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Mobiel op de weg
Dit keer een onderwerp dat
weinig met de Oude IJsselstreek 
te maken heeft of misschien 
ook wel? Het heeft met velen 
van ons te maken. Zeker wan-
neer u een auto rijdt of gaat 
rijden. Kijkt u wel eens op uw 
mobiel tijdens het rijden? Ik 
wel. Snel even een appje beant-
woorden of een muziekje op-
zetten. Misschien ook nog even 
de route aanpassen op Google 
maps. 
Ik schrok laatst van mezelf toen 
ik naging hoe vaak ik tijdens 
een autorit op mijn telefoon 
kijk. Te vaak. Al die keren is 
het nog goed gegaan. Gelukkig. 
Ik vind het een goede zaak 
dat er steeds meer initiatieven 
komen die ons bewust moeten 
maken van het gebruik van  
mobiele telefoon op de weg. 
Een grote verzekeringsmaat-
schappij komt geregeld voor-
bij met een confronterende 
commercial.
Naast dat jezelf verantwoorde-
lijk bent voor je eigen gedrag, 
heeft ook de overheid een pre-
ventieve taak hierin. Althans, 
dat vind ik. Tijdens mijn rij-
lessen is daar nooit echt over 
gesproken, zover ik mij kan 
herinneren. Ook tijdens het 
examen kwam het niet aan 
bod zo’n vier jaar geleden. 
Misschien dat het probleem 
niet zo groot is als hierboven 
wordt geschetst. Toch zou er 
nóg meer bewustzijn gecreëerd 
moeten worden. Ook al vind u 
dat niet nodig. 
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Zijlijn

Van 8 tot 13 oktober organiseert 
Zwem- en waterpolovereniging 
’De Gendten’ voor de 43ste keer
de Zwem4daagse, in het zwem-
bad van sportcentrum Laco 
Oude IJsselstreek in Terborg. De 
Zwem4daagse is een sportief 
evenement waarmee kinderen 
gestimuleerd worden om te blij-
ven zwemmen, zodat ze ook na 
het behalen van het zwemdiplo-
ma veilig zijn in en om het water. 

Tijdens de zwem4daagse zwem-
men de deelnemers vier dagen 
een afstand van 250 meter of 500 
meter per dag. Als beloning voor 
hun prestatie krijgt iedereen op
de laatste dag een medaille. 
Iedereen die in het bezit is van 
Zwemdiploma A mag mee doen 
aan het evenement.

Tijdens de zwem4daagse kunnen 
kinderen ook meedoen aan ver-

schillende activiteiten. Per dag 
kan er één spel worden gespeeld. 
Bij een volle stempelkaart van 
vier spellen staat een beloning te 
wachten. Daarnaast is Krokobil, 
de mascotte van het zwembad, 
op zondagmiddag aanwezig om 
iedereen aan te moedigen.

Nieuwe zwemtijden
Voorgaande jaren waren er nog 
vier verschillende starttijden, dit 
jaar is dat teruggebracht naar 
drie. ”De tijden zijn ook wat    
opgerekt,” zegt Jorian Geurts. 
”We hopen zo op wat meer ver-
spreiding in het bad.”

Op zondag tussen 15.00 en 15.45 
uur is de eerste start, voor de kin-
deren tot en met 9 jaar. De twee-
de start is van 15.45 tot 16.30 uur, 
voor kinderen tot en met 12 jaar 
en voor ouders met kinderen. De 
derde en laatste start is tussen 

16.30 en 17.00 uur, voor de groep 
12 jaar en ouder. 

Op maandag, dinsdag en woens-
dag start de jongste groep (tot en 
met 9 jaar) tussen 18.45 en 19.30 
uur. Tussen 19.30 en 20.00 uur 
starten de kinderen tot en met 12 
jaar, alsook de ouders met kin-
deren. De oudste groep, van 12 
jaar en ouder, start tussen 20.00 
en 20.30 uur. 

Op vrijdag is er een inhaaldag. 
Tussen 18.45 en 19.25 uur starten 
de jongste kinderen (tot en met 9 
jaar) en de ouders met kinderen. 
Tussen 19.25 en 20.00 uur starten 
alle anderen. Dat is de groep van 
10 jaar en ouder. 

Inschrijven
Het is nog mogelijk om vooraf in 
te schrijven voor de zwem4daag-
se. Van maandag 2 tot en met

zaterdag 7 oktober kan dit bij
sportcentrum Laco Oude IJssel-
streek in Terborg. Op dinsdag     
3 oktober kan dit ook in de foyer 
van de DRU Cultuurfabriek, 
tussen 18.30 en 19.00 uur. Op 
woensdag 4 oktober kun je je 
vooraf inschrijven tussen 18.30 
en 19.00 uur bij Café te Pas in 
Gendringen. 

De kosten bedragen 7,50 euro 
per persoon (alle leeftijden). 
Als één ouder samen met één 
kind zwemt, kost het tien euro. 
Hierbij krijgt alleen het kind een 
medaille. Na-inschrijven kan op 
zondag 9 oktober, dit kost 1 euro 
extra. Een stempelkaart voor 
de spellen kost een euro (alleen 
contante betaling mogelijk). 

De Gendten
Zwem- en waterpolovereniging 
De Gendten vindt het belangrijk
om een evenement als de Zwem-
4-daagse te organiseren. 
”Nederland is een echt water-
land, we leren zwemmen voor 
onze veiligheid in en om het 
water. Voor kinderen is het be-
langrijk om ook na het behalen 
van het zwemdiploma vaak te 
zwemmen en de aangeleerde 
vaardigheden te oefenen. Plezier 
en veiligheid gaan prima samen. 
Daarom organiseren wij dit eve-
nement. Het is een sportieve ac-
tiviteit om samen met vriendjes, 
familie of klasgenoten aan mee 
te doen. Zwemmen en bewegen 
in het water is ook nog eens leuk 
en super gezond.”
Zwem- en Waterpolovereniging 
”De Gendten” is een sportvereni-
ging uit Terborg en omstreken. 
Bij De Gendten kun je terecht 
voor wedstrijdzwemmen (zowel 
recreatief als competitie), water-
polo, master- en trimzwemmen. 
Meer informatie over de 
Zwem4daagse is te vinden op 
www.degendten.nl en op de Face-
bookpagina van de vereniging.

