
De zomer is voorbij en dat is 
goed te merken aan de natuur. 
De bladeren van de bomen krij-
gen alweer warme najaarskleu-
ren en de temperatuur daalt. De 
activiteiten die worden georgani-
seerd in de regio passen dan ook 
erg mooi bij dit herfstachtige 
weer.

Herfstkleurentocht
Op zondag 23 oktober organi-
seert de VVV Oude IJsselstreek 
een 40 kilometer lange fietsroute 
door de Achterhoek. 
Deelnemers kunnen starten tus-
sen 10.00 en 13.00 uur in de kan-
tine van de Van Pallandthal, Van 
Pallandtstraat 8 in Varsseveld. 
De kosten bedragen vier euro 
per persoon, waarbij een con-
sumptie is inbegrepen. Kinderen 
mogen voor de helft van het geld 
mee.

De gepijlde tocht gaat vanuit 
Varsseveld richting Sinderen 
deels over kerkepaden, vervol-
gens door het Idinkbos naar om-

geving Gaanderen en van daar-
uit naar de pauzeplaats Camping  
De Wrange in Doetinchem.
Na de pauze gaat de tocht verder 
via De Koekendaal richting Oude 
IJssel en vandaar naar het zuide-
lijk gedeelte van de Slangenburg 
om daarna via Westendorp terug 
te fietsen naar het eindpunt in 
Varsseveld. In de bosrijke om-
geving geniet u als fietser van de 
fraaie herfstkleuren. Meer info: 
www.vvvoudeijsselstreek.nl of e-
mail: fietscommissievarsseveld@
kpnmail.nl 

Knollenkermis Wieken
Op 29 oktober is de jaarlijkse 
Knollenkermis. Een dag voor de 
leden van Schuttersgilde Wals 
Wieken Milt. De dag start om 
09.30 uur, wanneer de geüni-
formeerde leden verzamelen bij 
het oefenlokaal in Gendringen. 
Bij het oefenlokaal wordt een 
vendelhulde gebracht aan de 
beschermheer om hem te be-
danken voor zijn verdiensten 
voor het gilde. Vervolgens gaan 

ze in optocht naar de kerk in 
Gendringen voor een woord- en 
gebedsdienst, onder leiding van 
diaken Peters. Een aantal leden 
van het Schuttersgilde levert een 
bijdrage aan deze dienst, die be-
stemd is voor de leden overleden 
leden van het schuttersgilde.

Vervolgens wordt een vendel-
hulde gebracht aan de diaken en 
de dominee van dienst. Daarna 
gaan alle leden terug naar het 
oefenlokaal, waar een koffietafel 
wordt gehouden. 
Daar worden diverse jubilarissen
in het zonnetje gezet. Zo zijn er
drie jeugdleden van het Tamboer-
korps die vijf jaar lid zijn van het 
Schuttersgilde. Ook zijn twee 
vendeliers 12,5 jaar lid en worden 
ook mensen gehuldigd die 25, 40 
of 50 jaar lid zijn. Eén van de 
oudste leden van de vereniging 
en tevens erelid, is dit jaar zelfs 
al 70 jaar lid van het schutters-
gilde. Voor al deze jubilarissen 
wordt een serenade gehouden.   
Om 15.00 uur begint het vogel-

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 in-
zet het afgelopen jaar. Voorzitter 
Eddy Meijer kijkt ernaar uit. 
”Het is een dag in het teken van 
saamhorigheid en verbonden-
heid. Met elkaar vieren we de 
feestelijkheden rondom de jubi-
larissen 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
Op donderdagavond 10 novem-
ber 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 beplantings- 
en materiaalplan aan de orde. 
De cursus wordt ontspannen af-
gesloten met een hapje en een 
drankje. Bij de cursus maakt u 
gebruik van linialen, een handige 
reader, schetspapier, vormsjablo-
en en geodriehoeken. Dit is alle-
maal aanwezig. 
Deelnemers moeten zelf foto’s 
en een plattegrond van hun tuin
(schaal 1:100) meenemen, even-
als 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 kun-
nen zich aanmelden via:
www.natuurlijkbuiten.nl
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Trein
U hebt het  ongetwijfeld meege-
kregen dat het weer hommeles 
is op ons landelijke spoorwe-
gennet, gewoonweg vervelend 
,al dat oponthoud. Nou ben ik 
het treinreizen wel gewend, zo-
genaamd voor de rust vermijd 
je de stress van de snelweg. 
Verleden week weer allerlei 
problemen vanaf Arnhem. Pro-
rail, onze spoorwegbeheerder, 
vond het  nodig om  ineens bij 
Arnhem werkzaamheden in te
plannen, onaangekondigd. 
Mopperende mensen op het 
perron en weer geen trein rich-
ting Utrecht. Het tijdstip was 
ook vervelend, 22.00 uur zon-
dagavond. Er waren bouwvak-
kers\stratenmakers bezig een 
stuk perron nieuw in te leggen. 
Verzuurde gezichten alom, 
maar opeens was iedereen ge-
tuige van een prachtig stukje 
toneel; op de radio van de man-
nen 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 uitwer-
king niet; de uitgelaten stem-
ming sloeg over op de mensen 
en alsof het allemaal zo ge-
pland was reed op dat moment  
de IC naar Utrecht binnen. 
Gesterkt door deze ”arbeids-
vitaminen” vervolgde ieder-
een 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.

ZijlijnDiverse najaarsactiviteiten 
in oktober en november

 

NVM
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                 0315-685546

Profiteer nu van een zeer lage rente!
 Variabel NHG 1,48%
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Rentewijzigingen en zetfouten voorbehouden.
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

0315-345919  -  www.hypotheekadviseur.nl

Middelgraaf 38 - Ulft   Tel. 0315 820 250
www.matador.nl

LEKKER NAZOMEREN?

Boek nu!

