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Slapende reus 
Is De Graafschap de slapende 
reus? vaak wordt gezegd van 
wel. De voetbalclub uit 
Doetinchem is van de hele 
Achterhoek en zou de potentie 
hebben van een Eredivisieclub. 
Wanneer wordt de slapende 
reus wakker is nu de vraag. 

De superboeren haalden bijna 
een elftal nieuwe spelers en 
werden vooraf bestempeld als 
één van de topploegen uit de 
Jupiler league. op moment 
van schrijven vinden we De 
Graafschap terug op de zesde 
plek met 18 punten. Deze plek 
geeft recht op de nacompetitie 
wanneer het seizoen is afge-
lopen. En die nacompetitie 
is noodzakelijk, zo lazen we 
vorige week op de website 
van De Graafschap. vorig jaar 
werd een bescheiden winst ge-
boekt van 2000 euro zonder 
inkomsten uit wedstrijden in de 
nacompetitie. Deze zijn dit jaar 
toch wel gewenst. 
mister positivo Henk de Jong 
moet De Graafschap weer 
naar de Eredivisie loodsen. Hij 
zit met zijn ploeg in een paar 
cruciale weken. van nummer 
drie fortuna sittard werd al 
gewonnen. Na Jong Ajax afge-
lopen vrijdag, wacht nu NEC 
uit Nijmegen. Een Gelderse 
derby. De Nijmegenaren wor-
den ook gezien als één van de 
titelkandidaten en staan er be-
duidend beter voor. Wint De 
Graafschap deze wedstrijd dan 
doet het weer helemaal mee. 
De Achterhoekse supporters 
hebben het nölen tot kunst 
verheven, dus De Graafschap 
zal deze weken goed moeten 
doorkomen.

 

NVM

   Verhuisplannen? 
Bel voor een gratis
  waardebepaling.
                                    
    Info@alliancemakelaars.nl
                 0315-685546

Zijlijn

Er breken spannende tijden aan 
voor de kinderen in Ulft en om-
streken. Zaterdag 18 november 
komen Sinterklaas en zijn hel-
pers aan in Nederland en zetten 
ze voet aan wal in de provincie 
Friesland, waar ze worden ont-
vangen in Dokkum. Een dag 
later, op zondagmiddag 19 no-
vember, wordt de goedheiligman 
door ondernemersvereniging De 
Hanze welkom geheten in Ulft. 
Op het Zwarte Plein en bij de 
DRU zorgt ’mevrouw Maria’ 
ervoor dat alles op rolletjes loopt. 
Vanaf 25 november wordt ook 
de decemberactie weer georga-
niseerd door de Ulftse onder-
nemers van De Hanze.

De sint is inmiddels al met 
Pakjesboot 12 en zijn Pieten 
onderweg vanuit spanje en ook 
de ondernemersvereniging is 

alweer een tijdje bezig met de 
voorbereidingen, om hem goed 
te ontvangen in Ulft. op zondag 
19 november wordt de boot met 
sinterklaas om 14.00 uur op het 
Zwarte Plein verwacht. op ver-
zoek van sinterklaas verzorgt 
mevrouw maria de presentatie 
van de intocht weer.
om half drie gaat de deur 
van de Popzaal van de DRU 
Cultuurfabriek open. sinterklaas 
wordt in een speciale koets die
kant op gereden, via de Dr. 
Ariënsstraat, de frank Daamen-
straat en de DRU-laan. om 
15.00 uur arriveert de sint bij de 
Popzaal. De Pieten komen met 
lege zakken aan in Ulft. ”De 
sint wil dat ze die gaan vullen 
bij de winkels in Ulft. Hij heeft 
gehoord dat ze daar heel mooie 
cadeautjes hebben voor  de kin-
deren,” zegt mevrouw maria.

Kleurplaat
Namens de goedheiligman heeft 
mevrouw maria alvast een ver-
zoek voor alle kinderen die hun 
best gaan doen op de kleurplaat 
die verderop in deze krant staat. 
”sinterklaas wordt al wat ouder, 
dus soms heeft hij moeite om al 
die namen uit elkaar te houden. 
Daarom heeft hij gevraagd of 
alle kinderen op de kleurplaat 
willen zetten of ze een jongen of 
een meisje zijn en hoe ze heten!” 

Pakjesfabriek
sinterklaas is ook op zaterdag 2 
en zondag 3 december in Ulft; 
dan wordt de ssP-HAl omgeto-
verd tot Pakjesfabriek. voordat 
de kinderen in de grote hal ko-
men, waar de sint op het podium 
zit, lopen ze door verschillende 
kamers en kunnen ze de Pieten 
assisteren. ”In de postkamer 

bijvoorbeeld wordt Postpiet on-
dersteund door E-mailpiet, maar 
die is zijn wachtwoord kwijt. 
Hopelijk kunnen de kinderen 
helpen dat terug te vinden,” 
laat PR-piet weten. ook is 
er een Pietenparcours en een 
Pietendisco. En omdat er peper-
noten gebakken worden, ruikt 
het heerlijk in de Pakjesfabriek! 
meer informatie: 
www.welkombijdesint.nl

Stempelactie
vanaf zaterdag 25 november ma-
ken consumenten in Ulft weer 
vier weken lang kans op geld-
prijzen tijdens de stempelactie 
van De Hanze; iedere besteding 
van vijf euro bij de deelnemende 
ondernemers (of tien euro bij de 
supermarkt) levert een stempel 
op. De spaarkaart is vol bij tien 
stempels en kan dan worden in-
geleverd bij de supermarkt en bij 
de overige deelnemers. 

Waardebonnen
Tijdens de trekkingen (op woens-
dag 6, 13, 20 en 27 december) 
worden waardebonnen van 15 tot 
100 euro verloot. Tijdens de 
laatste trekking, tussen Kerst en 
Nieuwjaar, wordt bovendien de 
hoofdprijs van 450 euro uitge-
deeld.
”Het is een duidelijke actie, 
mensen weten waar ze aan toe 
zijn. Het kost bovendien weinig 
moeite om kans te maken op 
mooie prijzen,” verklaart Hanze-
secretaris Diana Hogeweg het 
jaarlijkse succes van de stem-
pelactie. ”En boodschappen doen 
moet je toch.” Daarvoor hoeven 
de mensen Ulft niet uit, terwijl 
het dorp ook voor consumenten 
van buitenaf aantrekkelijk is. 
”Ulft is weer van alle kanten uit-
stekend te bereiken. Daarnaast 
kun je voor de deur gratis par-
keren. samen met de grote ver-
scheidenheid aan winkels is dat 
een groot pluspunt voor klan-
ten. Je kunt in Ulft op je gemak 
winkelen.”