Ook spelletjes tijdens de 
Zwem4daagse

Leden van de organisatie van de Zwem4daagse: v.l.n.r. Heidi Koster, Jorian Geurts en Jos Sewalt.

Oerseweg 7-9 Ulft, t: 0315 640 440. info@hetwoonhuis.nl www.hetwoonhuis.nl 
Openingstijden: ma. t/m vrij. 08.30 - 17 uur,  za. 10 - 15 uur.
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Met ZOOV naar school
Leerlingen die via het leerlin-
genvervoer naar school gaan, 
worden sinds begin september 
door ZOOV School gebracht. 
Daarmee is het vervoersaanbod 
van ZOOV opnieuw uitgebreid.
ZOOV is het vervoersysteem 
van de Achterhoekse gemeenten 
Aalten, Berkelland, Bronckhorst, 
Doetinchem, Oude IJsselstreek, 
Oost Gelre en Winterswijk. 
Sinds begin dit jaar verzorgt 
ZOOV het voormalige regiotaxi-
vervoer. Begin deze maand is 
daar het vervoer van de Wsw-
medewerkers van Hameland en 
Laborijn bijgekomen en sinds 
deze week brengt ZOOV ook 
leerlingen naar school en weer 
thuis. Via de website kunnen 
ouders ook de reisinformatie van 
hun kinderen inzien en wijzigin-
gen doorgeven. Ouders hebben 
voor de start van het schooljaar 
van ZOOV School een informa-
tiepakket ontvangen.

Bijstand elke keer wat later
Als u periodieke bijzondere bij-
stand krijgt, bent u gewend dat 
de gemeente deze altijd rond de 
10e op uw bankrekening stort. 
Met ingang van 2018 gaan wij 
de bijstand achteraf uitbetalen. 
Dit om te voorkomen dat er bij 
wijzigingen zoals verhuizingen, 
te veel bijstand wordt uitbetaald 
die wij dan achteraf weer terug 
moeten vorderen. Vanaf oktober 
2017 wordt de bijstand iedere 

maand een week later uitbetaald. 
Zo schuift de termijn langzaam 
op. Met ingang van februari 2018 
wordt op iedere eerste maandag 
van de maand het bedrag van de 
vorige maand verwerkt. De beta-
ling van de bijstand op uw bank-
rekening vindt dan in diezelfde 
week plaats. 

Sportweek
De Nationale Sportweek, die 
plaats vond van 9 tot 17 sep-
tember, was een initiatief van 
NOC*NSF met als doel sporten 
en bewegen te promoten. Tijdens 
die week zetten honderden  sport-
clubs, sportbonden, gemeente 
en anderen organisaties uit heel 
Nederland hun deuren open en 
verzorgden sportclinics. Ook ver-
enigingen in Oude IJsselstreek 
verzorgden demonstraties, clinics 
en wedstrijden. Tijdens die week 
was het de bedoeling om zoveel 
mogelijk inwoners aan het spor-
ten te krijgen en het plezier van 
sporten te laten zien. 

Ouderen in het verkeer
Bij de Radstake in Varsseveld 
werd  eind september stil ge-
staan bij het thema: Verkeer 
en regelgeving. Verkeersschool 
Wisselink uit Varsseveld vertelde 
op verfrissende wijze het veilig  
deelnemen aan het verkeer. Zo 
kwamen verschillende vervoers-
middelen en verkeersregels aan 
de orde. Ook werd  informatie 
gegeven onder welke lichamelij-
ke- en geestelijke omstandighe-
den deelnemen aan het verkeer 
volgens de Wet niet mag en over 
de rijbewijskeuring. Als laatste 
was er aandacht voor de moge-
lijkheid tot het volgen van opfris-
cursussen specifiek voor de doel-

groep ouderen.  Met gebruik van 
beeldmateriaal werden diverse 
verkeerssituaties in de gemeente 
Oude IJsselstreek onder de loep 
genomen. Het comité Dag van 
de Ouderen hoopt hierdoor te 
bereiken dat u met meer plezier 
aan het verkeer gaat deelnemen, 
omdat u zich zekerder en daar-
door veiliger voelt.

Oudermishandeling
Afgelopen zomer was de inter-
nationale dag bestrijding oude-
renmishandeling. De gemeente 

Oude IJsselstreek vindt het be-
langrijk om aandacht te besteden 
aan dit onderwerp.
Jaarlijks worden naar schatting 
200.000 Nederlanders van 65 jaar 
en ouder slachtoffer van oude-
renmishandeling. Veel mensen 
vinden het lastig om over oude-
renmishandeling te praten. Ze 
willen niet toegeven dat het hen 
overkomt. Ze zijn bang dat ze 
helemaal geen hulp of bezoek 
meer krijgen, als ze er over be-
ginnen. Of ze schamen zich. 
200.000 Nederlanders! Als het 

u ook gebeurt, hoeft u zich dus 
niet te schamen. Erover praten 
is het beste dat u kunt doen. Zo 
maakt u het probleem bespreek-
baar en kan er naar een oplos-
sing worden gezocht. Er is hulp 
voor u en voor degene die u of 
een ander mishandelt. Misschien 
bedoelt een zoon of dochter het 
echt niet slecht. Maar is hij of zij 
overspannen of oververmoeid, 
omdat de zorg gewoon even te 
zwaar is. Een goed gesprek kan 
dan helpen. Dus praat erover 
met iemand die u vertrouwt.

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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Trouwlocatie het ”Ouhrlokaal”

Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

’n minuutje

Paerelskruutje

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat het multifunctioneel centrum de ”Gent” in Gendringen 
niet meer wordt gebruikt als permanente trouwlocatie. Het ”Ouhrlokaal” op het DRU-Industriepark in 
Ulft wordt nu aangewezen als permanente trouwlocatie. Dit is een deel van het Ketelhuisgebouw waar 
ook de Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen in is gekomen. De naam ”Ouhrlokaal” is 
vernoemd naar de ijzerhoudende grond in de omgeving.

De Kermis Terborg wordt dit 
jaar gehouden van vrijdag 29 
september tot en met maandag 
2 oktober 2017! Achter de scher-
men wordt druk gewerkt om er 
weer een prachtig evenement te 
maken. Een programma voor 
jong en oud, een goed gevuld 
lunapark, maar een iets ander 
concept in de tent dit jaar.