Eddy Meijer, voorzitter van schutterij Wals Wieken Milt, kijkt uit naar de knollenkermis in Wieken.
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Woningbouw
De gemeenteraad heeft in sep-
tember 2015 de Regionale Woon-
agenda vastgesteld. In de woon-
agenda is afgesproken het aantal 
woningbouwplannen verder te-
rug te brengen, zodat de woning-
voorraad meer aansluit bij de be-
hoefte. Voor Oude IJsselstreek 
betekent dit dat nog bijna 300 
woningen van de nieuwbouw-
plannen geschrapt moeten wor-
den voor de komende 10 jaar. 
Om hier invulling aan te geven 
heeft het college een beleidsno-
titie opgesteld. De beleidsnotitie 
bevat een overzicht met woning-
bouwplannen die door kunnen 
gaan en plannen die geschrapt 
worden. De gemeenteraad neemt 
op 27 oktober een besluit over de 
beleidsnotitie. Oude IJsselstreek 
heeft te maken met een afname 
van het aantal inwoners, waar-
door er minder extra woningen 
nodig zijn. 
Eén van de belangrijkste redenen 
om het aantal woningbouwplan-
nen terug te brengen is het voor-
komen van leegstand in de be-
staande woningen. Door nieuwe 
woningen te bouwen komen niet 
zozeer nieuwe woningen leeg 
te staan, maar heeft het vooral      
effect op de oudere, kwalitatief 
mindere woningen. Dit kan lei-
den tot verpaupering en gaat ten 
koste van de leefbaarheid. Ook 
hebben te veel woningen invloed 
op de waardeontwikkeling van 
de bestaande woningen.

Afspraken DRU herzien
In de toekomstvisie worden en-
kele onderwerpen uitgewerkt.  
Onlangs is het Ketelhuis verkocht 
en deze wordt herbestemd.  In de 
eerste plaats moet er een herzie-
ne visie komen op de exploitaties 
van de gemeentelijke gebouwen 
om te komen tot een kostendek-
kende verhuur van de gemeen-
telijke gebouwen op het DRU 
Industriepark. Daarnaast moe-
ten er nieuwe subsidieafspraken 
worden gemaakt met huurders 
en gebruikers van deze gemeen-
telijke gebouwen. Met ingang 
van 2019 vervalt de bijdrage aan 
de huisvestingskosten van voor-
malige Smeltkroesgebruikers. 
Daarbij komt de gemeentebrede 
herziening van het subsidiebeleid 
dat gevolgen heeft voor de DRU 
Cultuurfabriek, de bibliotheek, 
muziekschool en anderen. 
Tot slot wil het college nieuwe 
afspraken maken over de samen-
werking met en tussen de conve-
nantpartners met als doel een 
duurzame gezonde exploitatie 
van het DRU Industriepark. Het 
college zal de toekomstvisie voor 
het DRU Industriepark in het 
voorjaar van 2017 voorleggen 
aan de gemeenteraad.

Grond aankoop
Het College wil instemmen met 
de aankoop van een perceel 
grond aan de Debbeshoek en 
Kempermanstraat in Ulft van 
Wonion onder voorwaarden en 
bepalingen van de met Wonion 
gesloten koopovereenkomst.

Stijging rioolheffing
In het kader van de Waterwet 
en de Wet milieubeheer heeft de 
gemeente Oude IJsselstreek haar

bestaande ”verbreed Gemeente-
lijk Rioleringsplan 2012-2016” 
herzien. In het nieuwe plan geeft 
de gemeente aan hoe zij haar 
zorgplicht rondom het afvalwa-
ter, hemelwater en grondwater 
in denkt te vullen. De kosten 
voor de invulling van deze zorg-
plichten zullen uit de rioolheffing 
betaald worden. Voor een sta-
biel verloop van het rioolfonds, 
wordt voorgesteld om het tarief 
jaarlijks met 3% te laten stijgen.

Netterden
De bewoners van Klein-Netter-
den willen de bouw van het     

nieuwe viaduct over de A3 stop-
pen. Er komt ter plaatse een 
afslag van de snelweg naar het 
industriegebied. Ze protesteren 
tegen de grondaankoop en dat 
men een jaar lang niet over het 
viaduct kan rijden en tevens 
wordt men afgesneden van hun 
bouw- en weilanden aan de over-
kant van de snelweg. Het viaduct 
is ook de verbindingsweg tussen 
Netterden en Emmerich.

Breedenbroek
Het College wil het ontwerp-
bestemmingsplan in procedure 
brengen na het verwerken van 

de inspraakreacties. Tijdens een 
bijeenkomst in Breedenbroek 
hebben belangstellenden kennis 
kunnen nemen van de inventari-
satiekaart van het bestemmings-
plan Kom Breedenbroek 2016 en 
wensen, ideeën en opmerkingen 
kenbaar kunnen maken. De in-
ventarisatiekaart heeft ook op de 
website gestaan met de mogelijk-
heid om een reactie in te dienen. 
Er zijn 7 reacties binnengeko-
men. In de ”Nota van inspraak-
reacties bestemmingsplan Kom 
Breedenbroek 2016” zijn de re-
acties weergegeven en van een 
antwoord voorzien.

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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Sluitende begroting gemeente

Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

College presenteert meerjarig sluitende begroting 2017-2020. Wethouder van Financiën Jos Sluiter: 
”Financiën op orde is het belangrijkste speerpunt in het coalitieakkoord. Met de huidige begroting (2016) 
is deze koers ingezet. Dit jaar hebben we verdere stappen gezet, waardoor we voor 2017 een stabiele 
begroting hebben.” De raadscommissies hebben deze begroting behandeld en de besluitvorming is ver-
volgens op 1 en 3 november a.s.

