
In januari van dit jaar was er al 
een zwemvierdaagse en nu is er 
nog één tussen 9 en 14 oktober. 
Dit komt omdat de editie van 
2015 was uitgesteld. Dit vanwege 
de vertraging tijdens de verbou-
wing aan sportcentrum Laco 
Oude IJsselstreek in Terborg, 
waar ook dit jaar het evenement 
plaatsvindt. 

Jarenlang werd de zwemvier-
daagse gehouden in zwembad    
De Blenk in Ulft. Nu dat zwem-
bad gesloten is, wordt het eve-
nement in Terborg gehouden. 
Verder is er nog één ding veran-
derd; de zwemvierdaagse start op 
zondag en eindigt op woensdag. 

Op vrijdag 14 oktober is er een 
inhaalavond voor wie een avond 
niet kan. De organisatie ligt net 
als voorgaande jaren in handen 
van zwem- en waterpolovereni-
ging De Gendten uit Terborg. Er 
kan vier maal gezwommen wor-

den in vijf avonden. De zwem-
vierdaagse is bedoeld voor jong 
en oud. Na het zwemmen van vier 
keer 250 meter kunnen de klein-
ste kinderen een mooie medaille 
ophalen. De overige deelnemers 
krijgen een medaille als ze vier 
keer 500 meter hebben gezwom-
men. Voor iedere leeftijdsgroep 
zijn er verschillende starttijden, 
om de drukte in het bad zo veel 
mogelijk te verspreiden.

In 2015 was er geen zwemvier-
daagse in de gemeente, hoewel 
dat wel de bedoeling was. ”Die 
stond gepland voor oktober 
2015, in de herfstvakantie,” 
vertelt Jorian Geurts, vrijwilli-
ger van De Gendten. ”Maar er 
werd ingebroken, waardoor de 
verbouwing vertraging opliep en 
moesten we zwemvierdaagse ver-
plaatsen tot na de feestdagen.”
Inmiddels is er al een eerste edi-
tie geweest in het vernieuwde 
zwembad. ”De reacties zijn heel 

positief,” vertelt Geurts. ”De 
helft van de kinderen die meede-
den, waren nieuw. We zagen veel 
kinderen uit Terborg, Silvolde 
en Gendringen. Maar ook de 
kinderen uit Ulft en omstreken 
zijn blijven komen, waardoor 
het echt een evenement voor de 
hele gemeente is geworden. Het 
totaal aantal deelnemers is ook 
gelijk gebleven ten opzichte van 
voorgaande jaren. We zaten nu 
op ruim 200 deelnemers, daar 
gaan we deze editie ook weer 
voor.”

”Tijdens de zwemvierdaagse 
wordt er veel aan de kinderen ge-
dacht. Zo kunnen ze geschminkt 
worden als ze klaar zijn met 
zwemmen en zijn er andere leu-
ke activiteiten. Maar ook voor de 
andere leeftijdscategorieën valt 
er van alles te beleven tijdens de 
zwemvierdaagse. Afgelopen jaar 
deed er iemand voor de vieren-
veertigste keer mee.”

Starttijden
De zwemvierdaagse wordt op 
zondag 9 oktober om 14.00 uur 
geopend. Om 14.15 uur is er 
een waterpoloclinic, waarna de 
zwemmers kunnen starten. Om 
15.00 uur starten de kinderen tot 
en met 9 jaar. Tussen 15.45 uur 
en 16.30 uur zwemmen de kinde-
ren tot en met 12 jaar en de ou-
ders met kinderen. Om 16.30 uur 
is de laatste start, voor kinderen 
vanaf 12 jaar. 
Op maandag, dinsdag en woens-
dag start de jongste groep om 
18.45 uur. Ouders met kinderen 
en de kinderen tot 12 jaar starten 
om 19.30 uur. De laatste groep 
start om 20.00 uur. Op de inhaal-
avond, op vrijdag 14 oktober, 
zwemmen de jongste kinderen 
en ouders met kinderen om 18.45 
uur. Om 19.25 uur is de tweede 
en laatste start, voor kinderen 
vanaf 10 jaar. 

Voorinschrijving
Op verschillende dagen is er de 
mogelijkheid om in te schijven. 
Op maandag 3 tot en met za-
terdag 8 oktober kan dit bij de 
kassa van sportcentrum Laco 
Oude IJsselstreek. Die dag kun 
je je ook inschrijven bij de foyer 
van de DRU Cultuurfabriek in 
Ulft, tussen 18.30 en 19.30 uur. 
Op woensdag 5 oktober is de 
voorinschrijving geopend tussen 
18.30 en 19.15 uur bij Café Te 
Pas in Gendringen. 
De kosten bedragen €7,50 per 
persoon (alle leeftijden). Nieuw 
dit jaar is dat een ouder samen 
met het kind kan zwemmen, 
voor €10,-. Hierbij krijgt alleen 
het kind een medaille. 
Na-inschrijving kan op zondag 9 
oktober, tijdens de start van de 
vierdaagse ( €1,- extra). 
Meer informatie over de voor-
inschrijvingen en de zwemtij-
den tijdens de zwemvierdaagse 
vindt u op www.degendten.nl of 
op de Facebookpagina van de 
vereniging. 
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Vandalen
Het lijkt zo langzamerhand een 
echte sport te worden; het lek-
ker treiteren van andere men-
sen en als het effe kan, zetten 
we het ook nog op de social 
media Hermandad is in veel 
gevallen de kop van jut gewor-
den. Op onvoorstelbare wijze 
worden de waarden en normen 
met voeten getreden en som-
mige raddraaiers vragen zich 
dan ook nog af; waarom al die 
commotie. Wij doen toch niks 
verkeerds? Laten we nu niet 
denken dat dit in alleen in het 
westen van het land gebeurt.
Ook in Ulft laten de boefjes 
zich niet onbetuigd. Amper en 
paar weken geleden werden er 
op diverse plaatsen in ons dorp 
weer diverse gebouwen beklad
met graffiti. De nieuwe basis-
school werd op diverse plaatsen 
met verf bewerkt. De school, 
gloednieuw, werd zo door van-
dalen voorzien van een laag 
rotzooi waarvan het verwij-
deren ervan een schadepost is 
van tienduizenden euro’s. We 
kunnen er allerlei theorieën op 
los laten maar feit blijft dat  de 
fatsoensnormen steeds verder 
in het nauw komen. De school 
was echter niet het enige doel 
van de boefjes. Op diverse an-
dere plekken werden ook ge-
bouwen besmeurt en beklad.
Het  vreemde is wel dat al die 
ophef rondom vandalen, boef-
jes, treitervloggers etc. breed 
uitgemeten wordt in de social 
media. Iedereen heeft zijn me-
ning klaar soms zelfs te grof 
voor woorden, maar er gebeurt 
verder bitter weinig. Wanneer 
wij getuige zijn van dit soort 
gedragingen blijken we met z’n 
allen niet zo stoer te zijn.
Op het internet durft iedereen 
wel, maar de vandalen ter plek-
ke terecht  wijzen blijkt toch 
een moeilijke zaak. 
Misschien wordt het hoog tijd 
om onszelf eens onder de loep 
te nemen teneinde weer meer 
sociale controle te gaan etale-
ren. Hoogste tijd dat we met 
z’n allen eens van die ivoren 
torentjes afkomen...