’t Pömpke Party & Bedrijfs-
catering uit Gaanderen verzorgt 
dit jaar voor het eerst het gehele 
programma en Horeca in de 
kermistent. Daarnaast hebben
diverse andere horecagelegen-

heden hieromheen een leuk
eigen programma, zodat er voor 
ieder wat wils is. 

Ook is er dit jaar een andere voor-
zitter. Rick van Dam neemt het 
stokje over van Arie Hulsteijn. 
Hij heeft nog een boodschap    
aan iedereen: ”Kermis Terborg 
moet je beleven en meemaken!”

Programma
De kermis begint vrijdag om 
19.00 uur met de opening van het 
Lunapark op het Marktplein. Dit 
jaar is er met de Turbo Booster 
een nieuwe attractie bij. Om 

19.45 uur is er een lampionop-
tocht van de kinderen door de 
straten van Terborg, onder be-
geleiding van muziekkorpsen en 
het ’Gluujende Peerd’. Vanaf 
21.00 uur begint DJ Thijs de 
Heer in de tent. Entree is gratis. 

Op zaterdag begint om 11.00 uur
het ringsteken op het Sint Joris-
plein. Hier begint om 14.00 uur 
ook het vogelschieten, waar de 
koning(in) van 2017 bekend 
wordt. Om 20.30 uur is er een 
vuurwerkshow van KATAN, op 
het industrieterrein van Kaak, 
aan de Varsseveldseweg. 

Om 21.00 uur treedt de Perfect 
Showband op. Entree hiervoor is 
tien euro. 

Nieuw aan de kermis is de bra-
derie- & snuffelmarkt, van 11.00 
tot 17.00 uur, op zondag in de 
Hoofd-, Wal- en Marktstraat. 
De winkeliers uit de Hoofdstraat 
werken samen met de Kermis 
Commissie, zonder winstoog-
merk voor unieke en creatieve 
standhouders. Daarnaast zijn 
er ook diverse winkels speciaal 
geopend. Dit jaar géén telefoon-
hoesjes meer, maar mooie en 
aparte kleding, grappige en eco-
logische producten. Dit wordt 
aangevuld met lekkere hapjes 
van zes verschillende foodtrucks. 
Tussen 12.00 en 16.00 uur zijn 
er diverse artistieke optredens. 
De nieuwe koning(in) wordt om 
14.00 uur gehuldigd, met een 
traditionele vaandelhulde. Om 
15.00 uur is er in de tent een op-
treden van Duo Xplain. Entree is 
gratis. 

Maandag, de laatste dag van de 
kermis begint om 10.00 uur met 
Dansen met Ouderen bij hotel 
De Roode Leeuw. Een uur later 
begint het Kinderspelen & survi-
val in de pagodetent op het Sint 
Jorisplein en bij de Paasberg.
Op het plein begint om 13.30 uur 
het fladderschieten en om 14.00 
uur het vogelknuppelen. 
De kermis wordt om 15.00 uur 
afgesloten door DJ Elmo. Ook 
hiervoor is de entree gratis.

Meer informatie is te vinden op 
www.kermisterborg.nl

Kermis Terborg in nieuw jasje

Rick van Dam, de nieuwe voorzitter van de kermisorganisatie Terborg.



Start culturele seizoen in 
Filmhuis DRU Cultuurfabriek
Het Filmhuis van de DRU Cul-
tuurfabriek in Ulft presenteert 
op woensdag 27 september de 
eerste kinderfilm, Siv gaat loge-
ren. Deze Zweedse jeugdfilm 
gaat over de avonturen van de 
zevenjarige Siv, die voor de eer-
ste keer uit logeren gaat bij een 
nieuw vriendinnetje. ’s Nachts 
wordt de vreemde flat een magi-
sche wereld vol geheimen…
Aaanvang 15.00 uur,  Rabobank-
zaal. Kaarten à €3,- aan de recep-
tie of via 0315-714358 of:
www.drucultuurfabriek.nl
Diezelfde dag, 27 september, 
wordt ’s avonds de Amerikaanse 
komische dramafilm ”Captain 
Fantastic” uit 2016, (vanaf 12 jaar) 
in het filmhuis gedraaid met in de 
hoofdrollen Viggo Mortensen, 
Missi Pyle en Kathryn Hahn. 
Aanvang 20.00 uur,  Rabobank-
zaal. Kaartjes à €6,-  aan de balie 
of www.drucultuurfabriek.nl

Herfstbingo Varsselder
Op donderdag 28 september is 
er de eerste grote herfstbingo in 
het Dorpshuus van Varsselder- 
Veldhunten, Berghseweg 7n.  
De avond begint 20.00 uur, ruime 
parkeergelegenheid. De organi-
satie is in handen van het Onze 
Lieve Vrouwe schuttersgilde met 
als gastheren André Bussink, 
Gert Vonk en Henk Peppelman. 
De avond wordt mede mogelijk 
gemaakt door de vendeliers en 
de tamboers van het gilde.  Ieder-
een is welkom, dus u ook. 

United Voices of Rock
Op vrijdag 29 september staan
de beste rockzangers van Neder-
land op het poppodium in Ulft. 
Jay van Feggelen (Bodine), Stan
Verbraak (Helloise/Highway 
Chile),  Leon Goewie (Vengeance) 
en Robert Soeterboek (High-
way Chile, Wicked Sensation) 
spelen songs van hun huidige of 
oude bands.  Aanvang 20.00 uur. 
Voorverkoop à €15,- (deurver-
koop €18,-) aan de receptie van 

de DRU Cultuurfabriek, 0315-
714358 of via www.drucultuurfa-
briek.nl

Open Huis DRU 
Industriepark
Zondag 1 oktober zetten de or-
ganisaties op het DRU Indus-
triepark in Ulft hun deuren wijd 
open voor het publiek tijdens het 
Open Huis. Van 12.00 tot 16.00 
uur is er verspreid over het hele 
terrein een programma boorde-
vol activiteiten voor jong en oud. 
Het Open Huis is gratis toegan-
kelijk. Er is een doorlopend 
programma van optredens in de 
zalen en een sfeervolle markt in 
de foyer. 
Verenigingen en organisaties die 
het Portiersgebouw als thuisbasis 
gebruiken, presenteren zich door 
middel van muziekoptredens, 
exposities, presentaties, demon-
straties en workshops. In het 
Ketelhuis wordt vanaf 16.00 uur 
het bokbierseizoen geopend met 
een bokbierfestival met live mu-
ziek. In de SSP-HAL vindt van 
10.00 tot 16.30 uur de gratis toe-
gankelijke Jongdierendag plaats. 
Er kunnen verschillende soorten 
dieren bekeken worden en er zijn 
fokkers aanwezig. 

