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Diverse najaarsactiviteiten
in oktober en november
Maand gemeente, 		
Knollenkermis in 		
Voorst
De Vernemstok

Mills Gym, Wijn-		
handel Schoemaker,
50 jaar Rijschool 		
Marcellino, Oudheidkundige vereniging

Olde Dorpskiek’n, 		
MTS, Agenda, 		
Uitslagen Ulftse 		
Krant Fietsroute en 		
Restaurantpuzzel

knuppelen voor zowel de jeugd,
de vrouwen als de mannen. Er
wordt gezellig wat gedronken, op
de achtergrond is muziek van een
DJ en rond zes uur wordt de dag
afgesloten met een gezamenlijke
maaltijd. Daarbij worden alle
leden weer bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar. Voorzitter
Eddy Meijer kijkt ernaar uit.
”Het is een dag in het teken van
saamhorigheid en verbondenheid. Met elkaar vieren we de
feestelijkheden rondom de jubilarissen en samen staan we ook
stil bij de ons ontvallen leden, die
veel voor ons betekend hebben.
Iedereen, van 7 tot 88 jaar, viert
gezamenlijk feest en dat maakt
het heel gezellig.”

Natuurtuin ontwerpen

Eddy Meijer, voorzitter van schutterij Wals Wieken Milt, kijkt uit naar de knollenkermis in Wieken.
De zomer is voorbij en dat is geving Gaanderen en van daar- ze in optocht naar de kerk in
goed te merken aan de natuur. uit naar de pauzeplaats Camping Gendringen voor een woord- en
De bladeren van de bomen krij- De Wrange in Doetinchem.
gebedsdienst, onder leiding van
gen alweer warme najaarskleu- Na de pauze gaat de tocht verder diaken Peters. Een aantal leden
ren en de temperatuur daalt. De via De Koekendaal richting Oude van het Schuttersgilde levert een
activiteiten die worden georgani- IJssel en vandaar naar het zuide- bijdrage aan deze dienst, die beseerd in de regio passen dan ook lijk gedeelte van de Slangenburg stemd is voor de leden overleden
erg mooi bij dit herfstachtige om daarna via Westendorp terug leden van het schuttersgilde.
weer.
te fietsen naar het eindpunt in
Varsseveld. In de bosrijke om- Vervolgens wordt een vendelHerfstkleurentocht
geving geniet u als fietser van de hulde gebracht aan de diaken en
Op zondag 23 oktober organi- fraaie herfstkleuren. Meer info: de dominee van dienst. Daarna
seert de VVV Oude IJsselstreek www.vvvoudeijsselstreek.nl of e- gaan alle leden terug naar het
een 40 kilometer lange fietsroute mail: fietscommissievarsseveld@ oefenlokaal, waar een koffietafel
door de Achterhoek.
wordt gehouden.
kpnmail.nl
Deelnemers kunnen starten tusDaar worden diverse jubilarissen
sen 10.00 en 13.00 uur in de kan- Knollenkermis Wieken
in het zonnetje gezet. Zo zijn er
tine van de Van Pallandthal, Van Op 29 oktober is de jaarlijkse drie jeugdleden van het TamboerPallandtstraat 8 in Varsseveld. Knollenkermis. Een dag voor de korps die vijf jaar lid zijn van het
De kosten bedragen vier euro leden van Schuttersgilde Wals Schuttersgilde. Ook zijn twee
per persoon, waarbij een con- Wieken Milt. De dag start om vendeliers 12,5 jaar lid en worden
sumptie is inbegrepen. Kinderen 09.30 uur, wanneer de geüni- ook mensen gehuldigd die 25, 40
mogen voor de helft van het geld formeerde leden verzamelen bij of 50 jaar lid zijn. Eén van de
mee.
het oefenlokaal in Gendringen. oudste leden van de vereniging
Bij het oefenlokaal wordt een en tevens erelid, is dit jaar zelfs
De gepijlde tocht gaat vanuit vendelhulde gebracht aan de al 70 jaar lid van het schuttersVarsseveld richting Sinderen beschermheer om hem te be- gilde. Voor al deze jubilarissen
deels over kerkepaden, vervol- danken voor zijn verdiensten wordt een serenade gehouden.
gens door het Idinkbos naar om- voor het gilde. Vervolgens gaan Om 15.00 uur begint het vogel-
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Op donderdagavond 10 november start de driedaagse cursus
’Natuurtuin Ontwerpen’ aan
de Toldijk 11 in Sinderen. Op
de eerste cursusavond, die om
begint 19.30 uur en 22.00 uur
eindigt, wordt gestart met de
theorie van een natuurtuin. Op
vrijdag maken de deelnemers de
eerste schetsen van het ontwerp.
Deze dag duurt van 8.30 tot 17.00
uur. Op de slotdag, zaterdag 12
november, komt het beplantingsen materiaalplan aan de orde.
De cursus wordt ontspannen afgesloten met een hapje en een
drankje. Bij de cursus maakt u
gebruik van linialen, een handige
reader, schetspapier, vormsjabloen en geodriehoeken. Dit is allemaal aanwezig.
Deelnemers moeten zelf foto’s
en een plattegrond van hun tuin
(schaal 1:100) meenemen, evenals een tekenset. Koffie, thee en
twee lunches worden verzorgd.
Er kunnen zich maximaal drie
personen aanmelden, zodat de
deelnemers verzekerd zijn van
optimale begeleiding. Kosten
voor de cursus zijn 290 euro per
persoon. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via:
www.natuurlijkbuiten.nl