ZijlijnZwemvierdaagse wordt een 
tikkeltje anders
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  Wij maken het waar!
   Vraag naar onze speciale werkwijze                             
    Info@alliancemakelaars.nl
                 0315-685546

Profiteer nu van een zeer lage rente!
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Grondruil Voorst
B en W van de gemeente Oude 
IJsselstreek wil instemmen met 
het deelnemen in een kavelruil-
proces om een discrepantie in de 
eigendomssituatie met betrek-
king tot een gedeelte van de weg 
en naastgelegen agrarisch perceel 
te Voorst te repareren. 

Zorg aanbieders
Oude IJsselstreek is gestart met 
de aanbesteding van zorg en on-
dersteuning voor de Wmo en de 
Jeugdwet voor 2017 en 2018. Dit
gebeurt in een samenwerking  
van acht gemeenten in de Achter-
hoek (Aalten, Montferland, Win-
terswijk, Doetinchem, Oost 
Gelre, Oude IJsselstreek, Bronck-
horst, Berkelland). De uitgangs-
punten bij deze regionale inkoop 
zijn dat de kwaliteitseisen strak-
ker worden gehanteerd zonder 
dat de kosten stijgen. 
Vanaf 26 augustus 2016 konden 
aanbieders zich voor vaste maxi-
mumprijzen inschrijven voor de 
aanbesteding. Op 26 september 
sluit de aanbesteding waarna be-
gin november duidelijk is welke 
organisaties contracten krijgen. 
Vanaf 1 januari 2017 gaan de ge-
contracteerde aanbieders aan de 
slag. De verwachting is dat een 
groot deel van die partijen nu 
ook al zorg en ondersteuning in 
de gemeente biedt. Het centrale 
uitgangspunt bij de aanbeste-
ding is dat continuïteit van zorg 
en ondersteuning gegarandeerd 

wordt. De cliënt kan, net als nu, 
zelf kiezen van welke gecon-
tracteerde aanbieder hij of zij 
gebruik maakt, na het verkrijgen 
van een toewijzingsbesluit van de 
gemeente. Keuzevrijheid blijft 
voorop staan.

Bijenstal Engbergen
Het college wil instemmen met 
het vestigen van een recht van 
erfpacht met afhankelijk recht 
van opstal ten behoeve van een 
bijenstal welke zal worden op-
gericht te Engbergen, onder de 
voorwaarden en bedingen zoals 
opgenomen in de overeenkomst 
tussen partijen. 

Slachtofferhulp
Het college wil het regionaal 
jaarverslag 2015 werkgebied 
Oost en de Jaarstukken 2015 
Slachtofferhulp Nederland goed-
keuren, de voor het jaar 2015 aan 
Slachtofferhulp Nederland ver-
leende subsidie à e 9974,- uitbe-
taling hiervan. Met dit besluit laat 
de gemeente Oude IJsselstreek 
weten dat Slachtofferhulp 
Nederland haar activiteiten in 
2015 naar behoren heeft uitge-
voerd. Slachtoffers van crimi-
naliteit, verkeersongevallen en 
calamiteiten hebben in 2015 in 
de gemeente Oude IJsselstreek 
deskundige eerstelijns hulpverle-
ning aangeboden gekregen zon-
der daarvoor te hoeven betalen.

Overlast Roeken
Het bestrijden van roeken op de 
drie locaties waarvoor ontheffing 
is verkregen wordt doorgezet. 
Voorlopig worden geen nieuwe 
ontheffingen aangevraagd om 
te verjagen; wel een ontheffing 
aanvagen om het nodige snoei- 

en dunwerk te verrichten in de 
broedlocatie aan de Rijnweg bij 
Lenteleven.

Innovatiehub
1 september 2016 is het samen-
werkingsconvenant ondertekend 
voor de tiende innovatiehub in 
de Achterhoek. 
Het verschil met de andere be-
staande innovatiehubs is dat 
naast de deelnemende bedrij-
ven Dusseldorp en Delade en 
zorgorganisatie Azora, aan deze 
hub ook twee gemeentes deel-
nemen; gemeente Oost-Gelre en 
gemeente Oude IJsselstreek. Dit 

is binnen het bestaan van de in-
novatiehubs niet eerder voorge-
komen. ”Een innovatiehub is een 
mooie gelegenheid voor jongeren 
die afstuderen of net zijn afgestu-
deerd om kennis te maken met 
het Achterhoekse bedrijfsleven. 
Zij doen werkervaring op en zijn 
goed voorbereid voor de arbeids-
markt. Mogelijk worden zij ook 
in dienst genomen door de be-
drijven en worden zo behouden 
voor de Achterhoek.”

Wet geluidhinder
Om medewerking te verlenen aan 
het vervangen van de bestaande 

woning Bongersstraat 78, Ulft 
door een nieuwe woning wordt 
op basis van de Wet geluidhinder
een procedure gevolgd om te  
komen tot vaststelling van een 
hogere grenswaarde. Het ont-
werp-besluit daartoe wordt ter 
inzage gelegd en gelegenheid 
wordt geboden daartegen een 
zienswijze in te dienen

Schoolgebouwen Ulft
Het college wil een tweetal school-
gebouwen (Antonius school en 
school de Dobbelsteen) en bijbe-
horend terrein te Ulft, onttrekken 
aan de onderwijsbestemming. 

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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4 nieuwe afval containers in 2017

Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

Elk huishouden krijgt een set van vier nieuwe containers: drie grote containers van 240 liter voor GFT, 
PMD en Papier en één kleine grijze container 140 liter voor restafval.
Vanaf oktober 2016 worden de nieuwe containers huis aan huis rond gebracht. Inwoners ontvangen tegen 
die tijd per brief informatie over de exacte levering van de containers in hun straat of wijk. In januari geen 
plastic zakken meer aan de straat.

Ze wilden een keer wat anders. 
En dus staat de Brassy Sound 
Band op zaterdag 1 oktober 
niet zelf op het podium, maar 
organiseert de Ulftse brassband 
het MuziekFEESTival. Tussen 
10.00 en 16.30 uur maken zes 
gezelschappen hun opwachting 
in de Theaterzaal van de DRU 
Cultuurfabriek.

Een dag later, tijdens het Open 
Huis van de DRU Cultuurfabriek 
op zondag 2 oktober, treedt de 
Brassy Sound Band zelf weer op. 
Maar op de zaterdag is daar tij-
dens het MuziekFEESTival geen 
tijd voor; de Ulftse muzikanten 
zijn dan druk met de organisatie 

van hun evenement, dat voor het 
eerst plaatsvindt. Vanaf tien uur 
zijn er zes ’HaFaBra’-orkesten 
die zich van hun beste kant zullen 
laten zien en horen; gezelschap-
pen in de categorieën harmonie, 
fanfare en brassband. 
Excelsior Warnsveld, CMV 
Accoord Haarlo, de Zwolse Har-
monie, Brassband Gelderland, de 
Euregio Brassband en Fanfare-
korps Voorst (bij Zutphen) 
betreden achtereenvolgens de 
bühne, met tussendoor een 
middagpauze. Michel Rözer is 
als speaker ingeschakeld, Rob 
Goorhuis is aanwezig als jurylid 
en overhandigt aan alle bands 
een verslag met een beoordeling 

van hun muzikale verrichtingen. 
Het idee voor het festival ont-
stond meer dan een jaar geleden 
al. ”Een eigen concert is leuk, 
maar dat hebben we al veel va-
ker gedaan. We wilden daarom 
een keer wat nieuws,” vertellen 
Brassy Sound Band-voorzitter 
Ine Mentink en secretaris Ineke 
Aalders, die met penningmeester 
Femke Westerveld samen het 
bestuur van het gezelschap vor-
men en de organisatie van het 
MuziekFEESTival op zich heb-
ben genomen. 
Eind vorig jaar werden reeds de 
uitnodigingen naar de verschil-
lende HaFaBra-bands verstuurd 
door de Brassy Sound Band. Het 

was geen overbodige luxe om dat 
zo vroeg te doen, weet Mentink. 
“We hadden dit al best een jaar 
eerder willen doen, maar de 
meeste gezelschappen hebben in 
januari hun jaarvergadering en 
dan wordt meestal ook meteen 
de jaarplanning vastgelegd. Dus 
de meeste bands hadden hun 
programma toen al vaststaan.”