Mantelzorgviering 1 oktober
Zondag 1 oktober organiseert 
de Raad van Kerken Oude 
IJsselstreek vanaf 15.00 uur een 
mantelzorgviering. Deze oecu-
menische dienst vindt plaats in 
de Petrus & Pauluskerk, J.F. 
Kennedyplein 9 in Ulft. In deze 
bijzondere viering komt het the-
ma ’Verandering in relaties bij 
mantelzorg’ aan de orde. Aan de 
viering werkt het kerkkoor van 
de Petrus & Pauluskerk mee. 
Aansluitend aan de viering is er 
gelegenheid om elkaar te ont-
moeten bij een koffiemaaltijd. 
Iedereen is welkom en in het 
bijzonder zij die bij mantelzorg 
betrokken zijn.

Huiskamerfestival Gast in 
Gendringen
Voor de 7e keer op rij organiseert 
Stichting Gast in Gendringen op 
zondag 1 oktober tussen 14.00 en 
16.30 uur het huiskamerfestival 
’Gast in Gendringen’. 
Diverse artiesten treden op in 
huiskamers, die geheel belange-
loos door Gendringenaren wor-
den opengesteld. De optredens 
vinden zo plaats in grote en 
kleine huiskamers, in een tent en 
in een werkplaats. De bezoeker 

kan kiezen uit 3 verschillende op-
tredens. De artiesten komen uit 
Gendringen, uit de regio en van 
iets verder weg. Zij treden 3 keer 
op in dezelfde huiskamer; de be-
zoeker verplaatst zich lopend of 
fietsend naar de volgende loca-
ties om nog van 2 andere optre-
dens te kunnen genieten.  Nadien 
is er een meet and greet in De 
Gent. Voor info en kaarten reser-
veren: www.gastingendringen.nl  
Facebook: Gast in Gendringen.

Babyartikelen en 
Speelgoedbeurs
Dinsdag 7 en woensdag 8 novem-
ber word er in de grote zaal van
het Kulturhus in Dinxperlo een 
Babyartikelen en Speelgoedbeurs 
gehouden. Inleveren van speel-
goed en babyartikelen is maan-
dag 6 november tussen 19.00 en 
20.30 uur en op dinsdag 7 novem-
ber tussen 13.30 en 15.30 uur.
De in te leveren artikelen moeten 
schoon en heel zijn en in overleg 
wordt de prijs bepaald. De ver-
koop van de babyartikelen en   
speelgoed is dinsdag 7 novem-
ber  tussen 19.00 en 20.30 uur en 
op woensdag 8 november tussen 
8.30 en 9.30 uur. Het geld en de 
niet verkochte artikelen kunnen 
woensdag tussen 19.00 en 19.30 
uur weer op gehaald worden, of 
laten staan voor het goede doel.
Info; Monica Jansen 06-44806240

Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 2 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.

Sportaccomodatie Atletico’73 
Rookvrij
Atletico’73 in Gendringen heeft 
op 1 augustus jl. als eerste ver-
eniging in de gemeente Oude 
IJsselstreek de aftrap gegeven 
voor het invoeren van een rook-
vrij sportterrein. Veel kinderen 
brengen een groot deel van hun 
vrije tijd door op de sportvereni-
ging. Daarom vraagt Atletico’73 
aan iedereen die op het sportter-
rein komt voortaan het terrein 

rookvrij te houden om kinderen 
het goede voorbeeld te geven. 
Hiermee wil de vereniging kinde-
ren beschermen tegen de verlei-
ding van roken en het schadelijke 
meeroken.
Iedereen is en blijft welkom op 
onze vereniging, ook rokers! 
Wel vraagt Atletico’73 rokers om 
buiten het zicht van kinderen en 
buiten het terrein te roken. De 
plekken binnen het sportterrein, 
zoals langs de lijn en het terras 
zijn namelijk rookvrij.

Jeugdopleidingen St. Hubertus
In september start Schuttersgilde 
Sint Hubertus uit Ulft met de 
opleidingen voor de jeugd. Wil 
je graag leren muziek maken? 
Tijdens onze 2-jarige blokfluit-
cursus leer je het instrument 
bespelen, noten en ritmes lezen.
Na de opleiding kun je doorstro-
men naar een opleiding voor het 
A-diploma op een, door je zelf 
gekozen, instrument dat je in 
bruik-leen krijgt. Kosten voor de 
blokfluitcursus € 45,-, incl. les-
materiaal en muziekstandaard in 
bruikleen. Voor jeugd vanaf 10 
jaar is er een slagwerkopleiding, 
hiervoor is geen blokfluitcursus 
vereist. Na het behalen van het 
blokfluitcertificaat kan ook ge-
kozen worden voor slagwerk.
Je kunt vanaf 8 jaar opgeleid 
worden als vendelier. De vende-
liers oefenen op de zaterdagmid-
dag. Vanaf 9 jaar ben je op don-
derdagavond welkom bij onze 
schutters en leer je omgaan met 
een luchtgeweer. Meer informa-
tie over de Jeugdopleidingen bij 
Ellen Heering: 06-51913405 en 
op www.sinthubertusulft.nl

Shantykoor de Grensvaarders 
zoekt nieuwe leden
In september 2015 is Shantykoor 
de Grensvaarders opgericht en 
heeft inmiddels 39 enthousiaste 
leden. Het koor is op weg naar 
een 60 stemmig koor waarbij de 
verhouding 1/3 vrouwen en 2/3 
mannen en wordt begeleid door 
een band en de dirigent Feico 
van Soest. Elke dinsdagavond 
zingt het koor zeemansliedjes 
in Café Restaurant van Hal in 
Voorst. Wil je kijken of het iets 
voor je is, kom dan vrijblijvend 

naar een repetitie. Zangervaring 
is niet vereist, laat je verrassen en 
zing mee. De repetities beginnen 
om 19.30 uur, tot ca. 21.45 uur. 
Info: www.grensvaarders.nl
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Heutinck Juwelier & Optiek
trakteert op Rotterdam

