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Zwemvierdaagse wordt een
tikkeltje anders
Maand gemeente, 		
MuziekFEESTival

Olympia’s Tour

Olde Dorpskiek’n,
MTS, Agenda, 		
Open Jonge 		
dierendag, Afval-		
containers, Online
bankieren

Restaurantpuzzel

De Vernemstok

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 kinderen tot en met 12 jaar en de ouders met kinderen. Om 16.30 uur
is de laatste start, voor kinderen
vanaf 12 jaar.
Op maandag, dinsdag en woensdag 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 inhaalavond, 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.
V.l.n.r.: Jos Sewalt, Heidi Koster en Jorian Geurts.
In januari van dit jaar was er al den in vijf avonden. De zwemeen zwemvierdaagse en nu is er vierdaagse is bedoeld voor jong
nog één tussen 9 en 14 oktober. en oud. Na het zwemmen van vier
Dit komt omdat de editie van keer 250 meter kunnen de klein2015 was uitgesteld. Dit vanwege ste kinderen een mooie medaille
de vertraging tijdens de verbou- ophalen. De overige deelnemers
wing aan sportcentrum Laco krijgen een medaille als ze vier
Oude IJsselstreek in Terborg, keer 500 meter hebben gezwomwaar ook dit jaar het evenement men. Voor iedere leeftijdsgroep
zijn er verschillende starttijden,
plaatsvindt.
om de drukte in het bad zo veel
Jarenlang werd de zwemvier- mogelijk te verspreiden.
daagse gehouden in zwembad
De Blenk in Ulft. Nu dat zwem- In 2015 was er geen zwemvierbad gesloten is, wordt het eve- daagse in de gemeente, hoewel
nement in Terborg gehouden. dat wel de bedoeling was. ”Die
Verder is er nog één ding veran- stond gepland voor oktober
derd; de zwemvierdaagse start op 2015, in de herfstvakantie,”
vertelt Jorian Geurts, vrijwillizondag en eindigt op woensdag.
ger van De Gendten. ”Maar er
Op vrijdag 14 oktober is er een werd ingebroken, waardoor de
inhaalavond voor wie een avond verbouwing vertraging opliep en
niet kan. De organisatie ligt net moesten we zwemvierdaagse verals voorgaande jaren in handen plaatsen tot na de feestdagen.”
van zwem- en waterpolovereni- Inmiddels is er al een eerste ediging De Gendten uit Terborg. Er tie geweest in het vernieuwde
kan vier maal gezwommen wor- zwembad. ”De reacties zijn heel
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Voorinschrijving
positief,” vertelt Geurts. ”De
helft van de kinderen die meededen, 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 gedacht. Zo kunnen ze geschminkt
worden als ze klaar zijn met
zwemmen en zijn er andere leuke activiteiten. Maar ook voor de
andere leeftijdscategorieën valt
er van alles te beleven tijdens de
zwemvierdaagse. Afgelopen jaar
deed er iemand voor de vierenveertigste keer mee.”
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Op verschillende dagen is er de
mogelijkheid om in te schijven.
Op maandag 3 tot en met zaterdag 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 voorinschrijvingen en de zwemtijden tijdens de zwemvierdaagse
vindt u op www.degendten.nl of
op de Facebookpagina van de
vereniging.

Zijlijn
Vandalen

Het lijkt zo langzamerhand een
echte sport te worden; het lekker treiteren van andere mensen en als het effe kan, zetten
we het ook nog op de social
media Hermandad is in veel
gevallen de kop van jut geworden. Op onvoorstelbare wijze
worden de waarden en normen
met voeten getreden en sommige 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 basisschool werd op diverse plaatsen
met verf bewerkt. De school,
gloednieuw, werd zo door vandalen voorzien van een laag
rotzooi waarvan het verwijderen 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 andere plekken werden ook gebouwen besmeurt en beklad.
Het vreemde is wel dat al die
ophef rondom vandalen, boefjes, treitervloggers etc. breed
uitgemeten wordt in de social
media. Iedereen heeft zijn mening 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 plekke 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 etaleren. Hoogste tijd dat we met
z’n allen eens van die ivoren
torentjes afkomen...
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