Ditmaal gingen de invitaties ruim 
op tijd de deur uit en met zes op-
tredens zit het schema van het 
MuziekFEESTival mooi vol. Het 
bestuur en de overige leden van 
de Brassy Sound Band steken 
hun handen in de aanloop naar 
het evenement en op de dag zelf 
uit de mouwen, terwijl er ook 
hulp van buitenaf is. ”We krijgen 
een financiële bijdrage van het 
Prins Bernhard Cultuurfonds en 
we hebben plaatselijke sponso-
ren gevonden. Het slagwerk kun-
nen we huren van de Harmonie 
Ulft, daar zijn we ook blij mee,” 
geeft Aalders aan.

Komende week is het tijd voor 
de laatste voorbereidingen. De 
Theaterzaal krijgt een koffiecon-
certopstelling en de aankleding 
van de zaal nemen de leden zelf 
voor hun rekening. ”Er komt een 
hoop bij kijken, maar het is ook 
gezellig om zoiets te organiseren. 
We kijken er in ieder geval al 
heel lang naar uit.”

Kaarten (10 euro voor de hele dag 
en 6 euro voor een dagdeel.) zijn 
te bestellen via muziekfestival.
bsb@gmail.com en op zaterdag 
1 oktober aan de kassa verkrijg-
baar bij de DRU Cultuurfabriek. 

’HaFaBra’-orkesten op eerste MuziekFEESTival

Enkele leden van de Brassy Sound Band tijdens repetitie.



Concert VAV met de Heider 
Spielgruppe
Op zondagmiddag 25 september 
geeft de Varsseveldse Akkordeon 
Vereniging o.l.v. Feico van Soest
in Kulturhus de Vos in Westen-
dorp een concert samen met  
Akkordeon-Orchester Heider 
Spielgruppe o.l.v. Karl-Heinz 
Poppe uit Dortmund-Mengede. 
Dit concert vindt plaats in het  
kader van de twee jaarlijkse 
uitwisseling die VAV heeft met 
deze vereniging. De zaal is open 
om 13.30 uur. Het concert begint 
14.00 uur. De entree is gratis.

Proef wijn en sfeer bij 
’t Oerlegoed
De wijnoogst is in volle gang en 
het belooft een topjaar te wor-
den. Wijnboer Leon Masselink 
uit Gendringen is met 4 hectare 
druiven en winnaar van vele prij-
zen, één van Nederlands bekend-
ste en toonaangevende wijnpro-
ducenten. Tijdens de Nationale 
Wijnweek zet hij op 24 en 25 sep-
tember de deuren van de wijn-
makerij, de kelders en de poor-
ten van de wijngaarden open 
voor iedereen die van wijn en de 
sfeer van een Wijngoed houdt.
U bent zaterdag en zondag van 
harte welkom op Wijngoed aan 
de Munsterweg 4 in Gendringen.

Hapje Cultuur met Anna 
Kemp over boerenerven en 
boerderijtuinen
Tuinarchitecte Anna Kemp van 
NatuurlijkBuiten verzorgt zon-
dag 25 september de editie van 
Hapje Cultuur in de DRU Cultuur-
fabriek. Anna vertelt over boeren-
erven vroeger en nu. Dit naar  
aanleiding van de boederij-
namenfietsroute in Sinderen die
onlangs gerealiseerd is.  
Eén keer in de maand op zon-
dag: smakelijke bijeenkomsten 
in de DRU Cultuurfabriek. In 
een intieme setting presenteren 
kunstenaars, musici, schrijvers en 
vele anderen hun werk van 11.30- 

12.30 uur, entree €2,50 (inclusief 
hapje). Kaarten zijn verkrijgbaar 
aan de receptie van de DRU 
Cultuurfabriek (Hutteweg 24, 
Ulft) of via 0315 - 714358. Tevens 
zijn ze te bestellen via de website 
www.drucultuurfabriek.nl.

Harmonie Ulft start weer met 
muziekcursus voor de jeugd
Harmonie Ulft start weer met de 
cursus ”Muziek maak je Zelf!” 
vol met leuke muzieklessen voor 
kinderen van groep 4/5 van de 
basisschool. De kinderen zullen 
kennis maken met alle instru-
menten van een harmonieorkest. 
Ook oefenen zij met zingen en 
leren alle verschillende aspecten 
van de harmonie. Wat centraal 
staat tijdens de cursus is het ple-
zier hebben in muziek maken. De 
cursus wordt gegeven door Hans 
Roerdinkholder.  De lessen zijn 
op dinsdagavond in de DRU-
cultuurfabriek van 18.15-19.00 
uur. Na 20 lessen wordt de cursus 
afgesloten met een groots ABC+ 
concert, waaraan alle orkesten 
van Harmonie Ulft deelnemen. 
Daarna krijgen de kinderen onder 
toeziend oog van het publiek een 
diploma. De gehele cursus kost 
80 euro, inclusief een blokfluit, 
een muziekmapje, een diploma 
en heel veel plezier! Aanmelden 
zo spoedig mogelijk via mmjz@
harmonieulft.nl of via de folder 
die de kinderen op school mee 
krijgen na de proefles die gege-
ven is door Harmonie Ulft. Meer 
informatie: www.harmonieulft.nl 
en tijdens de OPENHUIS DAG 
op het DRU-industriepark in de 
DRU-cultuurfabriek op zondag 2 
oktober.

Open Huis op 
DRU Industriepark
Op zondag 2 oktober zetten de 
organisaties op het DRU Indus-
triepark in Ulft hun deuren 
wagenwijd open voor het publiek 
tijdens het Open Huis. Van 12.00 
tot 16.00 uur is er verspreid over 
het hele terrein een programma 
boordevol activiteiten voor jong 
en oud. Het Open Huis is gratis 
toegankelijk. 

Bingo avond OLV Gilde
In Varsselder Veldhunten is op 
donderdagavond 29 september 
weer een bingoavond in het 
Dorpshuus aan de Berghseweg 
7n, ruime parkeerplaats. 
De organisatie is in handen van 

het Onze Lieve Vrouwe Gilde en 
de aanvang is 20.00 uur  Uw gast-
heer is Gert Vonk met André 
Bussink en Henk Peppelman.