Elk jaar trakteert Heutinck Juwelier & Optiek haar klanten op iets speciaals. Dit jaar biedt ze haar 
klanten de mogelijkheid een weekend Rotterdam te verdienen. In deze stad met bijzondere allure kan de 
gelukkige winnaar drie dagen genieten van cultuur, musea, lekker eten en uiteraard shoppen.
Alex Mentink: ”Wij verwennen onze klanten graag. Niet alleen met cadeautjes maar ook met het beste 
zicht op hun wereld. Daarom gaat onze zorg altijd extra verder dan de standaard oogmeting. Wij contro-
leren ook op andere mogelijke afwijkingen, die nog niet direct voor klachten hoeven te zorgen. Heutinck 
Optiek is het voorportaal van de oogarts. Als wij iets opmerken en vinden dat een oogarts er naar moet 
kijken, sturen wij klanten altijd door. Ook dat vinden wij verwennen. Een weekendje Rotterdam is dan 
een mooi extraatje.” Klanten maken kans op dit weekend Rotterdam door voor 30 november a.s. een 
nieuwe bril te kopen. De winnaar krijgt in december persoonlijk bericht en wordt bekend gemaakt op de 
website www.heutinckjuwelier-optiek.nl

Sint Hubertus viert Gildedagen

Het Ulftse Sint Hubertusgilde viert haar jaarlijkse Gildedagen op  
23 en 24 september. Tijdens deze Gildedagen wordt er geschoten 
voor het Koningschap. Zaterdag start de Gildemis om 18.00 uur in 
de Petrus en Pauluskerk met muzikale omlijsting van de drumfan-
fare van het Gilde.  Daarna volgt een feestavond voor de leden in 
de feesttent achter het Klooster. Zondag worden het Koningspaar 
Richard en Rita Gunsing en Jeugdkoning Kilian Sewalt voor de laat-
ste maal afgehaald door het Gilde. Na de rondgang volgt het ontbijt 
met de huldigingen van de jubilarissen. Aanvang schietwedstrijden 
11.30 uur. Aansluitend is er een feestmiddag met gezellige muziek 
in de tent achter het Klooster nabij het verenigingsgebouw van Sint 
Hubertus, gratis entree.  Meer info op www.sinthubertusulft.nl

Wedstrijden van de 
komende weken

24 september 2017
Ajax B - VV Etten
VV Gendringen - Keijenb. Boys
KSV Vragender - GWVV
NVC Netterden - VV Stokkum
Voorwaarts T - SDOUC
Silvolde - SDO
FC Eibergen - SVGG
VVG’25 - VV Terborg
Ulftse Boys - VV MEC

1 oktober 2017
SV Gelders Eiland - Ajax B
VV Etten - Westendorp
SC RHEDEN - VV Gendringen
GWVV - Ulftse Boys
Den Dam - NVC Netterden
SDOUC - Varsseveld
DHC - Silvolde
SVGG - VV Reünie
VV Terborg - SV Loil

8 oktober 2017
Ajax B - SV Loo
VV Zelhem - VV Etten
VV Gendringen - SV GROL
VV Mariënveld - GWVV
NVC Netterden - VV Wolfersveen
Concordia W - SDOUC
Silvolde - Jong Achilles ’29
KSV Vragender - SVGG
DVV - VV Terborg
Ulftse Boys - FC Eibergen
 
15 oktober 2017
’t Peeske - Ajax B 
VV Etten - NVC Netterden
SV DCS - VV Gendringen
GWVV - Sportclub Rekken
SDOUC - SV Spero
VV SJC - Silvolde
SVGG - Ulftse Boys
VV Terborg - Zeddam/St.Joris

Sportverenigingen, geef
uw wedstrijden door, dan 

weten uw supporteers
wanneer ze u kunenn
komen aanmoedigen!

ulftsekrant@ijselstroom.nl
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AIRCO
BISTROSETJE
BOEREN
CAPTAIN FANTASTIC
CLUBHISTORIE
COMMERCIAL
COMPETITIE
CONCURRENTIE
DRU
FAMILIEBEDRIJF
FILMHUIS
GENDRINGEN
HERFSTBINGO
INDUSTRIEPARK
INSCHRIJVEN
KLEDINGREPARATIE
LOWENTHAL
LUCHTGEWEER
NAAIMACHINE
NIEUW
NVC
ONTROESTEN
OPENHUIS
OUDE IJSSELSTREEK
PERSONENAUTO

POLO
PORTIERSGEBOUW
REPAREREN
RIJLESSEN
SCHIETSPORT
SDOUC
SIV
SPORTIEF
SPUITEN
STARTTIJDEN
STEMPELKAART
SVGG
TELEFOON
ULFTSE BOYS
VAAK
VARSSELDER
VARSSEVELD
VERF
VOICES
ZANDSTRALEN
ZEKERHEID
ZON
ZWEMDIPLOMA
ZWEMVIERDAAGSE

ADVERTEERDER
ATLETICO
BABYARTIKELEN
BANAAN
BINGO
BLOKFLUIT
BON
BRASSBAND
BRASSY
BRIL
BURGEMEESTER
DH THIJS
DORPSKIEKN
ENTREE
FEESTIVAL
FIETS
FLADDERSCHIETEN
FOKKERS
GRENSVAARDERS
HUISKAMERFESTIVAL
HUISKAMERS
HULP
HULPTRANSPORTEN
JONGDIERENDAG
KATHOLIEKEN

KBO
KERMIS
KLEDING
MTSU
OPLOSSING
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OVERSPANNEN
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RECENT
REGEN
SBU
SCHUTTERS
SHANTYKOOR
SLAGWERKOPLEIDING
SNUFFELMARKT
SPORTCLINICS
TERRAS
THUISBASIS
TROTS
TURBOBOOSTER
VOGELKNUPPELEN
VRIJWILLIGERS
WETHOUDERS
ZOOV

PRIJSPUZZEL

Stuur vóór 6 oktober 2017 uw oplossing  op een kaart naar:
De Ulftse Krant, ’t Goor 55A, 7071 PC Ulft
Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.