De Hanze heet Sinterklaas 
welkom in Ulft

Zondagmiddag 19 november wordt de Sint met zijn helpers welkom geheten in Ulft.      (Archieffoto 2016)
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Duurzame huizen
Zaterdag 4 november kon je met 
eigen ogen zien hoe warmtepom-
pen, efficiënte kachels, zonneboi-
lers en energiezuinige huizen er 
uit zien. In de hele Achterhoek 
kon je bij  mensen terecht die 
hun energiezuinige huis open-
stelden. De eigenaren vertelden 
hun ervaringen en gaven tips wat 
de praktische mogelijkheden zijn 
van energiebesparing in combi-
natie met comfortabel wonen. 
Het was een mooie manier om 
energiebesparende maatregelen 
in de praktijk te zien. Naast de 
woningen waren ook een zon-
nepark, microvergister en een 
aantal showrooms van bedrijven 
opengesteld. De Achterhoekse
Duurzame Huizenroute werd 
georganiseerd door het ver-
duurSaam energieloket. Het 
loket is opgericht door de 
Achterhoekse gemeenten. Je 
kunt er terecht met al jouw 
vragen over energiebesparing, 
duurzame energieopwekking en 
wooncomfort.

Jodiumtabletten
Bij een kernongeval kunnen ra-
dioactieve stoffen vrijkomen die 
zich verspreiden via de lucht. 
Eén van die stoffen is radioac-
tief jodium. Radioactief jodium 
kan door inademing in het li-
chaam terechtkomen en door de 
schildklier worden opgenomen. 
Dit kan op de langere termijn 
schildklierkanker veroorzaken 

bij jonge mensen. Dat weten we 
uit studies van eerdere kernon-
gevallen. Op de langere termijn 
ziet men daarin een toename van 
schildklierkanker bij jonge men-
sen. Door jodiumtabletten in te 
nemen op het moment dat de 
overheid dit aangeeft, raakt de 
schildklier verzadigd met jodium. 
De schildklier neemt dan minder 
radioactief jodium op, waardoor 
de kans afneemt om schildklier-
kanker te ontwikkelen. Kinderen 
tot 18 jaar hebben de meeste 
kans op het krijgen van schild-
klierkanker door de opname 
van radioactief jodium via de 
schildklier. Daarom krijgen alle 
kinderen tot 18 jaar jodiumta-
bletten als zij tot 100 kilometer 
afstand van een kerncentrale 
wonen.  Mensen tussen de 18 en 
40 jaar oud, hebben minder kans 
op schildklierkanker door radio-
actief jodium. Daarom krijgen 
zij tabletten als zij binnen een 
straal van 20 kilometer van een 
kerncentrale wonen. Heeft u nog 
vragen, neem dan telefonisch 
contact op met nummer 1400.
U kunt ook gebruik maken van 
WhatsApp 06-55001400

Openbaar vervoer
Binnen het reizen met het open-
baar vervoer is de laatste jaren 
het één en ander veranderd. 
Voor het reizen met het open-
baar vervoer heeft men een OV-
chipkaart nodig. Het is voor seni-
oren soms lastig om hier mee om 
te gaan omdat ze niet weten hoe 
deze kaart werkt. Om antwoor-
den op hun vragen te geven,  or-
ganiseerde de gemeente Oude 
IJsselstreek i.s.m. de Provincies 
Flevoland, Gelderland en Over-
ijssel twee informatiebijeen-

komsten: één in Ulft en één in 
Varsseveld, eind oktober. 
OV-ambassadeurs informeerden 
tijdens deze bijeenkomsten se-
nioren over reizen met de bus of 
trein met de OV-chipkaart. 
Er was informatiemateriaal aan-
wezig en na afloop van de bijeen-
komst kregen de senioren een 
uitnodiging voor het maken van 
een proefreisje om zo de kaart-
automaat en de OV chipkaart in 
het echt uit te proberen onder lei-
ding van een OV-ambassadeur. 
Ook was het mogelijk om een 
persoonlijke afspraak te maken 
met de OV-ambassadeur voor 
een vervolgbijeenkomst of advies 
op maat. 

Almende College
In de zomer van 2018 gaat de 
bouw van het nieuwe Almende 
College van start. Hiervoor on-
dertekenden wethouder Peter 
van de Wardt en bestuursvoor-
zitter Achterhoek VO Henk van 
Esch onlangs de overeenkomst. 
Naast het huidige Isala College 
in Silvolde herrijst een nieuwe 
VMBO school, die medio 2020 
in gebruik kan worden genomen.
Als de nieuwbouw gereed is wor-
den de gebouwen Wesenthorst, 
en op termijn Bluemers, overbo-
dig. Bovendien speelt de nieuwe 
locatie in op het dalende aantal 
leerlingen waardoor het toe-
komstbestendig is.

Woonoverlast
Het College wil de raad vragen 
om de Verordening wet aanpak 
woonoverlast vast te stellen en 
daarmee de burgemeester de be-
voegdheid te geven tot het opleg-
gen van een gedragsaanwijzing 
aan gebruikers van een woning 
die ernstige en herhaaldelijke 
woonoverlast veroorzaken.

Netterden
Het College wil instemmen met 
het in eigendom overgedragen 
krijgen van de Drevelse- en de 
Slawijkseweg te Netterden, on-
der de voorwaarden en bedingen 
zoals overeengekomen met eige-
naar (Waterschap Rijn en IJssel).

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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Bontebrug

Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

Burgemeester en wethouders zeggen in principe medewerking toe aan het afwijken van het bestem-
mingsplan t.b.v. permanente bewoning van de Bontebrugkerk en het aangrenzende verenigingsgebouw. 
Hiermee wordt een particulier initiatief mogelijk gemaakt om de te koop staande kerk (tevens gemeente-
lijk monument) te transformeren naar een woning.

Sporten met een glimlach, dat 
is waar het om draait bij Pollys 
Gym. Onder leiding van Paul 
Zeeders kan jong en oud weke-
lijks een uur in een gemoedelijke 
sfeer aan de conditie werken. Een 
gevarieerd aanbod van diverse 
sporten, een combinatie van 
krachttraining en spelvormen, 
waarbij plezier voorop staat.