Jules van Rijn uit Silvolde in 
voorstelling Boys don’t cry
Op vrijdag 30 september is de bij-
zondere voorstelling Boys don’t 
cry te zien in het theater van de 
DRU Cultuurfabriek. Een op 
waarheid gebaseerd toneelstuk 
over twee jongens die opgroeien 
in de Christelijke streken van 
Oost-Nederland. Eén van de 
twee acteurs is Jules van Rijn, 
afkomstig uit Silvolde.
De voorstelling vindt plaats om 
20.00 uur in de Rabobankzaal 
van de DRU Cultuurfabriek. 
Kaarten zijn voor € 18,- ver-
krijgbaar aan de receptie van de 
DRU Cultuurfabriek of via tel. 
0315-714358. Tevens zijn ze te 
bestellen via de website: 
www.drucultuurfabriek.nl. 
De voorstelling is inclusief nage-
sprek met de makers.

Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt op 
maandag 3 oktober weer haar 
maandelijkse Bingo voor leden 
om 14.30 uur in ’t Hemeltje te 
Ulft. Nieuwe leden zijn welkom 
en kunnen zich op deze middag 
aanmelden.

Volop Achterhoek in de 
SSP-Hal
Op 9 oktober organiseert de SSP-
Hal op het DRU Industriepark 
in Ulft voor de vierde keer Volop 
Achterhoek dit jaar. Deze keer 
staat het evenement in het teken 
van herfst in de Achterhoek. 
Volop Achterhoek is de ontmoe-
tingsplek voor mensen die geïn-
teresseerd zijn in de Achterhoek 
en alles wat hiermee te maken 
heeft zoals toerisme, nieuwe 
producten en diensten, streek-
producten, snuffelen in tweede-
hands spullen, elkaar ontmoeten, 
cultuur, kunst, muziek, hobby 
en het delen van ervaringen met 
elkaar. Aan de kinderen wordt 
VOLOP gedacht door middel 
van diverse springkussens en ac-
tiviteiten. Ondernemers en par-
ticulieren kunnen zich nog aan-

melden voor het huren van een 
kraam of grondplaats tegen een 
aantrekkelijk tarief. Aanmelding 
en inlichtingen: via 
volopachterhoek@ssp-hal.nl

Gewoon Aans (de nieuwe 
Boer’n Leu) in theater DRU 
Cultuurfabriek
Het revuegezelschap Gewoon 
Aans gaat verder waar De Boer’n
Leu gebleven waren. Gerrit Ver-
steeg en Louise Raamsteboers, 
die 36 en 10 jaar deel uitmaakten 
van het gezelschap de Boer’n 
Leu gaan samen met een nieuwe 
groep spelers verder onder de 
naam Gewoon Aans. Op vrijdag 
7 oktober om 20.00 uur spelen 
Gerrit en Louise, aangevuld met 
vier anderen, de voorstelling 
VerrasSing in het theater van de 
DRU Cultuurfabriek.
Kaarten zijn voor €21,50 ver-
krijgbaar aan de receptie van de 
DRU Cultuurfabriek of via tel. 
0315-714358. Tevens zijn ze te 
bestellen via de website 
www.drucultuurfabriek.nl

Damesgilde Ulft
Op woensdag 12 oktober orga-
niseert het Damesgilde Ulft een 
gezellige avond. Heleen Hutink 
vertelt over de ziekte van Lyme, 
die wordt veroorzaakt door een 
tekenbeet met grote gevolgen.

KPU
Op Woensdag 12 oktober is er 
weer een avond van de KPU om 
19.30 uur in DRU Cutuurfabriek 
in Ulft. Deze avond wordt ver-
zorgt door Evert Duin. Het wordt 
een interessante avond,  want hij 
komt ons vertellen over de ziekte 
van Lyme.

Schoolvakantievoetbal
Op 17, 18 en 19 oktober, zijn 
bij GWVV in Varsselder Veld-
hunten 3 superleuke voetbal-
dagen met afwisselende en uitda-
gende training, sportieve opvang 
tussen 9.00 en 17.00 uur, gekke 
voetbal prijzen, animatie, vaantje 
en certificaat na afloop. Meld je 
aan op clubvoetbaldagen.nl veel 
uitdaging en nieuwe trucs op het 
veld, een beste combinatie van 
sport en plezier voor jongens en 
meiden.

Kinderboeken ruilen in 
de Minibieb Etten tijdens 
Kinderboekenweek
Speciaal voor de Kinderboeken-
week wordt de Minibieb aan de 
Zeddamseweg in Etten omge-
toverd tot een Mini-Kinderboe-
kenbieb. Van 5 tot en met 16 ok-
tober zijn er alleen kinderboeken 
te vinden in het openbare kastje.
Op 5 oktober, de start van 
de Kinderboekenweek, is het 
Nationale Kinderzwerfboekdag. 
In heel Nederland worden op
deze dag kinderboeken uit zwer-
ven gestuurd.  Kinderzwerfboek 
Station Minibieb Etten kinderen 
op om op 5 oktober gelezen kin-
derboeken te brengen. 
Natuurlijk kunnen zij dan zelf 
een ander leuk boek uitzoeken 
om thuis te lezen en daarna weer 
uit zwerven te sturen! Na de 
Kinderboekenweek worden er 
ook weer boeken voor volwasse-
nen toegevoegd aan de Minibieb.
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Sint Hubertus viert Gildedagen

Voorproefje Top-2000 concert 
Harmonie Ulft

Het Ulftse Sint Hubertusgilde 
viert haar jaarlijkse Gildedagen 
op zaterdag 24 en zondag 
25 september. Tijdens deze 
Gildedagen wordt er gescho-
ten voor het Koningschap, een 
belangrijke gebeurtenis bij de 
Schutters. 
Op zaterdag start de Gildemis 
om 18.00 uur in de Petrus en 
Pauluskerk. De drumfanfare 
van het Gilde zal de viering  
muzikaal omlijsten. Na de 
Gildemis is er een feestavond 
voor de leden in de feesttent 
achter het Klooster, waar ook 
de jubilarissen gehuldigd zullen 
worden.

Zondag 25 september worden 
het Koningspaar Sjon en Sandra 
Sewalt en Jeugdkoningin Elsa 
Berendsen voor de laatste maal 
afgehaald door het Gilde. Zij 
zullen op deze dag hun titels 
doorgeven, aanvang van de 
schietwedstrijden is 11.30 uur. 
Aansluitend is er een feestmid-
dag met gezellige muziek in de 
tent achter het Klooster nabij 
het verenigingsgebouw van Sint 
Hubertus, de entree is gratis. 

Meer info over Sint Hubertus 
op www.sinthubertusulft.nl

Harmonie Ulft bestaat 115 jaar. Dit bijzondere jaar voor de oudste 
muziekvereniging van Ulft wordt afgesloten met een TOP-2000 con-
cert op vrijdag 30 december 2016 om 20.00 uur in de Popzaal van de 
DRU Cultuurfabriek in Ulft. Samen met de speciale gasten: Scarlet 
Peters, Emma Lukassen, Dave van de Schuur, Julia Fukkink en 
Luc ten Brinck zal het A-orkest van Harmonie Ulft en combo onder 
leiding van dirigent Henk-Jan Heijnen nummers ten gehore brengen 
uit de TOP-2000 die ieder jaar te horen zijn op Radio 2.                                             
Tijdens de Open Dag op het DRU Industriepark op zondag, 2 okto-
ber 2016 zal de harmonie alvast een voorproefje geven om 15.30 uur 
in de theaterzaal van de DRU-cultuurfabriek van dit unieke concert. 
Men kan dan ook alvast kaarten  a € 10,- kopen voor het TOP-2000 
concert of reserveren via kaarten@harmonieulft.nl. Ook kan men de 
eigen favoriete top-3 opgeven en zo kans maken op een vrijkaart. De 
nummers met de meeste stemmen worden gespeeld op 30 december 
2016.