In deze editie weer een prijspuzzel waarvoor de Ulftse Krant mooie prijzen beschikbaar stelt.
 Onder de goede oplossingen verloten we namelijk van iedere adverteerder op de restaurantpagina wederom een 

Dinerbon ter waarde van € 25,- 

U maakt dus wederom 6 keer kans op een dinerbon!

Streep de woorden naast het diagram af, dit kan horizontaal, verticaal, diagonaal, 
van rechts naar links of van onder naar boven. De overgebleven letter uit het eerste 
en het tweede diagram vormen samen de oplossing. Deze kunt u insturen om kans 
te maken op 1 van de dinerbonnen.
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Hoveniersbedrijf

Edwin Jansen

  

Ontwerp

Aanleg

Onderhoud

Bestrating

’t Goor 27  7071 PC Ulft  tel. 0315 - 640726  fax 0315 - 640868

Spit onze site door: www.edwinjansen.nl

Drukken 
&
printen

’t Goor 55A - Ulft
Tel. 0315 - 681373
info@ijselstroom.nl
www.ijselstroom.nl

Voor al uw drukwerk 
familiedrukwerk,
printwerk, posters, 
T-shirts en nog 
veel meer...

Ook voor uw eigen ideeën voor 
geboortekaartjes, huwelijkskaarten of 
jubilea denken wij graag met u mee!
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Technology  Service Point (TSP) 
in Ulft bewerkt en verkoopt 
wapens voor de schietsport en 
jacht. Wil iemand zijn wapens 
gerepareerd of aangepast heb-
ben, dan belt diegene naar 
Theo Venneman (van Garage 
Venneman) en hij maakt het in 
orde. 

”Ik was niet tevreden over de 
wapens die ik had,” vertelt 
Venneman. ”Soms stoorde een 
wapen of had een aanpassing 
nodig en als je er tijdens  een 
wedstrijd achterkomt is dat 
natuurlijk niet handig, dan is die 
meteen verpest en lig je achter 
op de concurrentie. Daarom 
ben ik het zelf de wapens gaan 
bewerken. Ik deed dat soms ook 
voor vrienden, maar dan moest 
dat vlak voor een wedstrijd 
gebeuren. 
Om voor anderen aan een wapen 
te werken heb je een erkenning 
nodig. Die heb ik in 2012 behaald 
en sinds die tijd ben ik begon-
nen met TSP. Van dit soort 
herstelbedrijven zijn er slechts 
tientallen in Nederland. Daar-
van is een groot deel aangeslo-
ten bij de VVJS (Verenigde 
Vakspecialisten Jacht en Schiet-
sport, red.). Ook ik ben daarbij 
aangesloten.”

Venneman schiet al meer dan 
veertig jaar en is inmiddels inter-
nationaal een redelijke midden-
moter. In 2011 werd hij derde op 
het NK en hij deed dit jaar mee 
aan het WK PPC 1500 in Alsfeld, 
Duitsland. 

”Ik heb het voor mijn doen goed 
gedaan,” vertelt Venneman. ”Ik 
ben amateur, maar daar doen 
echte professionals aan mee. Ik 
heb niet de mogelijkheden om 
zoveel tijd en geld te investe-
ren in dure wapens. Van de 860 
deelnemers ben ik ergens in het 
midden geëindigd, daar ben ik 
tevreden over.”

Luchtgeweer
”Ik ben opgegroeid op een boer-
derij en daar hadden we een 
luchtgeweer. Ik vond dat als kind 
al een uitdaging om dat kogeltje 
precies te krijgen waar je wilde. 
Op een gegeven moment ben ik 
een competitie gaan zoeken en 
dan verleg je steeds je grenzen. 
Je begint met 10m luchtgeweer, 

maar op een gegeven moment is 
dat ook niet alles meer. Dan zoek 
je andere disciplines. Dan ben je 
overal in Nederland wel een keer 
geweest en doe je mee aan wed-
strijden in heel Europa.”
”Wat ik zo mooi aan de sport 
vind, is dat je het helemaal zelf 
moet doen. Alles gaat erom hoe 
goed jij je kunt afsluiten, je con-
centratie en je techniek. En ik 
vind het mooi dat je dit vanaf je 
jeugd tot het einde van je leven 
kunt blijven doen. Ik heb bij het 
WK 1386 punten gehaald, uit een 
maximale score van 1500 punten. 
Maar er zijn mensen die 1498 
punten schieten. Dat inspireert 
mij om nóg beter te worden.” 
Info over TSP is te vinden op 
www.technologyservicepoint.nl

TSP bewerkt wapens voor de  
schietsport en jacht

Theo Venneman bewerkt en verkoopt wapens voor de schietsport en 
de jacht.

Nu de oefen- en bekerwedstrijden
achter de rug zijn, gaat het er 
echt om voor de Achterhoekse 
amateurvoetballers en gaat de 
competitie van start. 

Alleen Silvolde is al even bezig. 
De ploeg van trainer Dennis van 
Beukering speelt voor het derde 
seizoen op rij in de hoofdklasse 
A en is net als vorig jaar goed 
begonnen: uit de eerste drie duels 
werden zeven punten gepakt. 
In de tweede klasse I slaagde 
SDOUC er vorig seizoen onder 
leiding van coach Frank van 
Kouwen in om zich te handha-
ven en dus komen de Ulftenaren 
opnieuw in die competitie uit, 
tegen opponenten als Varsseveld 
en Concordia Wehl. Gendringen 
hoopt met de nieuwe trainer 
Frank Lukassen weer een rol van 
betekenis te kunnen spelen in 
de derde klasse C, waarin het de 
afgelopen drie jaar telkens tot de 
nacompetitie reikte. De meeste 

streekderby’s zijn te vinden in de 
vierde en vijfde klasse. In 4C 
komen Ulftse Boys (coach Patrick 
Visser), GWVV Varssel-der-
Veldhunten (Edwin Grotenhuis) 
en het gepromoveerde SVGG uit 
Megchelen (coach Ruud Pastoor 
voor het eerst in de clubhistorie 
vierdeklasser) elkaar tegen.
In 4D neemt Terborg, (Mark 
Kuiperij) na één jaar in de vijfde 
klasse meteen weer gepromo-
veerd, het onder meer op tegen 
VVG’25 uit Gaanderen. Ajax 
Breedenbroek (Edwin Frericks), 
Etten (Koen van Loon) en NVC 
uit Netterden (Jan Stern) spelen 
allemaal in 5C.
Bij de vrouwen zijn het in de regio 
de voetbalsters van SDOUC die 
op het hoogste niveau acteren, in 
de tweede klasse H. De vrouwen 
van Ulftse Boys en Gendringen 
treffen elkaar in de vierde klasse, 
één niveau lager spelen de voet-
balsters van Etten, NVC/Den 
Dam en SVGG tegen elkaar.