Zeeders biedt zijn sport-, kracht- 
en conditietraining (SKC) aan in 
Doetinchem, Terborg en Ulft, 
iedere woensdagavond van 19.00 
tot 20.00 uur in de gymzaal van 
de Wesenthorst. Niet alleen fitter 

worden is belangrijk, het gaat er 
juist ook om dat de deelnemers 
ervan genieten. ”Als ik om me 
heen kijk op sociale media, lijkt 
het wel of het veel mensen er al-
leen maar om te doen is om te 
laten zien hoe goed ze bezig zijn 
met voeding en sporten,” vertelt 
Zeeders. 

”Dan gaat de lol er voor mij af. 
Je moet het volgens mij niet té 
serieus nemen, je hoeft het niet 
moeilijker te maken dan het is. 
Ik wil dat mensen bij Pollys Gym 
gewoon lekker genieten van het 
sporten.” 

De naam Pollys Gym komt daar 
ook uit voort, verklaart Paul 
(’Polly’ voor zijn vrienden). ”Die 
naam is met een knipoog, net als 
mijn aanpak.” Gezelligheid gaat 
samen met professionele begelei-
ding. De SKC-training is gevari-
eerd van opzet, de conditie wordt 
spelenderwijs verbeterd.

Tijdens het uurtje sporten wordt 
er overigens wel degelijk serieus 
gewerkt, benadrukt Zeeders. 
”Het is zeker geen bezigheids-
therapie, het is echt de bedoe-
ling dat deelnemers er sterker 
van worden en dat hun conditie 

erop vooruitgaat. Krachttraining 
hoort er daarom absoluut bij, dat 
vormt ongeveer de helft van de 
training.” De andere helft wordt 
besteed aan verschillende spor-
ten, zoals volleybal, basketbal of 
voetbal; iedere drie weken komt 
er weer iets nieuws aan bod. ”We 
werken met een jaarplanning 
en daarin zit zo veel mogelijk 
variatie.”

Door zijn verleden als gymleraar 
is Zeeders van alle markten thuis. 
”Deelnemers hoeven niet goed 
te zijn in een bepaalde sport om 
eraan te beginnen. Ik kan men-
sen juist iets leren. En het leuke 
is dat er ook hard en fanatiek ge-
traind wordt, iedereen doet altijd 
zijn best.” Nadat hij tevens werk-
te als bewegingsagoog bij Sensire 
en als kracht- en conditietrainer 
op een boksschool, werden al die 
ervaringen gecombineerd in het 
aanbod van Pollys Gym. 
”Alle leeftijden zijn welkom. Of 
je nu 20 bent of 65, of nog wat 
ouder, het programma kan al-
tijd op maat worden gemaakt. 
Als mensen daar meer over wil-
len weten, kunnen ze me gerust 
bellen.”

Wie belangstelling heeft, kan 
gratis een proefles volgen; daar-
na kost het (maandelijks opzeg-
bare) abonnement 20 euro per 
maand. Pollys Gym biedt daar-
naast personal training aan; dit 
kan bovendien gecombineerd 
worden met de groepslessen. 
Voor meer informatie kan con-
tact worden opgenomen met Paul 
Zeeders, via www.pollysgym.nl 
of telefonisch (0633982200).

Sportief genieten met een knipoog bij Pollys Gym

Paul Zeeders tijdens één van de trainingen.



Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 6 november 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.

Koninklijke onderscheiding  
dirigent Ulfts Mannenkoor
De jaarlijkse feestmiddag van het 
jubilerende Ulfts Mannenkoor op 
22 oktober jl. in de feestzaal van 
Jan ter Voert in Megchelen, had 
dit jaar een bijzonder tintje. 
Scheidend dirigent Piet van der 
Sanden ontving uit handen van 
wethouder Peter van de Wardt 
een lintje, hij werd Lid in de 
Orde van Oranje Nassau. Van 
der Sanden heeft het koor ruim 
33 jaar met enthousiasme geleid. 
Op 22 december neemt hij af-
scheid met een Kerstconcert in 
de Petrus en Pauluskerk.

Boeken- en Platenmarkt voor 
Amnesty in Ulft
Op vrijdagavond 3 november van 
19.00 tot 22.00 uur organiseert 
Amnesty-groep Ulft weer een 
grote boeken- en platenmarkt in 
de DRU-Cultuurfabriek te Ulft. 
Leesboeken, thrillers, romans, 
literatuur, kinderboeken en in-
formatieve boeken, popmuziek 
op vinyl of CD en klassiek mu-
ziek. Voor filmliefhebbers zijn 
er dozen vol DVD’s. De op-
brengst van deze verkoop is voor 
Amnesty International. Mocht u 
boeken, platen, CD’s of DVD’s  
beschikbaar willen stellen, dan 
kunt u contact opnemen met 
Anton Neijland (0315-631627).

Keizerschieten Sint Hubertus
Op zaterdag 4 november gaan de
oudkoningen van Schuttersgilde 
Sint Hubertus Keizerschieten. 
Dit drie-jaarlijkse evenement 

wordt dit jaar gehouden tijdens 
Hubertusdag, de dag van de 
Patroonheilige van Sint Huber-
tus. Om 17.30 uur zal het Gilde 
het huidige Keizerspaar Willy 
& Thea Mulder afhalen en eren 
met een serenade. 
Bij terugkomst bij het vereni-
gingsgebouw zullen rond 19.00 
uur de schietwedstrijden begin-
nen. Aansluitend volgt een feest-
avond in het verenigingsgebouw. 
Meer informatie op: 
www.sinthubertusulft.nl

Russische Minimarkt
Zondag 5 november is in Galerie 
Gelia, Munstermanstraat 1 te 
Silvolde een Russische Mini-
markt. Gelia nodigt u uit om 
kennis te maken en te proeven 
van de Russische cultuur. Zij wil 
u vertellen over de hedendaagse 
levensstandaard in Rusland. 
De traditionele producten die 
Gelia u wil tonen hebben al-
lemaal hun eigen verhaal zoals; 
matroeska’s, iconen, sokken, 
sjaals, Russische lekkernij, siera-
den enz. Een bezoek aan Galerie 
Gelia is zeker de moeite waard. 
Openingstijden zijn vanaf 11.00 
tot 17.00 uur en de toegang is gra-
tis. De expositie is de hele maand 
november te bezichtigen en voor 
een bezoek buiten de openings-
tijden kunt u een afspraak ma-
ken. Voor meer info 0315-340385 
en www.galerie-gelia.nl