Thuiswedstrijden van 
de komende weken

1 oktober: 
Etten - HC’03, 14.00 uur

2 oktober: 
GWVV - Westervoort
14.00 uur
SDOUC- Winterswijk, 
14.30 uur

9 oktober: 
Ulftse Boys - Etten 
14.00 uur

16 oktober: 
SDOUC - WAVV 
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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Gem. Montferland
Gem. Doetinchem
Gem. Bronkhorst
Gem. Berkelland
Gem. Winterswijk
Gem. Oost-Gelre

Gem. Aalten
DRU-Cultuurfabriek

De Gelderlander
Optimaal FM

Duthler mode
Mekers Fietsen

Sche�er  Badkamers

Gelderse Klasse
Cafetaria  Te Pas

Tara Bouw
Gergotal  BV

PrintX.nl 
Toon Evers

Oto Hendriks
Geurink  & Partners Advocaten

Green
Taxi Mekers

Stravers Promotions
Netterden Zand en Grind bv

Timmerfabriek Hendriksen bv

Henku Kozijnen bv
Hendriksen Prefab bv

Heuthorst  BP
Heutinck Makelaardij

IBOIJ 
Drukkerij IJselstroom

Jan ter Voert Megchelen
Blumer Installatie en Electra

Rabelink Logistics
Ulamo

Van Egmond
Bart Bresser/WM Flowers                                           

Coop  

Docus van der Zande
Bar-eetcafe Te Pas

Infracom
Roel Kleinpenning Foto
Wanders Fires en Stoves

Wanders Mobiele Chalets
Huntenpop

Tuunte
Notaris Hendriks    

Merks 
Wielerhuis de Pedaleur

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

12:45 uur | Start 2e etappe DRU Industriepark te Ulft. In ruim 120 km worden álle gemeenten van de 
Achterhoek aangedaan, met onderweg diverse tussensprints in de strijd om de Achterhoektrui.
15:35 uur | Start 5 slotronden Gendringen - Anholt (11 km).
17:00 uur | Finish Ulftseweg te Gendringen. (Aansluitend de prijsuitreiking.)

PROGRAMMA & ROUTE 2E ETAPPE

EN DOOR

WOENSDAG 13 MEI 2015
OLYMPIA’S 3M TOUR: SPRINGLEVENDE TRADITIE

ACHTERHOEKSE ETAPPE

De start van de 2de etappe van Olympia’s 3M Tour in Ulft betekent voor onze locale organisatie een klein jubileum. Het is namelijk de 10de achtereenvolgende keer dat 
wij samenwerken met Olympia’s Ronde van Nederland. De starts in onze regio hebben de laatste jaren plaatsgevonden in Ulft. Een startlocatie waar we erg enthousiast 
over zijn. Het startterrein in Ulft bij de DRU Cultuurfabriek, is buitengewoon geschikt voor een dergelijk wielerevenement. Ook in 2015 zullen we gebruik maken van 
deze voortre�elijke startlocatie.

Op 13 mei wordt de 2de etappe verreden, evenals in 2012 en 2013 in de vorm van een Achterhoekse etappe door alle Achterhoekse gemeenten en met 5 traditionele 
slotronden Gendringen- Anholt. De �nish vindt uiteraard plaats op de Ulftseweg in Gendringen.

Nieuw element is de Achterhoektrui. In de diverse gemeenten vinden tussensprints plaats waar punten worden verkregen voor deze trui die aan het eind van de dag 
wordt uitgereikt aan de winnaar van dit sprintklassement. 

Het zijn zeer succesvolle dagen geweest in de voorgaande jaren, ondanks de zware regenval tijdens de �nish in 2013, zodat we vol vertrouwen vooruitblikken naar de 
komende ronde. Uiteraard wensen wij de nieuwe landelijke organisatie ook een goede start toe met de organisatie van de 63ste Olympia’s 3M Tour.

Otto Albers 
Voorzitter

VOORWOORD

Gem. Montferland
Gem. Doetinchem
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Gem. Winterswijk
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De Gelderlander
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Tara Bouw
Gergotal  BV

PrintX.nl 
Toon Evers
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Geurink  & Partners Advocaten

Green
Taxi Mekers
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Netterden Zand en Grind bv

Timmerfabriek Hendriksen bv

Henku Kozijnen bv
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Heuthorst  BP
Heutinck Makelaardij

IBOIJ 
Drukkerij IJselstroom

Jan ter Voert Megchelen
Blumer Installatie en Electra

Rabelink Logistics
Ulamo

Van Egmond
Bart Bresser/WM Flowers                                           

Coop  

Docus van der Zande
Bar-eetcafe Te Pas

Infracom
Roel Kleinpenning Foto
Wanders Fires en Stoves

Wanders Mobiele Chalets
Huntenpop

Tuunte
Notaris Hendriks    

Merks 
Wielerhuis de Pedaleur

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

12:45 uur | Start 2e etappe DRU Industriepark te Ulft. In ruim 120 km worden álle gemeenten van de 
Achterhoek aangedaan, met onderweg diverse tussensprints in de strijd om de Achterhoektrui.
15:35 uur | Start 5 slotronden Gendringen - Anholt (11 km).
17:00 uur | Finish Ulftseweg te Gendringen. (Aansluitend de prijsuitreiking.)

PROGRAMMA & ROUTE 2E ETAPPE

EN DOOR

WOENSDAG 13 MEI 2015
OLYMPIA’S 3M TOUR: SPRINGLEVENDE TRADITIE

ACHTERHOEKSE ETAPPE

De start van de 2de etappe van Olympia’s 3M Tour in Ulft betekent voor onze locale organisatie een klein jubileum. Het is namelijk de 10de achtereenvolgende keer dat 
wij samenwerken met Olympia’s Ronde van Nederland. De starts in onze regio hebben de laatste jaren plaatsgevonden in Ulft. Een startlocatie waar we erg enthousiast 
over zijn. Het startterrein in Ulft bij de DRU Cultuurfabriek, is buitengewoon geschikt voor een dergelijk wielerevenement. Ook in 2015 zullen we gebruik maken van 
deze voortre�elijke startlocatie.

Op 13 mei wordt de 2de etappe verreden, evenals in 2012 en 2013 in de vorm van een Achterhoekse etappe door alle Achterhoekse gemeenten en met 5 traditionele 
slotronden Gendringen- Anholt. De �nish vindt uiteraard plaats op de Ulftseweg in Gendringen.

Nieuw element is de Achterhoektrui. In de diverse gemeenten vinden tussensprints plaats waar punten worden verkregen voor deze trui die aan het eind van de dag 
wordt uitgereikt aan de winnaar van dit sprintklassement. 

Het zijn zeer succesvolle dagen geweest in de voorgaande jaren, ondanks de zware regenval tijdens de �nish in 2013, zodat we vol vertrouwen vooruitblikken naar de 
komende ronde. Uiteraard wensen wij de nieuwe landelijke organisatie ook een goede start toe met de organisatie van de 63ste Olympia’s 3M Tour.