Zijlijn
Trein

U hebt het ongetwijfeld meegekregen dat het weer hommeles
is op ons landelijke spoorwegennet, gewoonweg vervelend
,al dat oponthoud. Nou ben ik
het treinreizen wel gewend, zogenaamd voor de rust vermijd
je de stress van de snelweg.
Verleden week weer allerlei
problemen vanaf Arnhem. Prorail, onze spoorwegbeheerder,
vond het nodig om ineens bij
Arnhem werkzaamheden in te
plannen, onaangekondigd.
Mopperende mensen op het
perron en weer geen trein richting Utrecht. Het tijdstip was
ook vervelend, 22.00 uur zondagavond. Er waren bouwvakkers\stratenmakers bezig een
stuk perron nieuw in te leggen.
Verzuurde gezichten alom,
maar opeens was iedereen getuige van een prachtig stukje
toneel; op de radio van de mannen klonk plotsklaps het liedje;
”Op een klein stationnetje
s’morgens in de vroegte.” De
heren draaiden de volumeknop
ietwat omhoog en maakten
spontaan met z’n twee een
dansje op het perron. Natuurlijk
keken de verbolgen reizigers
verontwaardigd op naar het,
toch, bijzondere schouwspel en
het chagrijn maakte plaats voor
hier en daar een voorzichtige
glimlach. De uitwerking van de
beide clowns miste zijn uitwerking niet; de uitgelaten stemming sloeg over op de mensen
en alsof het allemaal zo gepland was reed op dat moment
de IC naar Utrecht binnen.
Gesterkt door deze ”arbeidsvitaminen” vervolgde iedereen zijn weg. De beide noeste
werkers hervatten hun werk
en niemand had had het nog
over de vervelende vertraging.
Nadat de trein vertrokken was
maakte zich meteen weer een
troosteloze eenzaamheid zich
meester van het perron. Even
had de zon geschenen op deze
gure en koude avond. De twee,
onbedoelde, therapeuten lieten
het reizigersleed en de daarmee
verbonden depressie smelten
als sneeuw voor de zon. Soms
kunnen kleine details zo’n dag
toch weer kleur geven.

Profiteer nu van een zeer lage rente!
Variabel NHG
5 jaar vast NHG
7 jaar vast NHG
10 jaar vast NHG
15 jaar vast NHG
20 jaar vast NHG

1,48%
1,29%
1,49%
1,54%
1,95%
2,10%

Rentewijzigingen en zetfouten voorbehouden.
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

0315-345919 - www.hypotheekadviseur.nl