Filmhuis DRU Cultuur-
fabriek presenteert ”Lion”
Het Filmhuis van de DRU Cul-
tuurfabriek in Ulft presenteert 
op woensdag 8 november de 
Australisch/Brits/Amerikaanse 
dramafilm ”Lion” uit 2016.
Een 5-jarige Indiase jongen raakt 
verdwaald in de straten van 
Calcutta, duizenden kilometers 
van huis. Hij overleeft vele uitda-
gingen waarna hij door een stel 
in Australië wordt geadopteerd. 
25 jaar later besluit hij op zoek te 
gaan naar zijn verloren familie. 
Een kaartje kost € 6,- en is ver-
krijgbaar aan de balie òf via de 
site www.drucultuurfabriek.nl  

Informatieavond Varsselder
Op donderdag 9 november is er
van 20.00 tot 21.00 uur een 
informatieavond van de nieuwe 
vereniging VKVV  (Vereniging 
Kerkgebouw Varsselder-Veld-

hunten) aan de Hoofdstraat in 
Varsselder.

Pronkzitting Dakhazen
Het carnavalsseizoen is geopend 
en ’Ganzendarp’ Gendringen is
toe aan een nieuwe prins(es). 
Tijdens de pronkzitting op vrij-
dag 10 november in zaal Te Pas, 
wordt afscheid genomen van 
prins Sjikkert de 1e en wordt zijn 
opvolg(st)er aan het publiek ge-
presenteerd. Voor het zover is 
hebben de Dakhazen een bom-
vol en gevarieerd programma 
voor de bezoekers in petto. 
Zwarte Herder & Rooie Piet      
komen met een verse buut, de 
Raad van 11 heeft een act voor-
bereid waarvoor de handjes op 
elkaar zullen gaan en voorzitter 
Michel Haverdil is ook razend 
enthousiast over het optreden 
van ’The Vadsige Vaders’: ”Dat 
wordt een fantastisch spektakel,” 
belooft hij. 
Zoals altijd bij carnavalsvereni-
ging de Dakhazen is de entree 
gratis en de dresscode   carnava-
lesk. De deuren van zaal Te Pas 
gaan open om 19.41 uur, het    
programma begint 20.11 uur.

Winterfair ”Engbergen in 
Lichterlaaie”
De winterfair wordt op vrijdag 
10 november geopend door wet-
houder Hengevelt. Hij zal om 
17.00 uur de openingshandeling 
verrichten, waarmee hij de fon-
teinen in Oude IJssel in werking 
brengt. Ook een dag later kunt u 
vanaf 17.00 uur op het fairterrein 
terecht. Beide dagen duurt de 
fair tot 22.00 uur.
De ingang van de fair ligt bij 
de Kinderboerderij Engbergen. 
Hier kunt uw fiets stallen en in 
het weiland naast Diekshuus kunt 
u voor 2 euro uw auto parkeren. 
De opbrengst komt ten goede 
aan de Stichting Kinderboerderij 
Engbergen en aan de Winterfair. 
Achter de houten brug bevindt 
zich de kassa. De route loopt 
door het ”regenbooglaantje” 
langs de bijenstal, daarna heuvel-

op richting de speeltuin. Dan 
meteen weer heuvel-af  verder
door het ”Lichtlaantje” naar het
Openluchttheater, waar u ook 
even kunt zitten. Daarvandaan 
loopt u achter de toren van het 
openluchttheater het sprook-
jesbos in. Op de terugweg naar 
de Kinderboerderij vragen wij 
u    rekening te houden met tege-
moetkomende wandelaars. 

Dit jaar is er ook een aangepaste 
wandelroute voor mindervaliden, 
een groot deel van het fairterrein 
is bereikbaar, alleen het sprook-
jesbos blijft problemen geven. 
De verkeersregelaars weten een 
plek waar mensen met een inva-
lidenkaart kunnen parkeren.

Prachtige Argentijnse muziek 
in DRU Cultuurfabriek
Bandoneonist Carel Kraayenhof 
(bekend van het prachtige Adiós 
Nonino van het huwelijk van 
koning Willem-Alexander en ko-
ningin Máxima) en de Argen-
tijnse meesterpianist Juan Pablo 
Dobal brengen op zondagmid-
dag 12 november een breed scala 
van Argentijnse volksmuziek, 
afgewisseld met eigen composi-
ties, in het theater van de DRU 
Cultuurfabriek. Aanvang concert 
15.00 uur in de Rabobankzaal. 
Kaarten à €20,- inclusief pauze-
consumptie en garderobe ver-
krijgbaar aan de receptie of 0315-
714358. Tevens te bestellen via 
www.drucultuurfabriek.nl  

Kampioenschap Luchtgeweer
SV. De Strangschutters Ulft or-
ganiseerd voor alle inwoners en 
leden van verenigingen in de 
gemeente Oude IJsselstreek het 
kampioenschap Luchtgeweer 
Staand op 14, 15 en 16 november 
a.s. van 19.30 tot 23.00 uur bij ’t 
Hemeltje in Ulft. Er mag gescho-
ten worden met een eigen lucht-
geweer, er zijn ook geweren van 
de vereniging voor diegene die 
zelf geen geweer heeft.
Voor informatie  kunt u bellen 
met 0621599497 (na 19.00 uur), 

inschrijven kan via strangschut-
ters @gmail.com of op de avond 
zelf tot 20.30 uur.

KPU Ulft
Woensdag 15 november om 19.30 
uur organiseert KPU Ulft weer 
een bijeenkomst in de beschuit-
bus van de DRU Cultuurfabriek. 
Ineke Stiphout uit Azewijn komt 
ons uitleg geven en laten voelen 
wat het is om te vilten. Zij brengt 
creaties mee, en ze leest een ge-
dicht voor.

Intocht Sinterklaas 
Varsselder Veldhunten
Op zondag 19 november is de 
Sinterklaasintocht om 14.00 uur. 
Aansluitend is er een grandioze 
playbackshow in ons Dorpshuus  
aan de Berghseweg 7N.

Damesgilde Ulft
Op woensdagavond 22 novem-
ber organiseert Damesgilde Ulft 
een bijeenkomst in de conferen-
tiezaal. Notaris Hendriks uit Ulft
zal een informatieavond verzor-
gen omtrent erfrecht en andere 
belangrijke zaken, waarmee iede-
reen te maken kan krijgen. Het 
belooft een interessante avond te 
worden.