Otto Albers 
Voorzitter

VOORWOORD

A.J. Sckweckhorst 
Beheer
ABG Autobedrijf 
Gendringen
Bakkerij Docus van der 
Zande
Blumer Electro & 
Installatie 
Bresser Bloemen
Café-restaurant Jan ter 
Voert
Cafétaria te Pas
Dagblad De 
Gelderlander
De Ulftse Krant
DRU Cultuurfabriek
Drukkerij IJselstroom 
Feuerwehr Isselburg/
Anholt 
Foto Roel Kleinpenning

Gemeente Aalten
Gemeente Berkelland
Gemeente Bronckhorst
Gemeente Doetinchem
Gemeente Montferland
Gemeente Oost-Gelre
Gemeente Oude 
IJsselstreek
Gemeente Winterswijk
Gergotal
Geurink & Partners 
advocaten
Green
Hendriksen Prefab
Henku Kozijnen
Heutinck Makelaardij
IBOIJ
Infracom b.v.
Kon. Grolsche 
Bierbrouwerijen
Netterden Zand en Grind
Notariskantoor Hendriks
Optimaal FM

Oto Hendriks
PrintX.nl
Rabelink Logistics 
Doetinchem
Rabobank Graafschap
Regio Achterhoek
Scheffer Badkamers
Seesing Personeel
Tankstation Heuthorst
Tara Bouw Doetinchem
Taxi Mekers
TCU Ulft
The Webmen
Tiggelovend-Kok bv
Timmerfabriek 
Hendriksen
Toon Evers Autodecor
Tweewielercentrum 
Mekers
Ulamo Holding 
VTW Winterswijk
WM Flowers Gendringen
Coop Gendringen

Wielerliefhebbers in de Achterhoek kunnen op don-
derdag 29 september liefst twee keer genieten. De 
derde etappe van Olympia’s Tour (de internationale 
beloftenwedstrijd die duurt van 27 september t/m 2 
oktober) bestaat dan uit twee delen: 

vanaf 9.30 uur staat rondom ’s-Heerenberg een 
individuele tijdrit op het programma (etappe 3A, 
georganiseerd door de gemeente Montferland), 
vervolgens vertrekt het peloton om 16.30 uur bij 
de DRU Cultuurfabriek in Ulft voor een tocht van 

120 kilometer door de Achterhoek en wordt de 
finish op de vaste locatie aan de Ulftseweg in 
Gendringen rond 19.30 uur verwacht (etappe 3B).

Contacten tussen de Stichting Wielerpromotion 
Gendringen (SWG) en Montferland leidden ertoe dat 
het glooiende landschap daar het decor zal zijn van 
een pittige tijdrit van ruim 15 kilometer. ”Een prachtig 
traject met onder meer de Peeskesbult,” vertelt Otto 
Albers, de voormalig SWG-voorzitter die dit jaar sa-
men optrok met zijn opvolger Gerard van Balveren. 
”Het is er te smal voor een heel peloton, maar ideaal 
voor een tijdrit, met de berg bij Hoch-Elten als slot-
klim. En we eindigen ’s avonds in Gendringen, waar 
de hele finishlijn wordt aangelicht. Een prachtige 
combinatie. Het wordt een evenement dat de hele 
dag leuk is, we zetten de Achterhoek mooi op de 
kaart zo.”

Net als vorig jaar maakt de strijd om het Achterhoeks 
sprintklassement deel uit van de middagetappe: er 
zijn tussensprints in alle Achterhoekse gemeenten 
waar de ronde passeert en de renner met de meeste 
punten verdient de Achterhoekse sprinterstrui.

Olympia’s Tour gaat in 2016 terug naar de basis en 
wordt weer de wedstrijd voor beloften die het ooit 
was. ”Daarom is de ronde niet meer in mei, zoals 
voorheen,” weet Albers. ”Olympia’s Tour geldt nu 
als voorbereiding op het WK wielrennen, in oktober 
in Qatar. De nationale jongerenselecties van alle be-
langrijke wielerlanden verschijnen aan de start.”

DONDERDAG 29 SEPTEMBER
OLYMPIA’S TOUR

ULFT-GENDRINGEN ACHTERHOEK ETAPPE 3B

Mede mogelijk gemaakt door:

 En door:

 Etappe 3B

Olympia’s Tour in de Achterhoek

09.30 uur 
 Start 3de etappe deel A, individuele tijdrit, ’s-Heerenberg - 

Peeskesbult - Beek - Peeskesbult -  Hoch-Elten. Afstand 15,3 km. 
Startlocatie: Kasteel Bergh.   

ca 13.45 uur  
 Finish te Hoch-Elten. Aansluitend prijsuitreiking                                                                                                          
15.30-16.00 uur
 Officiële ontvangst voor genodigden in de DRU-Cultuurfabriek.                                                                 
ca 15.45 uur 
 Ploegenpresentatie voor de 3de etappe deel B op het binnenplein 

voor de DRU-Cultuurfabriek. 
16.30 uur 
 Start 3de etappe deel B, wegkoers door de Achterhoek, afstand ca 

120 km. Startlocatie:  Op het buitenterrein bij de DRU-Cultuurfabriek. 
ca 19.30 uur 
 Finish: Op de Ulftseweg te Gendringen.
Naast de finish is de VIP-ruimte gesitueerd. Er worden 2 slotronden ver-
reden via Anholt. Direct na de finish vindt de prijsuitreiking plaats op de 
Ulftseweg. Zowel start als finish zijn gratis toegankelijk voor publiek.

 Dagprogramma
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Horizontaal:
1 salarisverhoging, 6 graan, 11 drankwin-
kelier, 16 grondverf, 21 sein, 23 dakterras, 
24 internationaal standaardboeknummer 
(afk.), 25 elk van de twee, 26 heester, 
29 niet gesloten, 31 woedend, 32 geraf-
fineerd, 34 periode, 35 rij, 37 schulden, 
39 rendement, 40 halfgeleiderlampje, 41 
kledingsluiting, 43 cursieve drukletter, 45 
kracht, 47 plag, 48 kernwapen, 50 hand-
vat, 51 bewust onbeschonken bestuurder 
(afk.), 53 floret, 54 huidverhevenheid, 56 
papje, 58 stek, 59 cilindervormige buis, 
61 groef, 62 militaire insluiting, 63 astati-

um (afk.), 65 pictogram, 67 snaak, 69 fijn 
leer, 71 voetpunt, 73 papegaai, 75 valse 
melding over een niet bestaand virus, 
76 automatische knipperlicht instal-
latie (afk.), 77 ontkenning, 78 groet, 79 
workstation (afk.), 80 sociaal zwak, 82 
drukprocédé, 83 soort, 84 spie, 85 elfde 
toon, 86 boogvormige doorgang, 87 
rondgang, 90 maand, 93 tussenwerpsel, 
95 mannelijk orgaan om te urineren, 98 
voor beide seksen gelijk, 101 omwente-
ling, 102 dierengeluid, 103 landtong, 104 
sluis, 105 komaf, 107 zware drug, 109 een 
zekere, 110 op welke wijze, 112 slang, 116 

opdracht, 119 stommeling, 122 buiten-
sporig, 125 woonschip, 126 belang, 127 
Javaanse prins, 128 grootmoeder, 129 
gemakzuchtig, 131 dinsdag (afk.), 132 
politieke partij, 133 rustbank, 134 eiland 
(Fr.), 136 lage muurlijst, 137 grom, 139 
olifant, 141 moedermelk, 142 mannelijk 
schaap, 144 tijdsduur, 146 voor elkaar!, 
147 versiering, 148 Russisch gevechts-
vliegtuig, 151 lidwoord, 154 koffiedik, 
155 blind zoogdier, 156 gespierd, 157 
oude munt, 159 vleesgerecht, 161 uniek, 
163 dwarsmast, 164 zonder vocht, 165 uit-
roep, 166 draagbalk, 168 herenkostuum, 