Op zaterdag 22 oktober wordt 
weer een knollenkermis gehou-
den in Voorst, georganiseerd 
door Schutterij Eendragt. Het     
is een gezellige dag en avond 
voor alle leden van de schutte-
rij. Dit heet een knollenkermis,           
omdat de leden met zelf ge-
kweekte knollen een prijs kun-
nen winnen.

”In de zomer krijgen alle leden 
een zakje knollenzaad opge-
stuurd,” vertelt Jos Wieskamp, 
secretaris van de schutterij. ”Dat 

mogen ze dan gaan kweken en op 
de knollenkermis inleveren. Dan 
worden de knollen gewogen en 
wie de zwaarste heeft gekweekt, 
krijgt een prijs. Deze traditie    
bestaat al bijna twintig jaar. Het 
is eigenlijk ooit begonnen als   
een soort geintje. Er stonden  
altijd knollen op tafel, ter deco-
ratie. Toen is ooit bedacht om 
daar iets extra’s mee te doen. 
Zo is het ontstaan en het is nog 
steeds heel populair. Ieder jaar 
worden wel zo’n veertig knollen 
ingeleverd.”

Programma
De kermis begint om 16.00 uur, 
waar de kernleden van de schut-
terij samenkomen bij Van Hal in 
Voorst. Om 16.15 uur vertrekken 
ze in optocht in de richting van 
De Stakenborg. 
Om 17.00 uur begint het vogel-
schieten, waarbij de dames ook 
zijn uitgenodigd. 
Vanaf 18.30 uur wordt gezellig 
een kaartje gelegd of worden an-
dere gezelschapsspelen gespeeld. 
Tot 19.00 uur kunnen knollen 
worden ingeleverd die meedin-

gen naar de prijs voor ‘grootste 
knol van 2016’. Een uurtje later 
wordt het stamppotbuffet ge-
opend. De avond duurt tot 00.00 
uur. Ook wordt een verloting 
gehouden. 

Kinderen
Voor de kinderen is een speci-
aal programma. Om 16.00 uur 
worden ze verwacht bij Van Hal, 
waar ze mee kunnen lopen of  
fietsen met kindervaandels. 
Daarna wordt levend ganzenbord 
gedaan en om 18.00 uur is er voor 
iedereen een pannenkoek met 
ranja voor slechts twee euro. 
Voor de kinderen vanaf twaalf 
jaar staat ook een avondprogram-
ma gepland. Om 20.00 uur staat 
er een buffet met een drankje 
klaar voor vijf euro. Van 21.00 
tot 23.00 uur is een casino-avond, 
waarbij iedereen in chique kle-
ding wordt verwacht. Iedereen 
mag een vriend of vriendin 
meenemen. 
In veel omliggende plaatsen is de 
knollenkermis afgeschaft, maar
in Voorst leeft het nog voort. 
Wieskamp is daar erg blij mee. 
”Het is altijd een gezellig samen-
zijn met de schutterij. Niet zo heel 
vaak zijn alle leden bij elkaar.
Het is op zo’n dag altijd leuk om 
bij te kletsen met iedereen. En 
het zorgt ook voor binding met 
zowel de vereniging, als met de 
samenleving. Zo houd je het con-
tact levendig.”

Prijs voor zwaarste knol van Voorst

Secretaris van Schutterij Eendragt Jos Wieskamp: ”Ieder jaar worden wel zo’n veertig knollen ingeleverd.”



Huldiging jubilarissen 
Ulfts Mannenkoor
Tijdens de gezellige jaarlijkse
feestmiddag van het Ulfts 
Mannenkoor op 9 oktober jl. bij 
Jan ter Voert te Megchelen, werd 
ook dit jaar een aantal jubilaris-
sen gehuldigd, namelijk: 50 jaar
lid: Gerard Wentink uit Ulft, 1e
tenor, 40 jaar lid: Coert Broek-
huizen uit Gendringen, 1e tenor, 
40 jaar lid: Nico Rutjes uit Silvol-
de, 2e bas, 25 jaar lid: Frans van 
Duren uit Gendringen, 2e tenor.

Open huis De Oersprong
14 oktober j.l. werd Basisschool 
De Oersprong officieel geopend 
met allerlei feestelijkheden voor 
de kinderen en genodigden. 
Op vrijdag 28 oktober a.s. is er 
Open Huis. Iedereen is dan tus-
sen 15.00 en 18.00 uur van harte 
welkom om de nieuw school te 
komen bekijken.  

Vipers: A tribute to Queen
Met meer dan 1000 live optre-
dens achter de rug verovert de 
Italiaanse Queen tribute forma-
tie VIPERS Europa in een snel-
treinvaart. De voorstelling vindt
plaats op zaterdag 15 oktober om
20.00 uur in de DRU Cultuur-
fabriek. Kaarten à e15,- in de 
voorverkoop aan de receptie van 
de DRU Cultuurfabriek of via 
www.drucultuurfabriek.nl

Hobbybeurzen achterhoek
Op 15 en 16 oktober 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 toe-
gang als het parkeren zijn gratis. 

Schoolvakantievoetbal
Op 17, 18 en 19 oktober zijn bij 
GWVV in Varsselder 3 super-
leuke voetbaldagen met afwisse-
ende, uitdagende training, spor-
tieve opvang van 9.00-17.00 uur, 
gekke voetbalprijzen, animatie, 

vaantje en certificaat na afloop.  
Aanmelden: clubvoetbaldagen.nl 
Veel uitdaging en nieuwe trucs 
op het veld, de beste combinatie 
van sport en plezier voor jongens 
en meiden.

”Publieke Werken” in Film-
huis DRU Cultuurfabriek 
Het Filmhuis van de DRU 
Cultuurfabriek in Ulft presen-
teert woensdag 19 oktober om 
20.00 uur de Nederlandse film 
”Publieke Werken” uit 2015, ge-
regisseerd door Joram Lürsen. 
Publieke Werken is een histo-
risch drama dat zich afspeelt 
rond 1888. De film ging op 10 de-
cember 2015 in première en werd 
genomineerd voor een Gouden 
Kalf. Een kaartje kost e 6,- en is 
verkrijgbaar aan de balieòf via 
www.drucultuurfabriek.nl. 