Rijbewijskeuring Ulft
Senioren, chauffeurs met rijbe-
wijs C/D/E en overige automo-
bilisten die voor verlenging van 
hun rijbewijs moeten worden 
gekeurd, kunnen hiervoor 29 no-
vember terecht op het spreekuur 
in Zaal De Mulderije, Allee 1. 
Voor senioren kost de keuring € 
35,- en voor chauffeurs tot 75 jaar 
met rijbewijs C/D/E is het € 55,-. 
Voor info en een afspraak belt u 
tijdens kantooruren naar het lan-
delijke afsprakenbureau van Re-
gelzorg Rijbewijskeuringen: 088 
23 23 300.  Zelf een datum plan-
nen kan via www.regelzorg.nl.

Geadviseerd wordt om ten min-
ste 4 maanden voor het verlopen 
van de geldigheid van het rijbe-
wijs een afspraak te maken.
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Paardensportbeurs Kalkar

In de beurshallen van Messe Kalkar wordt van 10 t/m 12 november voor de 4e keer de Reitsportmesse 
Niederrhein georganiseerd. De hallen worden dan omgetoverd tot een waar paradijs voor ruiters en lief-
hebbers van paarden. Alles vindt indoor plaats, dus de weersomstandigheden spelen voor dit event geen 
enkele rol. Met ruim 180 standhouders en een vol programma in 2 showringen biedt de Reitsportmesse 
Niederrhein volop gelegenheid om te shoppen, rond te kijken en je te laten informeren over de nieuwste 
trends, producten en ontwikkelingen op het gebied van de paardensport. Dit jaar zal de beurs ook op 
vrijdag de gehele dag, van 9.30 uur tot 18.00 uur geopend zijn voor bezoekers. Nagenoeg alles is er te 
krijgen op het gebied van paardensport; het maakt niet uit of je nu op zoek bent naar een nieuwe rij-
broek, zadeldek of paardentrailer. Natuurlijk zijn er ook veel dienstverlenende bedrijven bijvoorbeeld op 
het gebied van paardengezondheid en verschillende trainers uit de diverse hoeken van de paardensport 
aanwezig met een stand. 
Wederom is er een vol en gevarieerd showprogramma. Een bonte mix van demonstraties en shows op het 
gebied van klassieke dressuur, springen, voltigeer-demonstraties en Quadrilles tot en met Horsemanship 
en westernrijden zorgen voor de nodige afwisseling en een onvergetelijke indruk. 
Bijzonder prettig zijn de schappelijke toegangsprijzen voor de Reitsportmesse  Niederrhein. Volwassenen 
betalen slechts 8 euro aan de kassa, kinderen t/m 12 jaar betalen  6 euro. De parkeerplaatsen op het ter-
rein zijn bovendien ook nog eens gratis. De openingstijden zijn dagelijks van 9.30 tot 18.00 uur. 

Barbershop-Closeharmony-koor NJOY

Het Barbershop- & Closeharmonykoor NJOY bestaat 15 jaar en 
dat wordt gevierd met een jubileum-concert op zondag 5 novem-
ber om 14.30 uur in de Maartenskerk, Oude kerkstraat 2 in Etten. 
Het koor krijgt daarbij de medewerking van De Strangzangers. Het 
Barbershop- en Closeharmonykoor Njoy bestaat uit ongeveer 25 
vrouwen. Er wordt vierstemmig, à capella, gezongen.
Het repertoire bestaat hoofdzakelijk uit barbershopsongs, maar 
ook populaire songs van bijvoorbeeld de Beatles, Adèle, Elton 
John, staan op het repertoire, al dan niet in barbershopstijl. De 
meeste songs zijn in het Engels, maar ook Nederlandse liede-
ren worden graag gezongen. De dirigent is Jurrien Zaagman. 
Elke maandagavond van 20.00 tot 22.00 wordt gerepeteerd in de 
Leemvoortschool, Steuterweg 2 te Westendorp. Er staan per jaar 
ongeveer acht optredens op het programma, zoals op korenfesti-
vals, in verzorgingshuizen en soms concerten in samenwerking met 
andere vocale- of instrumentale ensembles. Ook rond Kerst wor-
den optredens verzorgd met een uitgebreid kerstrepertoire. Op de 
website www.njoyachterhoek.nl vindt u meer informatie. Tevens 
op Facebook: Barbershop- & Close Harmonykoor Njoy. Het koor 
hoopt u te mogen begroeten op hun jubileumconcert op 5 novem-
ber in het kleine kerkje in Etten. Toegang is gratis, vrije gift welkom.
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Stichting Iseldonk, het overkoe-
pelende orgaan van het Ulftse 
carnaval, opent op zondag 12 
november het nieuwe carna-
valsseizoen 2017-2018 met de 
traditionele 11e van de 11e vie-
ring in de popzaal van de DRU 
Cultuurfabriek in Ulft.

Tijdens de opening zullen Stads-
prins Gerard den Eerste (Gerard 
Wijnia) en Jeugdprinses Floor 
den Eerste (dochter Floor Wijnia) 
hun laatste officiële handelingen
verrichten en afstand doen van 
hun titels. Precies om 11.11 uur 
worden de nieuwe carnavals-
leuzen voor het carnavalsseizoen 
2018 bekend gemaakt. Hiermee 
start traditiegetrouw voor de ver-
enigingen in de gemeente Oude
IJsseltreek en omstreken de car-
navalstijd met voorbereidingen 
voor het nieuwe carnavalsseizoen.
Naast de officiële carnavalshande-
lingen is zondag 12 november 
een gevarieerd programma. Er 

zijn gastoptredens, waaronder 
buutreedner Niels Berendsen van 
CV ’De Deurzetters’ uit Etten. 
Ook presenteert ’Dansgarde Isel-
donk’ de nieuwe show- en gar-
dedansen van de jeugdgroepen. 
Het Ulftse Dweilorkest Over de 
Rooie verzorgt de muzikale bege-
leiding. Deze carnavalsochtend 
wordt rond 14.00 uur feestelijk 
afgesloten. De toegang is gratis. 
De zaal is om 10.30 uur open.
De pronkzittingen van Stichting 
Iseldonk zijn vrijdag 20 en zater-
dag 21 januari 2018. Op die avon-
den worden de nieuwe stadsprins 
en jeugdprins(es) 2018 bekend 
gemaakt. Dit jaar staan de 
pronkzittingen in het teken van 
’Amerika’. Kaarten reserveren 
via  kaartverkoop@iseldonk.com
Ook nieuwe talenten die tijdens 
deze avonden op carnavaleske 
wijze een buut of ander optreden 
willen verzorgen kunnen zich via 
dit mailadres aanmelden.
Meer info www.iseldonk.com