Amateurvoetballers 
gaan weer van start

Op vrijdag 1 september is in Ulft 
een nieuwe kledingreparatie-
winkel geopend. Kapotte kleding 
kan nu gebracht worden naar 
de Deurvorststraat 65a, waar 
Fatemeh Rezaie deze repareert. 
Maar ook voor bijvoorbeeld het 
korter maken van kleding of het 
inzetten van een nieuwe rits kunt 
u bij haar terecht. 

”Ik hoop hier voor langere tijd 
werk in te vinden,” zegt Rezaie. 
”Ik heb veel kortdurende baan-
tjes gehad in de zorg, maar dat 
gaf geen zekerheid. Dat hoop 
ik hier wel in te vinden. Ik heb 
veel ervaring met naaimachines. 
Hier werkte ik al mee toen ik 
nog in Afghanistan woonde. Ik 
heb dit vak mezelf daar aange-
leerd, daar repareerde ik ook al 
kleding. In 2002 ben ik getrouwd 
met Hossein, die sinds 1998 in 
Nederland woont. Ik heb zes 

maanden stage gelopen bij een 
kledingwinkel in Doetinchem, 
waar ik ook kleding repareerde. 
Daarnaast repareerde ik ook 
vaak kleding voor vrienden en 
kennissen. Nu wil ik het op eigen 
benen proberen.”

Niet alleen voor kleding kun 
je bij Rezaie terecht. Ook voor 
het bewerken en repareren van 
onder andere gordijnen, vitrage 
en tassen biedt zij uitkomst. 

”Alles wat te repareren is met 
een naaimachine, kan ik in prin-
cipe repareren. Ik heb altijd mijn 
moeder geholpen met naaien, 
toen ik een jaar of twaalf, dertien 
was. Zij deed dit werk ook altijd 
voor kennissen en boeren uit de 
buurt. Het is echt mijn hobby, ik 
vind het heel leuk. Als ik achter 
de naaimachine zit, vergeet ik de 
tijd en gaat die veel sneller.”

Nieuw in Ulft: 
kledingreparatiewinkel

Fatemeh Rezaie.

Löwenthal uit Ulft is 1989 begon-
nen als een autobedrijf, maar 
daar zijn in de loop van de jaren 
veel activiteiten bijgekomen. Zo 
doen ze onderhoud, APK, her-
stellen ze autoschade en hebben 
ze een carwash. Maar de laatste 
jaren is Löwenthal ook hét adres 
voor zandstraalwerkzaamheden 
en industrieel spuitwerk. 

”In principe kunnen wij alles 
spuiten waar verf op kan,” zegt 
Martijn Löwenthal. ”Dit geldt 
zowel voor zakelijke als parti-
culiere klanten. Dan heb ik het 
bijvoorbeeld over vrachtwagens, 
boten, machineonderdelen, keu-
kens, binnendeuren, verwar-
mingselementen, meubels, gara-
gedeuren en hekwerken. Ook 
een oud en roestig bistrosetje in 

de tuin kunnen we ontroesten 
door het te zandstralen. Daarna 
kunnen we het weer netjes in een 
gewenste kleur spuiten. Maar 
ook als je bent uitgekeken op 
je keuken, terwijl die technisch 
nog prima in orde is, dan kun-
nen we het frontje opfrissen. Met 
de spuiterij zijn we een jaar of 
tien geleden begonnen. Ik zag 
dat daar veel werk in was. Dat 
begon eerst vooral voor de zake-
lijke markt, maar langzaamaan 
kwamen daar steeds meer parti-
culieren bij. En die markt groeit 
nog steeds.”

Löwenthal is een full-service 
bedrijf. Van de aanschaf tot de 
Carwash (met verschillende was-
programma’s) van zowel perso-
nenauto’s als bedrijfsbussen; het 

kan allemaal. Ook voor het uitlij-
nen van de auto of airco service 
zijn mensen bij Löwenthal aan 
het juiste adres. Evenals voor 
schadeherstel. 
Martijn Löwenthal: ”Wij regelen 
alles. Van schademelding bij de 
verzekeraar tot het moment dat 
de auto weer netjes gewassen 
klaar staat. In de tussenliggende 
periode stellen wij natuurlijk een 
vervangende auto ter beschik-
king. En die diversiteit maakt 
mijn werk ook zo leuk. De ene 
keer sta ik aan een auto te sleu-
telen, de andere keer ben ik weer 
bezig met het spuiten van een 
keukenkastje. Het is heel afwis-
selend werk en daardoor verveelt 
het ook nooit.”

Familiebedrijf
De ouders van Martijn begonnen 
een autobedrijf in 1989. ”Rond 
1995 ben ik er begonnen, als 
werknemer. Nu runnen we de 
zaak met ons drieën. In de toe-
komst zou ik het bedrijf graag 
overnemen.”
Bent u benieuwd naar de moge-
lijkheden? ”U kunt gerust binnen 
komen. Ook zijn we per mail 
(info@lowenthalulft.nl) en tele-
foon (0315 630 085) bereikbaar. 
Wij vertellen graag wat de moge-
lijkheden zijn.”

Löwenthal is iedere werkdag 
geopend van 8.30 tot 17.30 uur 
en op zaterdag van 9.00 tot 16.00 
uur, aan de Riezenweg 4 in Ulft. 
Meer informatie over het bedrijf 
is te vinden op:
www.lowenthalulft.nl

Löwenthal is meer dan een 
autobedrijf

Martijn Löwenthal.