Bingo Varsselder
Op donderdag 27 oktober is er 
weer een grote bingoavond in 
het Dorpshuus van Varsselder- 
Veldhunten aan de Berghseweg 
7n, de aanvang is 20.00 uur. 
Iedereen is welkom, de organi-
satie is in handen van het Onze 
Lieve Vrouwe Gilde met het 
Tamboerkorps. Gastheren zijn 
André Bussink, Henk Peppelman 
en Gert Vonk.

Herfstconcert Con Brio
Hoe fijn is het om na een heer-
lijke herfstwandeling in het bos 
neer te strijken in de kleine, 
sfeervolle Oude Kerk in Etten. 
Dat kan zondag 23 oktober om 
15.00 uur bij het Herfstconcert 
van vrouwenkoor Con Brio met
Janthe Schepers  (18 jaar) uit 
Etten. 
Kaarten zijn verkrijgbaar à €7,50 
bij zalencentrum Köster en dro-
gisterij Westerhof in Etten en 
Ziet moar’s in Terborg. 

Herfstpret voor kinderen in 
SSP-Hal
Vanwege het succes van Winter-
pret zal dit jaar van 15 t/m 23 ok-
tober Herfstpret in de SSP-HAL 
georganiseerd worden. Van 10.00 
tot 17.00 uur kunnen kinderen 
veel plezier beleven op de diverse
opblaasbare attracties. De kassa 
sluit om 16.00 uur. Kinderen klei-
ner dan 0,80 meter mogen gratis 
naar binnen. Kinderen t/m 14 
jaar betalen € 2,50 en volwasse-
nen € 1,50. Kijk op www.ssp-hal.
nl voor info. 

Halloween in de Anholter 
Schweiz Anholt
Als gevolg van de enorme be-
langstelling is het ook dit jaar 
weer drie dagen Halloween in de 
Anholter Schweiz. Zaterdag 29 
oktober is de dag voor de jong-
ste kinderen tot ongeveer 6 jaar. 
De heksjes en duiveltjes worden 
rond 17.00 uur verwacht. Kom al-
lemaal verkleed! Zondag 30 ok-
tober en maandag 31 oktober zijn 
de Halloween-gasten vanaf 17.00 
uur welkom. Tijd voor sterke 
zenuwen, voor volwassenen en 
kinderen vanaf 10 jaar. Ook nu 
verrassende lichteffecten en de 
nodige spannende verrassingen. 
Het is deze dagen niet toegestaan 
om alcoholische dranken mee te 
nemen. Voor de dagbezoekers is 
het park deze drie dagen op  op:
www.anholter-schweiz.de

Concert te Netterden
Op zondag 30 oktober om 11.00 
uur geeft Fanfare St. Gregorius 
samen met het B-orkest van Jubal 
Varsseveld een Try Out concert 
bij Partycentrum Terhorst in 
Netterden als voorbereiding op 
het muziekconcours in Enschede 
waar het fanfareorkest op 13 no-
vember a.s. aan deel gaat nemen. 
De laatste keer dat er meegedaan 
werd aan een muziekconcours 
was in 2011 en dit was het eer-
ste concours met Gerjo Seesink 
als dirigent. Nu is het een mooi 
moment om door een jury te la-
ten bepalen op welk niveau het 
orkest momenteel speelt. De toe-
gang is gratis.

Boeken- en Platenmarkt voor 
Amnesty in Ulft
Op vrijdagavond 4 november van 
19.00 tot 22.00 uur organiseert 
Amnesty-groep Ulft weer de 
grote  boeken- en platenmarkt in 
de DRU-Cultuurfabriek te Ulft.  
Duizenden boeken, platen en 
CD’s en DVD’s liggen te wach-
ten op een nieuwe eigenaar. LP’s 
worden gesorteerd aangeboden, 
van klassiek tot pop en van caba-
ret tot nederlandstalig. 

Daarnaast worden er weer dui-
zenden boeken te koop aangebo-
den, een compleet nieuwe verza-
meling. De boekenverzameling 
is zeer uitgebreid en gesorteerd 
in romans, pockets, informatieve 

boeken, buitenlandse literatuur, 
kinderboeken, strips e.d. 
De opbrengst van deze verkoop 
is voor Amnesty International.  
De groep kan nog steeds boeken, 
maar vooral ook platen, CD’s 
en DVD’s gebruiken. Mocht u 
nog boeken en platen beschik-
baar willen stellen, neem dan 
contact op met Anton Neijland 
(0315-631627) 

Oktobervaarten met de 
fluisterboot
In de weekenden t/m 30 oktober 
vaart de rondvaartboot De Iessel-
ganger over de Oude IJssel. 
Vanaf de Baileybrug op het 
DRU Industriepark in Ulft gaat 
het naar de sluis in Gaanderen 
en weer terug. Ook in de herfst-    
vakantie zijn er vaarttochten van 
19 oktober t/m 23 oktober. 
U kunt boeken op iisselvaart.nl 
of via vvvoude-ijsselstreek.nl 
Volwassen €6,50 en kinderen tot 
12 jaar €3,50

Iseldonk opent seizoen met 
11e van de 11 viering
Stichting Iseldonk, het overkoe-
pelende orgaan van het Ulftse 
carnaval, opent zondag 6 novem-
ber het nieuwe carnavalsseizoen 
met de traditionele 11e van de 
11e viering in de popzaal van 
de DRU Cultuurfabriek te Ulft.  