Het nieuwe carnavalsjaar 
feestelijk geopend

Wedstrijden van de 
komende weken

5 november 2017
Ajax B - Babberich
Etten - Halle
MASV - Gendringen
GWVV - VIOS B
Gelders Eiland - NVC
SDOUC - Union
Silvolde - MSC
SVGG - Mariënvelde
Terborg - HC’03
Reünie - Ulftse Boys

19 november 2017
NVC - Ajax B
Den Dam - Etten
Gendringen - Pax
KSH - GWVV
SML - SDOUC
Silvolde - Alphense Boys
Spcl Rekken - SVGG
GSV’38 - Terborg
Ulftse Boys - Vragender

26 november 2017
Ajax B - Halle
Etten - Wolfersveen
Groessen - Gendringen
Dinxperlo - GWVV
Babberich - NVC
SDOUC - AZC
RKAVV - Silvolde
SVGG - KSH
Terborg - Sprinkhanen
Ulftse Boys - Mariënvelde

Sportverenigingen, geef
uw wedstrijden door, dan 

weten uw supporteers
wanneer ze u kunenn
komen aanmoedigen!

ulftsekrant@ijselstroom.nl

Naam: .....................................................................  Leeftijd: ....................................................jongen/meisje

Straat: ..................................................................... Postcode/Woonplaats: .....................................................

Deze kleurplaat kan op 19 november worden ingeleverd bij Sinterklaas in de 
Dru Cultuurfabriek of tijdens de intocht.

Hotel brasserie restaurant De 
Roode Leeuw uit Terborg heeft 
een succesvolle verbouwing ach-
ter de rug. In een week tijd is er 
met man en macht gewerkt om 
het geheel een opknapbeurt te 
geven. Met een resultaat dat er 
mag zijn.

”We zijn erg blij met het resul-
taat,” zegt Hanneke Janssen, 
eigenaar van De Roode Leeuw. 
”Tot nu toe zijn we niks tegen-
gekomen wat we achteraf anders 
hadden moeten doen. We zijn 
inmiddels alweer bijna een 
maand open en krijgen veel posi-
tieve reacties van gasten. Daar 
gaat het ons om. Mensen die al 
jaren bij ons komen, zien dat het 
is veranderd, maar dat de sfeer, 
het ’Roode Leeuw-gevoel’, is 
gebleven. Dat is ook precies wat 
we voor ogen hadden.”

”De brasserie en het restaurant 
hebben we flink aangepakt. De 

inrichting van de bar is veranderd 
en we hebben een stukje muur 
weggehaald. Hierdoor hebben 
we meer openheid gecreëerd. 
Dat is prettig voor ons, maar 
ook voor onze gasten. Daarnaast 
hebben we alles opnieuw geschil-
derd en behangen. Dat was ook 
wel nodig. De bar stond er al der-
tig jaar en het ooit witte plafond 
leek wel okergeel door verkleu-
ring. Dat ziet er nu weer een stuk 
fraaier uit.”

”Eerder werd van ons gezegd 
dat we wat oubollig waren. Dat 
is door de verbouwing wel ver-
dwenen. We hopen nu ook dat 
we, naast onze vaste gasten, meer 
jong publiek kunnen ontvangen. 
Jong en oud zijn van harte wel-
kom bij ons. Laatst zaten al vier 
tienermeisjes hier. Dat is een 
teken dat we de goede kant op 
gaan.” Foto’s met het eindresul-
taat zijn te zien op 
www.deroodeleeuw.com.

De Roode Leeuw rekent 
af met oubollig imago

Stadsprins Gerard den Eerste.
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Dan ben jij degene naar wie 
SchuldHulpMaatje Oude IJssel-
streek op zoek is. We hebben 
dringend behoefte aan nieuwe 
vrijwilligers die ons komen hel-
pen om mensen met financiële 
problemen bij te staan. Ziekte, 
baanverlies, echtscheiding of 
andere tegenslag ontregelt bij 
veel mensen de financiële situ-
atie. Met een Maatje vinden zij 
zeker een oplossing. 

Ruim 30 gecertificeerde maatjes 
ondersteunen jaarlijks meer dan 
120 hulpvragers. Hun vragen zijn 
zeer divers. We zetten ons in om 
de hulpvragers weer zelfredzaam 
te maken, hun schulden op te los-
sen en de financiën onder con-
trole te houden. 

We  merken echter steeds vaker 
dat we niet alle hulpvragen direct 
kunnen bedienen. En sommige 
Maatjes hebben wel heel veel 
klanten. Dus…. Wie wil? 

Onze Maatjes zijn goed thuis in 
de maatschappij, zeer gemoti-
veerd, kunnen goed met mensen 
omgaan en hebben veelal een 
financiële en/of zakelijke ach-
tergrond of belangstelling. Ze 
volgen bij ons eerst een 3-daagse 
cursus voor hun certificaat. Ze 
houden hun kennis actueel via 
distant learning, eigen studiemid-
dagen en naar wens maandelijkse 
intervisie bijeenkomsten.

Een Maatje werkt individueel, 
maar kan terugvallen op de ken-

nis en kunde van zijn collega-
Maatjes en wordt daarnaast 
bijgestaan door een Coördinator-
Senior Budgetconsulent. 
De tijd die het u kost, bepaalt 
u voor een belangrijk deel zelf. 
Denk aan minimaal één dagdeel 
per week. U kiest zelf of u een of 
meer hulpvragers begeleidt. De 
ingewikkeldheid van de proble-
men kan sterk uiteen lopen en 
stemt u af met onze coördinator. 
Kijk op www.schuldentelefoon 
oudeijsselstreek.nl of landelijk 
www.schuldhulpmaatje.nl

Nadere info bij onze coördinator, 
mevrouw Elfriede te Hennepe, 
tel. 06-51064003 of info@schuld-
hulpmaatje-oudeijsselstreek.nl

Leerlingen uit groep 8 van de 
basisschool kunnen voortaan 
op één avond kennismaken met 
alle scholen voor voortgezet 
onderwijs in de Achterhoek. 
Onder de noemer What’s 
Next presenteren de acht 
Achterhoekse VO-scholen zich 
voor het eerst gezamenlijk tij-
dens vier voorlichtingsavonden.