170 ijdeltuit, 172 deel van een  brand-
spuit, 173 harmonium, 175 scheepstouw, 
176 herkauwer, 178 hoornhuid, 180 een 
beetje, 181 van leer, 183 instructrice, 185 
rover, 187 straat (Fr.), 188 boomvrucht, 
189 chemisch element, 192 karos, 194 
humbug, 195 gangmaker, 197 poortscha-
keling, 198 telwoord, 200 wintersport-
terrein, 202 samenhang, 203 vergevor-
derd in de tijd, 204 parasiterende kever, 
206 ruimte (Eng.), 207 braking, 208 
groente, 209 mannelijk dier, 210 trilling.

VERTICAAL:
1 pigment, 2 wolkenmassa, 3 maag van 
een koe, 4 putemmer, 5 werktuigen, 7 
internetprovider (afk.), 8 schaakterm, 9 
waarschuwing, 10 biefstuk, 12 snoes, 13 
land in Europa, 14 terbeschikkingstel-
ling (afk.c), 15 voegwoord, 16 beslist, 
17 waterplant, 18 Insuline-afhankelijke 
diabetes (afk.), 19 opportunist, 20 ach-
terklap, 22 geen enkel ding, 25 aan-
vang, 27 bijwoord, 28 schaats (Eng.), 30 
Nederlandse Spoorwegen (afk.), 31 huns 
inziens (afk.), 32 klant, 33 inhoudsloos, 
36 kloof, 38 eind hout, 39 bacchanaal, 
42 kunstleer, 44 een beetje, 46 vroeger, 
47 heilzaam, 49 zegengebed, 51 platvis, 
52 vrucht, 54 opvoedkundig, 55 dijkwijls, 
57 type, 59 lichaamsdeel, 60 oudger-
maanse letter, 62 badgast, 64 trapje, 66 
Nederlandse Aardolie Maatschappij 
(afk.), 68 soort bijl, 70 telwoord, 71 
onecht, 72 plaats in Noord-Brabant, 74 
afwijking, 79 vragend voornaamwoord, 
81 gebak, 85 instemming, 88 Nederlandse 
Omroep Stichting (afk.), 89 klein visje, 91 
uitbouw, 92 middagpauze, 94 stad in het 
Roergebied, 96 prul, 97 tijdperk, 99 nieuw 
(Lat.), 100 karaf, 106 aardmannetje, 108 
hoofdslagader, 111 hymne, 112 gerookte 
haring, 113 omroepgroep, 114 aan-
spraak, 115 het aankomen, 116 berichtje 
per telefoon, 117 vernietigingswapen, 
118 effen, 120 brandgang, 121 op leef-
tijd, 123 houten kom, 124 Internationaal 
Monetair Fonds (afk.), 130 groente, 133 
voorvoegsel, 135 ontmoeting van rege-
ringsleiders, 136 schoepenrad, 137 korte 
kous, 138 niet helder, 139 spijkerbroek, 
140 reukstof, 141 dierentuin, 143 mag-
neto-encefalogram (afk.), 144 pluspunt, 
145 vlam, 147 paaps, 148 oud bankbiljet, 
149 dierengeluid, 150 bittere lichaam-
vocht, 151 plant, 152 getijde, 153 Zuid-
Amerikaans hoefdier, 156 eiwitstof, 157 
gewoonte, 158 vertraging in een netwerk, 
159 geweldenaar, 160 veldkazerne, 162 
precies, 164 tik, 165 dwangbevel, 167 
tegen elk aannemelijk bod (afk.), 169 
koets, 171 weerlicht, 172 preek, 173 wild 
rund, 174 dodelijk, 176 akelig, 177 hel-
leveeg, 179 aangeschoten, 181 bloem, 
182 schoon gewicht, 183 beschutting, 184 
nauwgezet, 186 bloei, 188 lange dames-
mode, 190 zangnoot, 191 informatietech-
nologie (afk.), 193 boom, 196 wapen, 197 
groef, 199 elektro-encefalogram (afk.), 
201 internationale trein, 203 Chinese 
afstandsmaat, 205 Kirgizstan (landcode).

PRIJSPUZZEL HERFST

Stuur vóór 10 oktober 2016 uw 
oplossing  op een briefkaart naar:

De Ulftse Krant
’t Goor 55A
7071 PC Ulft

Prijswinnaars krijgen schriftelijk bericht.

Na het succes van de vorige prijspuzzel stelt de Ulftse Krant opnieuw 
deze mooie prijzen beschikbaar. Onder de goede oplossingen verloten we 

namelijk van iedere adverteerder op de restaurantpagina wederom een 

Dinerbon ter waarde van € 25,- 

U maakt dus 6 keer kans op een dinerbon!

Doe mee en win een 

van de dinerbonnen

© Persbelangen MR0562

52

188

203

1

33

4

34

45

75

53

185

22

122

135

44

120

98

147

83

109

82

55

77

141

172

85

97

15

71

176

87

94

195

98

26

32

74

197

39

108

182

19

166

64

49

181

114

207

66

91

148

99

167

189

47

165

29

141

58

32

179

13

8

71

43

35

209

202

145

98

27

88

123

103

154 161

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32 33

34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47

48 49 50 51 52 53 54

55 56 57 58 59 60 61 62

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

73 74 75 76 77 78 79

80 81 82 83 84 85

86 87 88

89 90 91 92 93 94

95 96 97 98 99 100

101 102 103 104

105 106 107 108

109 110

111 112 113 114 115 116 117 118

119 120 121 122 123 124

125 126 127 128

129 130 131 132 133

134 135 136

137 138 139 140

141 142 143 144 145

146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

156 157 158 159 160 161 162 163

164 165 166 167 168 169 170 171

172 173 174 175 176 177 178 179

180 181 182 183 184 185 186

187 188 189 190 191 192 193 194

195 196 197 198 199 200 201

202 203 204 205 206

207 208 209 210

MONMON STERHERFSTPUZZELSTERHERFSTPUZZEL

Uw oplossing:



DE ULFTSE KRANT  PAGINA 11

Op de foto zien we Jan Scholten, 
melkventer, woonachting aan de 
Wiekenseweg te Gendringen. 
Zo te zien is er feest, want het 
paard is versierd. 
Op de bok zitten kinderen van 
Jan; Bennie, Trees en Chiel. De 
foto is gemaakt in de jaren zes-
tig van de vorige eeuw.