Precies om 11 over 11 zal er 
worden gestart met het bekend-
maken van de nieuwe carnavals-
leuzen voor het carnavalsseizoen 
2016-2017. Naast de officiële car-
navalshandelingen wordt er een 
gevarieerd programma aangebo-
den. Er zullen diverse optredens 
zijn. Deze carnavalsochtend zal 
omstreeks 14.00 uur feestelijk 
worden afgesloten. Alle carna-
valsverenigingen binnen de ge-
meentegrens zijn uitgenodigd. 
Ook alle inwoners van Ulft en 
omstreken en carnavalsvrienden 
zijn welkom. Toegang is gratis. 
Reserveren is niet nodig. In ver-
band met het programma verzoe-
ken wij u om 10.45 uur aanwezig 
te zijn. De zaal is om 10.30 uur 
open. Info: www.iseldonk.com

Jansco hobby enzo
Petra Aalders-Ooykaas en 
Janneke Janssen-Aalders hebben
als hobby met maken van allerlei 

soorten kaarten. Sinds kort heb-
ben de dames ook een facebook 
pagina: Jansco hobby enzo. 
U vind hier allerlei knipvellen  
en zelfgemaakte kaarten Ook 
maken zij kaarten op bestelling.
U vindt Jansco hobby enzo op: 
Grote beer 35 in Ulft. 
Tel: Petra; 06-38321207, Janneke; 
06-38329655. Tot ziens bij Jansco 
hobby enzo.

Ans Pothoff 25 jaar bij 
Multicycle
Ans Pothoff vierde 1 oktober 
jl. haar 25-jarige jubileum bij 
fietsfabrikant Multicycle B.V. in 
Ulft. Haar jubileum werd samen 
met de directie, het personeel 
en de oprichters van Multicycle, 
Nico Bieleveldt en zijn vrouw 
gevierd. De MC fietsen worden 
nog steeds in Ulft met de hand 
gebouwd. Inmiddels is het be-
drijf  uitgegroeid tot een modern 
bedrijf waar hoogwaardige toer-
fietsen worden ontworpen, ont-
wikkeld en gebouwd. Meer info: 
www.multicycle.nl
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Shantykoor de Grensvaarders zoekt Zangers

Help ook mee collecteren

In september 2015 is Shantykoor de Grensvaarders opgericht en zij hebben inmiddels 39 enthousiaste le-
den. Ze worden begeleid door een band die bestaat uit een drummer, twee gitaristen, twee accordeonistes, 
geluidsman en Feico van Soest is de dirigent van het koor. Elke dinsdagavond zingen zij zeemansliedjes 
in Café Restaurant van Hal in Voorst (gem. Oude IJsselstreek). Er wordt meerstemmig gezongen in het 
Nederlands, Duits, Engels en Iers en wie weet ook nog in andere talen. Shantykoor de Grensvaarders 
treedt op in de Achterhoek en ook daarbuiten. Het koor wil graag groeien en muzikanten zijn ook wel-
kom. Dus ben je enthousiast, wil je meegenieten van onze zangkunsten en kijken of het iets voor je is, kom 
dan vrijblijvend naar een repetitie. Zangervaring is niet vereist, laat je verrassen en zing met ons mee. De 
repetitie begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.45 uur er is een kwartiertje pauze. Laat even weten 
als je komt, dan zorgen we voor koffie. De repetities worden gehouden in: Café Restaurant van Hal in 
Voorst. Meer informatie? www.grensvaarders.nl

NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) houdt 
van 14 tot en met 19 november 2016 haar landelijke collecte om 
daarmee geld in te zamelen voor kinderen met een handicap. NSGK 
is hard op zoek naar collectanten in Ulft. Dit jaar is Ulft voor het 
eerst in het 15-jarig bestaan een zelfstandige collectelocatie. De heer 
Paul Splinter neemt de organisatie op zich.
Al 65 jaar komt NSGK op voor kinderen en jongeren met een 
handicap in Nederland. In Ulft ondersteunde zij Huntendwarspop 
en Stichting Oertsterk. Dit zijn  2 voorbeelden van de  honderden 
projecten in Nederland die jaarlijks door NSGK worden gesteund. 
Bijvoorbeeld met speciale vakanties, aangepaste speelplaatsen en 
kleinschalige woonvormen. Dit kan dankzij collectanten en dona-
teurs, want NSGK is onafhankelijk en ontvangt geen subsidie.  Help 
ook mee collecteren! Geef u op via www.nsgk.nl of stuur een email 
naar organisator Paul Splinter Paulsplinter65@hotmail.nl  
Dank u wel!

Thuiswedstrijden van 
de komende weken

15 oktober: 
GWVV - RKPSC, 14.00 uur

16 oktober: 
SDOUC - WAVV 
14.30 uur

Etten - Angelo Vooruit
14.00 uur

30 oktober: 
Ulftse Boys - VIOD
14.00 uur

6 november: 
Etten - Loil, 14.00 uur

GWVV - Angerlo Vooruit
14.00 uur

SDOUC - Babberich
14.30 uur

Sportverenigingen, geef
uw thuiswedstrijden door, 
dan weten uw supporteers

wanneer ze u kunenn
komen aanmoedigen!

ulftsekrant@ijselstroom.nl
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Jan Rensen is al 76 jaar, toch 
krijgt hij maar geen genoeg van 
het geven van rijles. Zijn rij-
school Marcellino in Dinxperlo 
bestaat inmiddels 50 jaar en hij 
gaat nog zeker drie jaar door. 