Tot dit jaar hielden de scholen 
voor voortgezet onderwijs uit de 
gemeenten Aalten, Doetinchem 
en Oude IJsselstreek ieder hun 
eigen voorlichtingsrondes op 
de basisscholen in de regio. In 
de nieuwe opzet nodigen zij de 
leerlingen en hun ouders uit 
om kennis te maken tijdens de 
What’s Next scholenpresentatie.

Open dagen
”De leerlingen en hun ouders 
kunnen hier kennismaken 
met meerdere scholen op één 
moment en alvast een indruk 
krijgen van de scholen die zij 
tijdens de open dagen in januari 
en februari 2018 willen bezoe-
ken. Zo kunnen zij zich goed 
voorbereiden op de vervolgstap 
naar het voortgezet onder-
wijs,” aldus de Achterhoekse 
VO-scholen in een gezamen-
lijke verklaring.

Twee locaties
De voorlichting van de scholen 
wordt op twee centrale plekken 
georganiseerd. De leerlingen en 
hun ouders van de basisscholen 
onder de A18 worden uitgeno-
digd voor de voorlichting op 
13 en 14 november in de DRU 
Cultuurfabriek in Ulft. 

Op de voorlichtingsavonden 
presenteren zich:

• Almende College
• AOC Oost
• Ludger College
• Metzo College
• Prakticon
• Rietveld Lyceum
• CSG Schaersvoorde
• Ulenhofcollege

Aanmelden
De leerlingen en hun ouders 
kunnen zich voor de What’s 
Next scholenpresentatie aan-
melden via www.opnaarhetvo.
nl. Hier vinden zij ook aanvul-
lende informatie.

Middelbare scholen 
presenteren zich op 
één locatie

Wil je ons helpen financiële 
nachtmerries te bestrijden?

Het is alweer 10 jaar geleden dat 
Miranda Naves is gestart met haar 
zwemschool in Voorst.
De gedachte dat kinderen plezierige 
lessen krijgen en zich vertrouwd voe-
len is voor haar het belangrijkste want 
dan leren ze het beste. 

Ze geeft dan ook met veel liefde en ple-
zier les aan jonge kinderen om te zorgen 
dat ze zich als een vis in het water voelen.
Er wordt veel aandacht besteed aan zelf-
redzaamheidsoefeningen zodat kinderen, 
ook al kunnen ze niet zwemmen, zich op 
hun eigen wijze kunnen redden zonder 
drijfmiddelen.

Er wordt les gegeven in kleine groepen 
om zo elk kind de aandacht te kunnen 

geven die nodig is om de aan het eind van 
de cursus met een diploma in het diepe te 
kunnen springen.

In mei verzorgt ze altijd opfriscursussen 
voor kinderen die hun A en B diploma 
al eerder hebben gehaald. Het zwem-
men wordt dan weer een beetje opgefrist 
zodat ze weer iets zwemveiliger de zomer 
tegemoet gaan.

De lessen worden gegeven in het zwem-
bad bij Golfclub ’t Lohr aan de Lohrpad 
2 te Voorst

Voor inschrijvingen of informatie 
kunt u contact opnemen via 
miranda@lerenzwemmen.nl

Op woensdag 22 november is 
de  gezellige familiefilm De Club 
van Sinterklaas en het geblaf op 
de pakjesboot te zien in de DRU 
Cultuurfabriek. 

Een leuk uitje voor kinderen om alvast 
in Sinterklaas-sferen te komen! De film 
is geschikt voor alle leeftijden.

Over de film
Dit jaar komt het Sinterklaasfeest 
opnieuw in gevaar. Slechterik Dokter 
Vleugelaer heeft een plan bedacht om zo 
veel mogelijk geld te verdienen met een 
zogenaamde ’Blafspray’. Iedereen die 
daarmee in aanraking komt, kan alleen 
nog maar blaffen. De slechte dokter wil 
met de spray alle kinderen van het land 
de ’Blafhoest’ bezorgen, zodat hij daarna 
voor veel geld het tegenmedicijn aan alle 
bezorgde ouders kan verkopen. En ja, 
hoe bereik je zoveel mogelijk kinderen? 
Via Sinterklaas! Dr. Vleugelaer en zijn 

handlanger Igor vermommen zich en 
spuiten alle cadeautjes op de stoomboot 
in met Blafspray. Maar als de pieten 
ook in aanraking komen met het goedje, 
loopt de situatie helemaal uit de hand.

Lukt het Sinterklaas en de bekende 
Clubpieten om de cadeautjes op tijd 
schoon te maken, of krijgen alle kin-
deren de Blafhoest? Ontdek het zelf 
op woensdag 22 november in de DRU 
Cultuurfabriek!

Informatie 
De kinderfilm De Club van Sinterklaas 
en het geblaf op de pakjesboot wordt 
vertoond op woensdag 22 november 
om 15.00 uur in de Rabobankzaal van 
de DRU Cultuurfabriek. Kaarten zijn 
voor e 3,00 verkrijgbaar aan de receptie 
van de DRU Cultuurfabriek, Hutteweg 
24, Ulft of via telefoonnummer 0315 – 
714358. Tevens zijn ze te bestellen via de 
website www.drucultuurfabriek.nl.

Leuke Sinterklaasfilm 
in Dru Cultuurfabriek

10 jaar 
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Etten is het dorp van de steenfabrieken. Op de 
dorpskiek de bouw van de ringoven bij steen-
fabriek van Den Daas. Op de foto zijn duidelijk de 
vuurgangen waar de stenen werden opgestapeld 
te zien. De ringoven stond aan de Zeddamseweg 
richting Zeddam aan de rechter kant. Den Daas 
was bedrijfsleider bij de steenfabriek van Jut. Hij 
begon enkele jaren daarna voor zich zelf.

