij is het noodzakelijk
Gendringen en haar omgeving
meer te profileren als een leuke gezellige plaats voor jong
en oud met tradities en daarnaast veel natuurschoon.
Dit moeten wij als inwoners
zelf doen met eigen mensen
en a.u.b. geen experts van
buitenaf die geen binding
hebben met de Achterhoekse/
Gendringse gewoonten en
gebruiken.
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Inspiration keert voor jaarlijks concert
terug naar Hemeltje
Ter ere van hun 12,5-jarig jubileum gaf Inspiration in 2013
een concert in de Antoniuskerk
in Oer, een jaar later gevolgd
door een tweede editie in de zaal
van Het Hemeltje aan de F.B.
Deurvorststraat in het centrum
van Ulft. Het succes hiervan
was voor het Ulftse zangkoor
voldoende aanleiding om er een
jaarlijks terugkerend evenement
van te maken. Op zondag 29 november is het om 11.00 uur weer
tijd voor concert, opnieuw bij
Het Hemeltje.
”Dat we vorig jaar terecht konden bij Alard Ross in de zaal
was hartstikke fijn,” vertelt secretaris Nathalie Werkman. Het
geslaagde ’koffieconcert’ wordt
eind deze maand herhaald: opnieuw op zondagochtend en ook
de locatie is hetzelfde. Reden om
iets te veranderen was er namelijk niet: ”De zaal zat goed vol,
er was een intieme sfeer. Van
het aanwezige publiek kregen
we ook allemaal goede reacties.
Dat wilden we dit jaar dus weer
en bij Alard waren we van harte
welkom,” legt Werkman uit.
Inspiration, dat momenteel bestaat uit achttien enthousiaste
leden en onder leiding staat van
dirigent Sander Spaan, komt oorspronkelijk voort uit het voormalige jongerenkoor van Ulft. Sinds
twee jaar geleden de statuten
werden gewijzigd, vooral vanwege de verminderde gelegen-

zou dan eigenlijk in één keer
een nieuwe stemgroep moeten
worden.”

Inspiration geeft zondag 29 november een concert in ’t Hemeltje.
heid om tijdens missen te zingen, Als er een nieuw nummer wordt
is het koor echter officieel niet voorgesteld, denken we er zeker
’kerkelijk’ meer. Dat heeft gevol- bij na of het geschikt zou zijn
gen gehad voor de nummers die voor een uitvaart of een bruigezongen worden. Inspiration loft.” Dat Inspiration sinds twee
is beschikbaar om de muzikale jaar louter uit dames bestaat,
omlijsting te verzorgen tijdens maakt overigens niets uit voor de
uitvaartdiensten, doopvieringen muziek die ze ten gehore kunnen
en huwelijken en daar wordt brengen.
rekening mee gehouden bij het
instuderen van nieuwe liedjes.
”We zingen nog steeds vier- of
vijfstemmig,” maakt Werkman
”Nu is het wat breder, al een tijd- duidelijk. ”We hebben zelfs daje zingen we niet alleen kerklie- mes die de basstemmen voor hun
deren meer. Je kunt merken dat rekening nemen. Sommige parons repertoire mee veranderd is. tijen worden dan herschreven,

(Foto: Freek Miggelbrink)
maar we houden voor onszelf
graag de uitdaging erin. Alleen
tweestemmige stukken zingen
zou snel saai kunnen worden,
terwijl wij wel ons niveau willen
behouden.” De onderverdeling
in stemgroepen is tevens van
belang als nieuwe leden zich aanmelden. ”Die zijn altijd welkom,”
benadrukt de secretaris. ”De dirigent kijkt alleen wel of iemand
binnen een bepaalde stemgroep
past. Heren zijn bijvoorbeeld van
harte welkom, maar dan zijn er
wel een paar ineens nodig; één
man erbij is niet erg handig, het