”In 2019 loopt mijn bevoegdheid 
af,” zegt Rensen. ”Als ik dan 
nog les zou willen geven, moet 
ik opnieuw examen doen. Dat 
zie ik niet zitten. Ik ben dan 79 
jaar, het is wel mooi geweest. Ik 
geef nu nog 25 uur les per week, 
meer moet ik ook niet doen. Ik 

zal het best wel gaan missen, 
denk ik. Je hebt in al die jaren 
toch een ritme opgebouwd. En 
het contact met andere mensen, 
dat houdt mijn geest jong. Je 
hoort in de auto allerlei mooie 
verhalen over school of over 
hun hobby’s bijvoorbeeld. Ik 
ga nog zeker twee jaar volledig 
door, daarna ga ik het rustig 
afbouwen. Dan wordt het ook 
tijd om een nieuwe hobby te 
zoeken.” In 1966 begon Rensen 
met lesgeven. ”Ik begon met 
drie kandidaten, die ik op zater-

dag en in de avonduren les gaf.  
Later ging ik dat overdag doen 
en werkte ik ’s nachts bij KAD 
in Duitsland. Die duobaan heb 
ik vijf jaar volgehouden, daarna 
belandde ik in het ziekenhuis. 
Ik sliep soms maar twee uur per 
nacht en zondag lag ik de hele 
dag in bed. Hierdoor heb ik wel 
altijd de prijs laag kunnen hou-
den, dat vind ik belangrijk. Ik 
heb nooit mijn prijzen hoeven 
te verhogen en daar ben ik best 
trots op.”

”Op een gegeven moment heb 
ik de gok genomen en maakte ik 
mijn beroep van het geven van 
rijles. Ik haalde mijn diploma in 
Arnhem en gaf samen met mijn 
zwager Louis fulltime rijles. Dat 
hebben we dertien jaar zo ge-
daan. Toen hij 65 werd, had hij 
er geen zin meer in en stopte hij 
ermee. Ik heb het daarna nog 
even geprobeerd met andere 
medewerkers, maar dat werkte 
niet zo. Die waren niet zo rustig 
in de auto, wat ik heel belang-
rijk vind. Ze waren voor een 
examen soms nog zenuwachti-
ger dan de kandidaat.”

Naast zijn lage prijs is Rensen 
ook heel betrokken bij zijn leer-
lingen. ”Slechte rijscholen zijn 
er niet, iedereen doet zijn best. 
Maar ik geef mijn kandidaten 
wel extra aandacht. Als iemand 
moeite heeft met fileparkeren, 
dan duurt de les vijf kwartier in 
plaats van een uur. Dan doen 
we wel vaker, net zo lang tot 
het goed gaat. Ook ga ik met 
elk examen mee in de auto. Dat 
geeft rust en bovendien wil ik 
altijd met eigen ogen zien wat 
er fout wordt gedaan.”

50 jaar Rijschool Marcellino

Op de laatste zaterdag van ok-
tober komt meestal een bijzon-
dere groep onderzoekers naar 
de Oudheidkundige Vereniging. 
Geen onderzoekers die een bij-
zondere opleiding volgen, maar 
mensen zoals u en ik. Zij zijn op 
zoek naar hun voorouders. 

De genealogiegroep van de 
OVGG, zetelend op de vier-
de verdieping van de DRU 
Cultuurfabriek, geeft zaterdag 
29 oktober van 11.00 tot 16.00 
uur informatie over stamboom-
onderzoek en biedt hulp aan 
belangstellenden die met hun 
onderzoek dreigen vast te lopen. 
De werkgroepsleden geven voor-
lichting over diverse genealogie-
programma’s. Daarnaast wordt 
er een presentatie getoond 
over oude boerderijen en hun 

bewoners in de voormalige ge-
meente Gendringen. Die dag 
zal de boerderij van de familie 
Aleven in Etten centraal staan. 
Deze stond op de plek van basis-
school de Klimpaal aan de St. 
Lidwinastraat.
Behalve de ontwikkeling van               
de cartografie, die middels een 
PowerPoint-presentatie wordt 
toegelicht, worden er diverse 
familieboeken ter inzage gelegd.  
Voor degene die wil starten met 
stamboom- of familieonderzoek 
zijn er twee boekjes te koop. 
En eenmaal een flink eind op 
weg komt ongetwijfeld het mo-
ment dat je zegt: is dat allemaal 
familie?

Stamboomonderzoeker of niet; 
iedereen is welkom en de toe-
gang is gratis.

Nou, ja zeg! Zijn zij 
ook familie van mij?

Een nieuwe hal en een eigen
parkeerterrein dat geheel op-
nieuw bestraat is. De afgelopen 
tijdis er flink aan de weg getim-
merd bij Wijnhandel Schoemaker 
aan de Veldstraat 13 in Ulft. 
Eigenaar Bob Schoemaker is te 
spreken over het eindresultaat.
”We merken nu al dat we er veel
gemak van hebben.”

Het was Schoemaker al tijden 
een doorn in het oog. De ruimte 
achter de wijnhandel gaf niet de 
aanblik die hij wenste. ”Er ston-
den wat pallets en containers, 
nu ziet het er allemaal veel net-
ter uit.” De uitbreiding heeft 
er bovendien voor gezorgd dat 
de wijnhandel intern wat meer 
lucht heeft gekregen. De nieuwe 

hal biedt naast een deel van de 
biervoorraad plaats aan alle arti-
kelen die mogelijk maken dat 
Schoemaker de klant volledig 
kan ontzorgen. ”Stoelen en tafels, 
barretjes, mooi glaswerk, koel-
kasten staan daar opgeslagen,” 
somt de Ulftse wijnhandelaar op. 
”Voor feestjes en partijtjes is 
het ideaal. We leveren de drank, 
maar ook de dingen die daarnaast 
nodig zijn. En de flessen die niet 
gebruikt zijn, kunnen gewoon 
retour. Alleen wat daadwerkelijk 
verbruikt is, wordt in rekening 
gebracht,” legt Schoemaker uit. 
Het klaarmaken van dergelijke 
bestellingen kan perfect worden 
gedaan in de nieuwe hal, waar 
alles keurig staat uitgestald en in 
stellingen zo voor het grijpen ligt.