Oude foto’s en reactie’s zijn van harte welkom 
bij de fotowerkgroep van de oudheidkundige 
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 27 november. 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)

3 november: Boeken- en Platenmarkt voor Amnesty    
International, DRU Cultuurfabriek, Ulft
4 november: Europees Kampioenschap Micropulling, 
 loonbedrijf van Hal, Voorst
4 november: Keizerschieten Sint Hubertus, Verenigingsgebouw  
 Ulft
5 november: Concert NJOY, Maartenskerk, Etten
5 november: Russische Minimarkt, Galerie Gelia, Silvolde
6 november: Bingo KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
8  november: Dramafilm ’Lion’, Filmhuis DRU Cultuurfabriek,  
 Ulft
9 november: Informatieavond Vereniging Kerkgebouw   
 Varsselder-Veldhunten
10 november: Pronkzittint Dakhazen, Te Pas, Gendringen
10-11-12 nov.: Paardensportbeurs Kalkar
10-11 nov.: Winterfair ”Engbergen in Lichterlaaie” Gendringen
12 november: Argentijnse muziek in DRU Cultuufabriek, Ulft
12 november: 11e van de 11e viering Stichting Iseldonk, Ulft
19 november: Intocht Sinterklaas Ulft
19 november: Intocht Sinterklaas Varsselder
22 november: Damesgilde Ulft bijeenkomst DRU Cultuurfabriek,  
 Ulft
22 november: Sinterklaasfilm, DRU Cultuurfabriek, Ulft
29 november: Rijbewijskeuring De Mulderije, Ulft

Het Recht uit het Hart-keetje van de 
Moeder Teresa Stichting Ulft is aan het 
begin van de winter niet meer weg te den-
ken van het Simonsplein in Doetinchem. 
Drie dagen vol aandacht voor de kansar-
men in Oost-Europa. 

Het keetjesproject van de Moeder Teresa 
Stichting Ulft (MTSU) in Doetinchem 
ontstond in 2009 als Radiokeetje, met live-
uitzendingen via streekzender Optimaal 
FM. Door de jaren heen is er steeds iets 
veranderd, er kwam er (al dan niet voor 
langere tijd, red) TV bij en DJ’s op een po-
dium. De ambitie om zoveel mogelijk geld 
in te zamelen voor hulp aan de allerarm-
sten in Oost-Europa, blijft echter onver-
anderd groot. Vele personen zetten zich 
belangeloos in om aandacht en geld voor 
het werk van de MTSU te genereren. Dat 
bestaat uit het verstrekken van voedsel- 
en kledingpakketten aan Roma, die met 
duizenden in de heuvels van de provincie 
Bihor verblijven; in een hutje, een krotje 
of een schuur waar West-Europeanen de 
dieren huisvesten. De MTSU heeft in de 
laatste decennia in Roemenië al meer dan 

200 huisjes gebouwd, waarmee families 
worden onttrokken aan de vaak beestach-
tige wijze waarop ze proberen te overle-
ven. Ook levert de MTSU begeleiding op 
het gebied van medicijnen, worden zie-
kenhuizen ondersteund en heeft het een 
winkel met tweedehands kleding. Ook de 
opbrengst hiervan komt ten goede aan het 
verstrekken van hulp. 
Dit jaar wordt het Recht uit het Hart-
keetje opgebouwd voor de manifestatie 
op 24, 25 en 26 november. Een podium 
met muziek, optredens van koren en dj’s, 
en ook voor de allerkleinsten is er iets te 
doen. Gedurende de maand november 
zullen de activiteiten worden aangekon-
digd via www.moederteresa.com
De MTSU laat Roma niet in de kou staan; 
ze roept iedereen op naar het Simonsplein 
te komen. Sinterklaas komt eraan, in 
Nederland is dat een periode van cadeau-
tjes geven. De Moeder Teresa Stichting 
Ulft ziet in het mooie Sinterklaasfeest de 
mogelijkheid om hen die het kunnen mis-
sen te attenderen op de provincie Bihor; 
voor de kinderen daar in Roemenië is er 
immers geen Sinterklaas.

Moeder Teresa Stichting

Bij Galerie bij de Boeken wordt het jaar 
afgesloten met werk van Rido Jansen. 
Zij is de tweede streekgenoot, die dit 
jaar exposeert, in dit geval afkomstig uit 
Doetinchem. Tot eind 1999 was Rido 
werkzaam in het onderwijs maar sinds 
januari 2000 heeft ze haar baan opgezegd 
zodat ze meer tijd kreeg om het beroep 
van beeldend kunstenaar te kunnen uitoe-
fenen. Het winnen van de 1e prijs van de 
”Gelders Dagblad Kunstprijs” (thans de 
Gelderlander Kunstprijs) eind ’99 was een 
grote stimulerende factor in dit proces.

Sinds februari 2003 is Rido gestart met   
haar eigen bedrijf ”Rido Jansen Art” 
waarbij, naast het maken van opdrach-
ten voor bedrijven en particulieren, het 
verkopen en verhuren van kunst moge-

lijk is. Haar opleiding 
volgde ze ruim 18 jaar 
bij Jos Klaver, die les 
geeft aan de Gruitpoort 
te Doetinchem en ook 
docent is aan de Kunst-
academie Arnhem. Zijn 
professionele aanpak en 
visie heeft haar gestimu-
leerd om door te gaan 
op deze weg en heeft het 
”gereedschap” in handen 
gekregen om te doen wat 
haar al die jaren zoveel 
voldoening geeft: de strijd 
met de verf, de gedachte, 
het ontstane beeld, het 
gevoel en het ”leven” in 
een schilderij……
Rido verzamelt (afval-) 
materialen, die haar in-
teresse hebben door hun 
vorm, structuur, kleur, 
geur of herinnering. Ze 
geven aanleiding om te 
experimenteren tot er 
iets ontstaat dat blijft 
boeien. Wat past bij het 
onderwerp, de techniek, 
en de gedachten van dat 
moment, bepalen het uit-
eindelijke resultaat. 

De onderwerpen die Rido gebruikt heb-
ben meestal een relatie met mensen; hun 
gezicht, houding, lichaam… hun verhaal. 
Mensen dicht om haar heen, maar ook 
foto’s uit de krant, mensen op TV of ge-
woon op straat. De laatste jaren is er een 
ontwikkeling naar meer ruimtelijk werk 
en installaties. 

Rido is lid van Breekijzer. Haar werk be-
staat uit diverse technieken. In haar werk 
staat de mens centraal. Het gaat minder 
om het individu, maar meer om de gestalte.

Rido maakt vrij werk en opdrachten voor 
bedrijven en particulieren. In overleg is 
het mogelijk om b.v. een eigen ”bedrijfs-
kunstwerk” of ”persoonlijk kunstwerk” 
met eigen materiaal te laten maken.

Rido Jansen in Galerie bij de Boeken

Michel Wolsink, een van de artiesten die in het verleden optrad in het Recht uit het 
Hart-keetje.