Oude foto’s en reactie’s zijn   
van harte welkom bij de foto-
werkgroep van de oudheid-
kundige 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 17 oktober 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)

24+25 sept.: Proef wijn en sfeer bij Wijngoed ’t Oerlegoed,  
 Gendringen
25 september: De Iesselganger vaart naar ’t Kempke  IJsboererij,  
 Etten
25 september: Hapje Cultuur met Anna Kemp in DRU Cultuur- 
 fabriek, Ulft
25 september: Concert VAV en Heider Spielgruppe,    
 zaal de  Vos, Westendorp
29 september: Bingo OLV Gilde, het Dorpshuus, Varsselder
30 september: Voorstelling Boys don’t cry in DRU Cultuur-  
 fabriek te Ulft
1 oktober: MuziekFEESTival Theaterzaal DRU Cultuur-  
 fabriek te Ulft
2 oktober: Open Huis, DRU Cultuurfabriek, Ulft
3 oktober: Bingo KBO/SBU in ’t Hemeltje, Ulft
5 oktober: Start Kinderboekenweek
5okt.: Kinderzwerfboeken station Minibieb, Etten
7 oktober: Voorstelling Gewoon Aans in Theater DRU   
 Cultuurfabriek, Ulft
9-14 oktober: Zwemvierdaagse, Sportcentrum Laco te Terborg
9 oktober: Volop Acherhoek in SSP-Hal, DRU Industrie-  
 park, Ulft
12 oktober: Damesgilde Ulft avond in DRU Cultuurfabriek te  
 Ulft
12 oktober: KPU avond in de DRU Cultuurfab
17,18,19 okt.: Schoolvakantievoetbal, bij GWVV te Varsselder

Op dit moment vindt de opleve-
ring plaats van de grote renova-
tiewerkzaamheden van de door 
de Moeder Teresa Stichting in de 
loop der jaren gebouwde huisjes 
op diverse locaties in Roemenië. 
Gewoon groot onderhoud. ’Het 
huisjes bouwen’ doet de stichting
al meer dan 15 jaar. De kwaliteit
van de huisjes kan men Roemeens 
noemen, maar het doel van de 
huisjes is top. 
Met Achterhoekse trots wordt 
er op gewezen dat er momenteel 
meer dan 220 huisjes bewoond 
worden door families. De toe-
komst van deze bewoners ziet er 
in elk geval veel beter uit. Ze heb-
ben nu een bewijs dat ze inwoner 
van Roemenië zijn. Ze kunnen 
naar school, ze kunnen nor-
maal werk doen en hebben alle 
rechten gelijk aan Roemeense 
staatsburgers.

Toen de stichting de eerste huis-
jes bouwde was ze er op uit om zo 
weinig mogelijk te betalen. Maar 
net als in Nederland is goedkoop 
vaak duurkoop. Op dit moment 
zijn vrijwel alle huisjes inmiddels 
voorzien van kunststof ramen 
en deuren, zodat het wegrotten 
is beëindigd. Ook is er bij de 

ingangsdeur een afdak gemaakt, 
opdat de deur er niet uit kan 
waaien. Het was heel verstandig 
van de verantwoordelijken in 
Ulft om middels contact met de 
bewoners vast te stellen, wat nu 
op dit moment gerenoveerd en 
verbeterd kon worden. Eigenlijk 
is nog steeds het grote probleem: 
gezond schoon drinkwater en 
douchemogelijkheden met daar-
bij behorend een wasmachine 
voor het wassen van de kleding. 
Dit probleem kan niet alleen op-
gelost worden met veel geduld, 
maar bovenal met heel veel geld.
Nu we het toch over geld heb-
ben: misschien heeft u nu na de 
vakantie nog iets overgehouden 
voor het goede doel. Of mis-
schien is uw beurs iets beter ge-
vuld zodat u eigenlijk wel wat 
kunt missen voor de allerarmsten 
in Oost Europa. De winkel in 
Ulft is momenteel compleet inge-
richt met warme kleding voor de       
komende koude tijd. De produc-
ten die in de winkel te koop zijn 
hebben een leuke en aangename 
prijs. Er is voor elk wat wils en 
iedereen kan aan haar of zijn 
trekken komen. Nergens vindt 
u zo’n kwaliteit voor zo’n lage 
prijs. Kom maar kijken.

Moeder Teresa StichtingOpen jonge dierendag in 
de SSP-HAL te Ulft

Op zaterdag 1 en zondag 2 ok-
tober  organiseert Konijnen- en 
Pluimvee fokkers- vereniging 
”Silvolde en Omstreken” voor 
de tweede keer haar jonge die-
rendag in de SSP-HAL in Ulft. 

Op zaterdag worden de jonge 
konijnen, cavia’s, kleine kna-
gers, grote en dwerghoenders, 
serama’s, sier- en oorspronke-
lijke duiven, sier- en parkvogels 
die dit jaar zijn geboren gekeurd 
door de keurmeesters waarbij 
publiek aanwezig mag zijn. 

Behalve de dieren van de or-
ganiserende vereniging KPV 
”Silvolde en Omstreken presen-
teren ook andere verenigingen 
hun dieren. Naast Konijnen- en 
Pluimveeverenigingen komen 
er ook vogelverenigingen en 
een Aquarium, Terrarium en 
Vijververeniging.
Ook willen wij graag tijdens 
dit evenement aan diergerela-

teerde diensten en producten in 
de SSP-HAL een plaats bieden. 
Mocht u interesse hebben voor 
een marktkraam of grondplaats 
kunt u contact opnemen via:  
info@ssp-hal.nl.  

Na het grote succes van vorig 
jaar zijn er verschillende de-
monstraties te zien van de nieu-
we sport Konijn-Hop. Een sport 
waarbij konijnen over een serie 
hindernissen springen. Konijn-
Hop wordt uitgeoefend volgens 
een tiental regels om het dieren 
welzijn te waarborgen.

Dus kom op 1 en 2 oktober naar 
dit mooie kleindier evenement 
in de SSP-HAL, DRU laan 2 te  
Ulft waar van alles is te beleven 
voor kleindier liefhebbers.

Openingstijden: 
Zaterdag  9.00 - 17.00 uur.
Zondag 10.00 - 16.30 uur. 
Toegang gratis.

Cursus online 
bankieren
Aan de slag met online bankie-
ren? In de bibliotheek West-
Achterhoek in Doetinchem 
starten in oktober cursussen 
Rabo Internetbankieren en 
online bankieren met de Rabo 
Bankieren App op uw tablet 
of smartphone. Onder bege-
leiding van SeniorWeb gaat u 
direct zelf aan de slag. U ont-
vangt ons basisboek ’Virtueel 
Bankieren’ waarin alles stap 
voor stap beschreven staat. 
Heeft u interesse? 
Neem dan contact met ons op 
(0314) 44 25 00.

Vorige week hebben de 
meeste inwoners van onze ge-
meente een brief gehad over 
de nieuwe afvalcontainers.
De gemeente heeft gemerkt 
dat de nieuwe manier van 
afval inzamelen soms vragen 
oproept. Speciaal hiervoor is 
een telefoonnummer beschik-
baar: 0800 - 3336699. 
U krijgt dan een medewerker  
aan de telefoon van het be-
drijf dat de gemeente helpt bij 
de verspreiding van de nieuwe 
containers. Als ze geen ant-
woord weet, noteert zij de 
vragen en geeft deze door aan 
de gemeente. De gemeente 
neemt vervolgens contact met 
u op. 
Op de website van de gemeen-
te vindt u een kort overzicht 
van de meest gestelde vragen 
en de antwoorden:
http://bit.ly/2cY8ZRY

Vragen en 
antwoorden 
over de nieuwe 
afvalcontainers