De Silvoldse ploeg van trainer Dennis van Beukering speelt voor het 
derde seizoen op rij in de hoofdklasse A.
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   BA Fever

Houd de Ulftse Krant
in de gaten!
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Lang geleden, van 19 tot 22 mei 1942, gingen de 
gehuwden uit Megchelen op retraite in Zenderen. 
Dit was voor de katholieken een veel voorkomend 
uitje. Noem het meer dagen van bezinning. 
Elk dorp ging wel, vaak ook in groepen uit           
verschillende dorpen. Van deze foto weten we     
alleen dat we het gekregen hebben van iemand 
uit Megchelen. Dus moeten er veel getrouwde 
vrouwen uit Megchelen op staan. Wij willen heel 
graag weten wie er op staan. 

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 16 oktober. 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)

23, 24 sept.: Gildedagen St. Hubertus, Ulft
23-26 sept.: Kermis in Etten
25 september: Iesselganger vaart naar IJsboerderij ’t Kempke
27 september: Kinderfilm Siv gaat logeren, Filmhuis DRU   
 Cultuurfabriek, Ulft
27 september: Captain Fantastic, Filmhuis DRU Cultuur-
 fabriek, Ulft
28 september: Herfstbingo, Dorpshuus Varsselder-Veldhunten
29 september: United Voices of Rock, popzaal DRU Cultuur- 
 fabriek, Ulft
1 oktober: Mantelzorgviering, P&P kerk, Ulft
1 oktober: Huiskamerfestival Gast in Gendringen
2 oktober: Bingo KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft

Trots op vrijwilligers
Het lijkt een ABC’tje, maar anno 2017 
is vrijwilligerswerk allesbehalve vanzelf-
sprekend. Dat is geen waardeoordeel, 
maar een constatering. De Moeder Teresa 
Stichting Ulft (MTSU), die zich al decen-
nia inzet voor het lot van kansarmen in 
Oost-Europa, is trots op de ploeg vrijwil-
ligers die het heeft.

De aanleiding tot het doen van vrijwilli-
gerswerk is divers. Centraal staat echter 
bij allen de hulp die onder regie van ’Ulft’ 
geleverd wordt aan de meest armen in met 
name Roemenië. Van jong tot oud, som-
mige vrijwilligers zijn de 80 al ruim gepas-
seerd, zijn mensen van de stichting de hele 
week in touw. Voeg bij de geschetste mo-
tivatie ook termen van ’onder de mensen 
blijven’, ’Ik heb het goed en kan best een 
dag in de week mijn handen uit de mou-
wen steken’ tot ’Ík wil graag ergens vrij-
willigerswerk doen, maar daarbij niet een 
baan van een betaalde kracht afpakken’, 
zijn aanvullende motivaties van persoon-
lijke aard.
Binnen de MTSU-organisatie wordt bij 
vrijwilligers die zich aanmelden gekeken 
wat het best bij hen past, waar de stichting 

behoefte aan heeft en op welk moment de 
vrijwilliger zijn vrije tijd beschikbaar stelt. 
Zo is er iemand die jaarlijks louter de hel-
pende hand biedt rond het Recht uit het 
Hart-keetje, een project dat eind novem-
ber weer in Doetinchem gehouden wordt. 
Een ander staat wekelijks een dag in de 
Ulftse winkel, helpt bij het inladen van 
hulptransporten, het inpakken van dozen 
schoon ingeleverde tweedehands kleding 
of schrijft verhalen voor de media.
De stichting hecht aan de sociale cohesie 
binnen de groep vrijwilligers die het rijk 
is. Zo werd recent aan het eind van de va-
kantietijd een gezellig samenzijn georga-
niseerd en is jaarlijks de ’derde kerstdag’ 
een mooi decor om samen even het glas te 
heffen op een nieuw jaar.
Deze bijeenkomsten zijn belangrijk, het 
verbindt mensen die elkaar (soms) zelden 
zien, door de uiteenlopende werkzaamhe-
den, op uiteenlopende tijden. 
Vrijwilligerswerk is van alle tijden en een 
veranderende maatschappij zorgt voor een 
fluctuerend aandeel van de participatie 
van mensen. De MTSU is trots op haar 
vrijwilligerskorps. Zonder hen zou de we-
reld er heel anders uitzien, in ieder geval 
in de bergen rond het Roemeense Oradea.

Moeder Teresa StichtingHaFaBra - orkesten op 
tweede MuziekFEESTival

Voor de tweede keer organiseert de
Brassy Sound Band uit Ulft het Muziek-
FEESTival op zaterdag 14 oktober a.s.

Tussen 12.30 uur en 17.00 uur maken zes 
muziekverenigingen hun opwachting in 
de Theaterzaal van de DRU Cultuur-
fabriek. Vanaf 12.30 uur zijn er zes 
HaFaBra-orkesten die zich van hun 
beste kant laten zien en horen: vereni-
gingen in de categorieën Harmonie, 
Fanfare en Brassband. Westendorps 
Fanfare, Fanfare Kunst na Arbeid 
Ulft, Excelsior Warnsveld, Excelsior 
Silvolde, Brassband Apeldoorn en de 
Euregio Brassband uit Borne betreden 
achtereenvolgens de bühne.

Jan Fischer is als speaker ingeschakeld, 
Jan Nellestijn is aanwezig als jurylid en
overhandigt aan alle bands een verslag 
met een beoordeling van hun muzikale 
verrichtingen.
Brassy Sound Band voorzitter Ine 
Mentink-Heutink en secretaris Ineke 
Aalders hebben samen de organisa-
tie van dit MuziekFEESTival op zich 
genomen.

Begin dit jaar werden reeds de uitnodi-
gingen naar de verschillende HaFaBra-
bands verstuurd door de Brassy Sound 
Band en met zes optredens zit het sche-
ma 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. Het slagwerk 
kunnen zij huren van de Harmonie Ulft 
en daar zijn ze ook blij mee.

Komende weken is het tijd voor de laat-
ste voorbereidingen. De Theaterzaal 
krijgt een koffieconcertopstelling en de 
aankleding voor 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 een poos naar uit. 

Kaarten à 10 euro voor de hele middag 
zijn te bestellen via:
muziekfestival.bsb@gmail.com en op 
zaterdag 14 oktober aan de kassa ver-
krijgbaar bij de DRU Cultuurfabriek.

In Roemenië worden in opdracht van de MTSU nieuwe huisjes gebouwd. Hier is het          
contrast tussen een krot en een sociale huurwoning goed zichtbaar. (Foto Dies Groot.)
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