Op 29 november zal bij Het
Hemeltje blijken dat de dames
van Inspiration uitstekend in
staat zijn om ook van het werk
van zangers iets moois te maken. ”Het nummer ’Home’ van
Dotan hebben we de afgelopen
maanden ingestudeerd, dat gaan
we die zondag voor het eerst aan
het publiek laten horen,” verklapt Werkman alvast. Naast dat
nieuwe liedje, dat nog vaak op de
radio te horen is, komt ook ouder
werk aan bod. ”Ramses Shaffy
bijvoorbeeld, met ’Zing, vecht,
huil, bid, lach, werk en bewonder’, of ’Avond’ van Boudewijn
de Groot. Maar er komt ook een
kerstblokje. Het is per slot van
rekening al bijna december als
we optreden.”
Met het geld dat het koffie-concert oplevert (kaarten kosten vijf
euro per stuk), hoopt Inspiration
leuke dingen te kunnen doen.
”Van de contributie betalen we
onze dirigent. Andere activiteiten kosten soms alleen maar
geld, maar die zijn wel aardig om
te doen: een mis zingen in het
Slingeland-ziekenhuis of in een
zorginstelling, of meedoen aan
een festival. En zo kunnen we
ook nog eens wat van ons laten
horen.”
Meer informatie is te vinden op
de site www.inspiration-ulft.nl.

Geniet van de wonderen
van de Winter Efteling!

Maak kans op
4 entreekaarten!

Bij aankoop van 1 pakje triostol
in combinatie met een pakje
speculaas, kunt u 4
entreekaartjes voor de
Winterefteling
winnen!

De actie loopt van 2 november
t/m 28 november.
De winnaar van de 4 kaarten
wordt op 5 december bekend
gemaakt.

Woonvragen
op tafel
leggen

met uw
droomhuis in
gedachten

Kom 12 november naar ons wooncafé bij het Schaftlokaal,
Hutteweg 24 in Ulft. Inloop vanaf 18.30 uur tot 21.00 uur
Een aandeel in elkaar
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Olde Dorpskiek’n
De volgende Ulftse Krant verschijnt 30 november a.s. 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)
8 november: Opening carnavalsseizoen 2015-2016 met de 		
11e van de 11e viering, Popzaal DRU Cultuur-		
fabriek, Ulft
11 november: Film ”Il Capitale Umano” in Filmhuis 			
DRU Cultuurfabriek te Ulft
13 november: Vogeltentoonstelling in het Dorpshuus te 		
Varsselder
13 en 14 nov.: Winterfair ”Engbergen in Lichterlaaie” in 		
Engbergen
14 november: Concert Doetinchems Bachkoor in de
Sint Maartenskerk, Grotestraat 28, Gendringen
15 november: Concert Euregio Saxofoonkwartet in 			
DRU Cultuurfabriek te Ulft
18 november: Rijbewijskeuringen in zaal De Mulderije te Ulft
18 en 19 nov.: Start Mindfullness training Minder stress en 		
stoppen met piekeren
De dorpskiek van deze keer kon
overal bij de kleinere boeren
in de gemeente Gendringen
gemaakt worden. Kippen houden was erg lucratief de eieren
brachten veel op.
Op de foto mevrouw Geerts die
de kippen voert. Zij woonde in
Wieken aan de Dijkweg.

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

U zult versteld staan van de
creativiteit van meer dan vijftig
hobbyisten. Verftechnieken zoals aquarellen en olieverfschilderen en pentekenen kunt u
bewonderen, u zult kennis nemen van de prachtige resultaten. Textielbewerking wordt
gedaan in zeer verschillende
vormen zoals borduren (ook
machinaal computer gestuurd),
zijdeverven, patchwork en
poppenkleding.
Verder wordt er gewerkt met
glas in lood, acrylglas wordt bewerkt tot allerlei vormen.
Eigen gemaakt houten speelgoed, figuurzagen en houtsnijwerk zijn hobby’s die met houtbewerking te maken hebben.
Er zijn streekproducten zoals
eigen gemaakte jam volgens
oma’s recept en honing uit de
regio te koop.

21 november: Toneelvereniging S.I.O.S. speelt kluchtig blijspel in
’t Grachthuys te Bredevoort
25 november: Workshop luxe chocoladeletter maken bij 		
Damesgilde Ulft in de DRU Cultuurfabriek te Ulft

Neem contact op met Jan
Tinnevelt, Valkenhof 4 te Ulft,
tel. 686966 of Stef Hermsen
IJsselweg 29 te Gendringen,
tel. 686250.