De verwachting is dat er tussen 
die orders (en binnenkort de vele 
eindejaarspresentjes die bedrij-
ven hun relaties cadeau doen) 
ook steeds meer online bestel-
lingen zullen zitten; de website 
www.wijnhandel-schoemaker.nl 
is al modern, maar krijgt binnen-
kort nog eens een update en is 
dan helemaal klaar voor de toe-
komst. En niet alleen omdat er 
vanaf 12 flessen al gratis bezor-
ging is, loont het de moeite om 
ook online eens een kijkje te ne-
men bij Wijnhandel Schoemaker: 
het assortiment van bijna 1000 
wijnen is vrijwel volledig op de 
website te vinden en te bestellen. 
”En het aanbod van ongeveer 
500 whisky’s wordt ook steeds 
verder online aangevuld,” maakt 
Schoemaker duidelijk.

Het belangrijkste onderdeel van 
de zaak blijft niettemin de winkel 
aan de Veldstraat zelf; daar kun-
nen de klanten bij het team van 
Wijnhandel Schoemaker terecht 
voor deskundig advies. ”Dat 
is denk ik wel waarmee we ons 
onderscheiden: vakmanschap en 
expertise. Met onze wijn-spijs-
combinaties kunnen we mensen 
bijvoorbeeld voorlichten over 
de juiste wijn bij hun kerstmenu. 
En omdat de zaak al sinds 1929 
bestaat, hebben we een uitge-
breid netwerk. Daardoor kopen 
we bijna alles rechtstreeks bij de 
wijnboer in en kunnen we kwali-
teit leveren voor een zeer nette 
prijs.”

Wijnhandel Schoemaker met 
nieuwe hal klaar voor toekomst

Boerderij Aleven in Etten. (archief OVGG)

Goede boksers en kickboksers, 
die op het hoogste niveau hun 
wedstrijden hebben. Maar ook 
jongeren uit Ulft en omstreken
met een beperking. Bij sport-
school Mills Gym aan de 
Ettenseweg 20E, heeft Milton 
Rijn plaats voor iedereen.

Een project van de gemeente 
om de jeugd met behulp van 
boksen weerbaarder te maken, 
was voor Rijn enkele jaren gele-
den de aanleiding om met Mills 
Gym te beginnen. Hoewel er in 
de sportschool aan vechtsporten
wordt gedaan, benadrukt de 
eigenaar dat er absoluut geen 
sprake is van een agressieve uit-
straling. Integendeel, de sfeer 
die bij Mills Gym hangt, is juist 
sociaal.

Rijn nodigt dan ook alle geïnte-
resseerden uit om eens langs te 
komen aan de Ettenseweg. ”Ik 
zeg altijd dat het hier niet laag-

drempelig moet zijn; er ís geen 
drempel! Iedereen is welkom. 
Zolang je maar respect hebt 
voor elkaar, dat geldt voor elke 
groep.” Een van de groepen die
wekelijks langskomen is een spe-
ciale: iedere woensdagmiddag
tussen14.30-14.30 uur traint Rijn 
een groep van vijf kinderen met 
een beperking. ”We werken aan 
kracht, spieropbouw en lenig-
heid en daardoor ook aan hun 
zelfvertrouwen. Deze jongeren 
mogen gezien worden. Vaak 
blijkt dat ook deze kinderen 
meer kunnen dan ouders of zij-
zelf ooit hadden gedacht,” weet 
Rijn. Joris (15) uit Ulft, een van
de vijf deelnemers aan de ’speciale
groep’ van Mills Gym, beaamt 
dat: ”Wat je niet kunt, dat kun je 
leren. En je wordt gewoon lekker 
fit van sporten.” Rijn zelf krijgt 
er eveneens energie van. ”Dat 
deze kinderen in beweging blij-
ven, is goed voor hun ontwikke-
ling. Dat geeft mij voldoening.”

Plaats voor iedereen bij 
sportschool Mills Gym

André Hendriksen (links) en Bob Schoemaker voor de nieuwe hal.
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De fotowerkgroep vraagt deze 
keer; welke familie staat hier op 
de foto. Gezien de kleding zal 
de foto gemaakt zijn omstreeks 
1935, waarschijnlijk ter gelegen-
heid van het 25-jarig huwelijk. 
In die tijd werd de foto buiten 
gemaakt gezamenlijk met de 
bloemen die men gekregen had. 

De jongste op de foto zal als ze 
nog leeft ongeveer 95 jaar zijn. 
Help ons met de naam van de 
familie. 

Oude foto’s en reactie’s zijn   
van harte welkom bij de foto-
werkgroep van de oudheidkun-
dige vereniging.

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

Olde Dorpskiek’n
De volgende Ulftse Krant verschijnt 7 november a.s. 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)

15 oktober: Concert Vipers, DRU Cultuurfabriek in Ulft

15, 16 oktober: Hobbybeurs DRU Cultuurfabriek in Ulft

15-23 oktober: Herfstpret SSP Hal, DRU Industriepark in Ulft

17,18,19 okt.: Schoolvakantievoetbal, bij GWVV te Varsselder

19 oktober: Film ’Publieke Werken’ in Filmhuis DRU   
 Cultuurfabriek in Ulft

 22 oktober: Knollenkermis in Voorst

23 oktober: Herfstconcert Con Brio, Oude Kerk in Etten

27 oktober: Bingo, Dorpshuus in Varsselder-Veldhunten

29 oktober: Knollenkermis Wieken

29 oktober: Informatiemiddag Oudheidkundige Vereniging  
 over stamboomonderzoek, DRU Cultuurfabriek,  
 Ulft

30 oktober: Concert Fanfare St. Gregorius en B-orkest Jubal  
 Varsseveld in Partycentrum Terhorst, Netterden

4 november: Boeken- en platenmarkt voor Amnesty,   
 DRU Cultuurfabriek in Ulft

6 november: 11e van de 11e viering Stichting Iseldonk,   
 DRU Cultuurfabriek in Ulft

10 november: Start cursus Natuurtuin ontwerpen, Toldijk 11,  
 Sinderen

’Ellende met een zonnestraaltje’
Jaarlijks houdt de Moeder 
Teresa Stichting Ulft een spon-
sor- en vrijwilligersreis om de 
vorderingen van de stichting in 
Roemenië te laten zien. Recent 
reisden veertien Achterhoekers 
naar Oradea voor een reis die 
door bestuurslid Leo Kok werd 
omschreven als ’Ellende met een 
zonnestraaltje.’ 