Hobbybeurzen achterhoek
Op 21 en 22 november wordt
deze gezellige Hobbybeurs
gehouden in de Theaterzaal
en het Foyer van de DRU
Cultuurfabriek. De tentoonstelling is geopend van 11.00 tot
17.00 uur. Zowel de toegang als
het parkeren zijn gratis.

20 november: Grote boeken- en platenmarkt door Amnesty-		
groep Ulft in DRU Cultuurfabiek, Ulft

Proef de smaak van deze lekkere streekproducten. Diverse
vormen van kaarten en hun bewerking tot de leukste originele
wenskaarten zijn verkrijgbaar.
Mooie gipsbeelden, keramiek,
kalligrafie en warmtezakken,
theedoeken tafelkleden en andere creatieve bewerkingen van
textiel te bestellen naar eigen
idee. Kraamcadeautjes zijn er in
verschillende creatieve ontwerpen te koop. Ook zijn er vele
variaties sieraden aanwezig en
u kunt uw verzameling oorbellen armbanden en kettingen
naar hartelust uitbreiden.
De hobbyisten laten u graag
kennis maken met hun veelzijdige hobby’s. Wanneer u een
nieuwe hobby zoekt is dit een
prima gelegenheid om ideeën
op te doen. Laat u zich uitgebreid informeren door enthousiaste hobbyisten uit deze
omgeving.
Voor informatie en nadere gegevens kunt U contact opnemen
met: Liesbeth Nobel,
Tel. 0315-642446
hobbybeurzenachterhoek
@gmail.com

26 november: Donkere dagen Bingo in het Dorpshuus te 		
Varsselder

Moeder Teresa Stichting
Onze bekende ”gele bus” is vorige week weer teruggekeerd van
een trip naar Roemenië. Op de
heenweg werden volop kleding
en andere spullen vervoerd voor
de Fundatia Maica Teresa te
Oradea.
In Roemenië is met de bus een
week lang transport verzorgd van
hulpgoederen.
Zo werden naar alle huizen
aardappelen voor de bewoners
vervoerd, werden in een aantal
dorpen dekens en kleding voor
de winter uitgedeeld aan hen, die
daarvoor in aanmerking komen
en werd de winkel te Oradea
bevoorraad vanuit het magazijn
te Cetariu. Een weekje hard werken voor Henk, Imi en het personeel in Oradea.
De gemiddelde leeftijd van onze
vrijwillig(st)ers groeit gestaag.
Onze oudste vrijwilligster is
onlangs 86 jaar geworden! Het
is toch geweldig, dat je op die
leeftijd dit werk nog kunt en wilt
doen!
Deze zomer hadden we bezoek
van de KBO afdeling IJssel
senioren te Steenderen. Deze
afdeling vierde op 29 september
j.l. haar 30-jarig bestaan. Er werd
een inzameling gehouden voor
onze stichting. Dit bracht het
lieve sommetje van € 573,60 op!
Hulde en dank hiervoor!
Op 25 september j.l. heeft een delegatie van de stichting een bezoek
gebracht aan Woningstichting
Midden Holland te Gouda, voor
het geven van een presentatie
over ons werk. Deze stichting
is gestopt met zijn activiteiten
en zoekt goede doelen op het
gebied van huisvesting voor een
deel van het eindkapitaal. We
hopen binnenkort hierover iets

positiefs te kunnen melden. Van
het Slingeland Ziekenhuis te
Doetinchem mochten we twee
pallets ontvangen vol met genees- en verbandmiddelen. Hier
zijn wij, en nog meer artsen en
ziekenhuizen in Roemenië, erg
blij mee! In Oost Europa heerst
nog steeds een tekort aan goede
medicijnen, verband- en andere
hulpmiddelen.

Recht uit het Hart Keetje
Van 27 tot en met 29 november
a.s. is weer het Recht Uit Het
Hart Keetje op het Simonsplein
te Doetinchem.
Er treden weer diverse gezelschappen op en voor de kinderen is er een springkussen en de
rodeostier.
Zien we u daar ook?