”Het was een goed bezoek waar-
in we alle projecten hebben kun-
nen bezoeken,” kijkt Kok terug 
op de vijfdaagse. ”Deze groep 
bestond uit veel mensen die 
nooit ter plekke waren geweest, 
een enkeling was dat wel en had 
dus ook vergelijkingsmateriaal.” 
Kok kent het verhaal als geen 
ander, hij was al talloze malen in 
Roemenië. ”Beetje bij beetje zie 
je de vooruitgang.”
De zonneschijn waarover hij 
rept, is natuurlijk betrekkelijk. 

”Het was er mooi weer, maar je 
ziet nog steeds de grote armoe. 
We bezochten een enclave van 
3000 Roma waar nog niet eens 
schoon drinkwater was. Dat con-
trast is best groot als je ziet dat 
het centrum van Oradea amper 
dertig kilometer verder onlangs 
helemaal gerenoveerd is en er 
pico bello bij ligt.”

Onder de reisgenoten waren ook 
enkele ondernemers die de stich-
ting een warm hart toedragen. 
,,Dan zie je dat die het ook ge-
woon moeilijk krijgen als ze met 
de armoe onder de Roma gecon-
fronteerd worden.”

In opdracht van de stichting zijn 
in Scueni nu acht woningen ge-
bouwd. Kok: ”Die waren voor 
tachtig procent af en worden 
voor de winter nog opgeleverd. 
Het is een grote enclave waar 
we ze bouwen, daar kunnen we 

echt niet iedereen van een huisje 
voorzien.”

Toch heeft de stichting ervoor 
gekozen deze huisjes juist op 
die plaats te bouwen. Kok: ,,In 
de kleinere projecten loopt al-
les doorgaans wat gemakkelijker 
dan in de grote projecten van de 
stichting. Hier in Sacueni worden 
de meest schrijnende gevallen in 
de nieuwe huisjes geplaatst, hun 
hutjes worden afgebroken. De 
nieuwe huisjes dienen ook als 
een signaalfunctie naar anderen, 
dat er wel degelijk iets moge-
lijk is. De medewerking van de 
Roma is hierin ook aanwezig.”

Na een aantal lange en inten-
sieve dagen, waarbij ook medi-
cijnen, kleding en voedsel werd 
uitgedeeld, aanvaardde de groep 
de thuisreis van 1500 kilometer. 
Vermoeid, en vele ervaringen 
rijker.

Moeder Teresa Stichting

”Een mooi fietstocht door ons 
prachtige landschap-zo-dicht-
bij-huis,” ”Zoals elk jaar wer 
veel plezier gehad tijdens de 
fietstocht” en zelfs vanuit Nij-
megen ”Ik heb genoten van 
jullie mooie Achterhoek.”    
Zomaar enkele kreten van de 
vele mensen die de Ulftse 
Krant fietsroute weer hebben 
gefietst dit jaar. 

Dit jaar kwamen er een paar 
onverwachte wegwerkzaam-
heden op ons pad, waardoor 
we foto Q voor de zekerheid 
uit de oplossing hebben ge-
schrapt. Maar dat heeft de vele 
enthousiaste deelnemers niet 
weerhouden om een oplossing 
in te sturen.

De juist volgorde van de foto’s 
is: 1 J, 2 L, 3 O, 4 K, 5 N, 6 F, 7 D, 
8 B, 9 S, 10 G, 11 A, 12 C, 13 M, 
14 E, 15 P, 16 I, 17 H, 18 T, 19 R. 

Uit de goede inzendingen ko-
men de volgende prijswinnaars: 
J. Daams, Kerkstraat 244, 
Gaanderen en D. Engel, Bon-
gerd 170, Ulft winnen een 
waardebon van e 12, 50 te be-
steden bij Kempers Outlet in 
Ulft. Henk Wilbrink, Koriander 

1, Gendringen en Henny       
Bulsink, Lichtenbergseweg 76, 
Silvolde ontvangen een waar-
debon van e 12,50 te besteden 
bij Panneklaar in Ulft.

Winnaars Restaurantpuzzel
In de vorige Ulftse Krant stond 
alweer de derde restaurant-
puzzel, waar uit de vele goede 
inzendingen voor de dinerbon-
nen t.w.v. e 25,- onderstaande 
winnaars zijn geloot: M. Frerix, 
Ulftsestraat 7, Etten is winnaar 
van een dinerbon van Restau-
rant ’t Keetje in Ulft, M. Heide-
man, Doetinchemseweg 89, 
Varsseveld kan lekker gaan 
eten bij Restaurtant van Hal in 
Voorst en Ans Roes, Kroezen-
dijk 1, Silvolde bij Restaurant 
Koenders in Breedenbroek.     
K. Krul, Grote Beer 60, Ulft 
kan genieten bij Restaurant de 
Roode Leeeuw in Terborg en 
Fam. te Grotenhuis, Dr. 
Dreesstraat 14, Silvolde bij 
Restaurant Engbergen in Gen-
dringen. Tot slot kan Fam. 
Keijer, Bloemersweide 26, 
Gendringen van de kaart van 
Restaurant De Buurman in   
Silvolde wat heerlijks kiezen.
Alle prijswinnaars krijgen hun 
prijzen thuisgestuurd.

Uitslagen fietsroute Ulftse 
Krant en Restaurantpuzzel


