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We zijn weer begonnen, 
waar blijft de tijd
Het ritme is terug, we zijn 
weer begonnen. De scholen, 
de sportclubs, het werk. De 
vakanties zijn alweer een 
poosje voorbij en de dage-
lijkse routine is weer als van-
ouds. Op tijd opstaan en op 
tijd weer naar bed. Werken, 
naar school, op tijd eten, 
sporten, de tv series zijn aan 
een nieuw seizoen begon-
nen en de bekende talkshows 
zijn terug van vakantie. Ook 
de eredivisie is alweer even 
onderweg, waarin dit jaar 
ook onze superboeren weer
acte de présence geven, de 
amateurclubs starten met hun 
competities evenals de hand-
bal, hockey, korfbal en alle 
andere takken van sport. 
De tijd na de vakantieperiode 
gaat in mijn ogen altijd veel te 
snel. In de winkels beginnen 
de eerste sinterklaas- en kerst-
artikelen al te verschijnen. 
Kan dat niet nog even wach-
ten? Zo komt het eind van 
het jaar nog sneller in zicht, 
terwijl dat toch goed bekeken 
nog wel even duurt. We wor-
den er zo al regelmatig mee 
geconfronteerd en dan ben je
er ongemerkt toch al mee bezig
terwijl het nog niet eens okto-
ber is. De sint komt pas in 
november in het land en viert 
zijn feestje nog steeds in de-
cember. tijd genoeg nog lijkt 
me om zijn inkopen dan pas 
te doen. En Kerst is nog eens 
een kleine drie weken later, 
dus waarom die haast. laten 
we eerst nog even genieten 
van wat oktober ons brengt en 
waarin we weer overschakelen 
naar de wintertijd. Dan kun-
nen we daarna rustig de tijd 
nemen om de sint te verwelko-
men en als we dan alle peper-
noten op hebben ons rustig
voorbereiden op de donkere
dagen voor Kerst. Oud en 
Nieuw volgt dan vanzelf en 
voorbij is het jaar dan alweer. 
De tijd gaat al snel genoeg...

ulftsekrant@ijselstroom.nl

Zijlijn

Van 14 tot en met 19 oktober or-
ganiseert Zwem- en waterpolo-
vereniging ”De Gendten” voor 
de 44e keer de zwemvierdaagse 
in Terborg. Een sportief evene-
ment waarmee kinderen gestimu-
leerd worden om te blijven 
zwemmen, zodat ze ook na het 
behalen van het zwemdiploma 
veilig zijn in en om het water. 

Nederland is een echt waterland, 
we leren zwemmen voor onze 
veiligheid in en om het water. 
Voor kinderen is het belangrijk 
om ook na het behalen van het 
zwemdiploma vaak te zwemmen 
en de aangeleerde vaardigheden 
te oefenen. plezier en veiligheid 
gaan prima samen. De zwem-
vierdaagse draagt daar aan bij. 
Het is een sportieve activiteit 
om samen met vriendjes, familie 
of klasgenoten aan mee te doen.  
De deelnemers zwemmen tijdens 

de zwemvierdaagse vier dagen 
een afstand van 250 meter of 
500 meter per dag. Als beloning 
voor hun prestatie krijgen alle 
deelnemers op de laatste dag een 
medaille. Iedereen die in het be-
zit is van Zwemdiploma A mag 
meedoen aan het evenement. 
Krokobil, de mascotte van het 
zwembad, is op zondagmiddag 
aanwezig om iedereen aan te 
moedigen.

Inschrijven
De voorinschrijving is mogelijk 
van maandag 8 tot en met zater-
dag 13 oktober bij laco Oude 
IJsselstreek in terborg. 
Op maandag 8 oktober kan dit
ook van 18.30 tot 19.15 uur in de 
foyer van de DRU Cultuurfabriek 
in Ulft. Dezelfde tijden gelden 
voor woensdag 10 oktober bij 
Café te pas in Gendringen. De 
kosten bedragen 7,50 euro per 

persoon. Eén ouder en één kind 
betalen samen tien euro.
Na-inschrijven kan op zondag     
14 oktober bij het sportcentrum. 
Dit kost dan één euro extra. 
tijdens de inschrijving is alleen 
contante betaling mogelijk. 

Nieuw dit jaar is de mogelijk-
heid om je digitaal in te schrij-
ven. Zoek daarvoor op de term 
’terborg’, op de website www.
zwemvierdaagse.nl onder het 
kopje ’ik doe mee’. 

Starttijden
Op zondag 14 oktober is de     
eerste start tussen 15.00 en               
15.45 uur, voor de kinderen tot 
en met negen jaar. De kinde-
ren tot en met twaalf jaar en de      
ouders met kinderen zwemmen 
van 15.45 tot 16.30 uur. Kinderen 
vanaf 12 jaar zwemmen van 16.30 
tot 17.00 uur. 

Op maandag, dinsdag en woens-
dag springen de jongste kinderen 
het water in tussen 18.45 en 19.30 
uur. De deelnemers tot en met 
twaalf jaar en de kinderen die 
meedoen met hun ouders zwem-
men van 19.30 tot 20.00 uur. De 
oudste groep zwemt deze dagen 
van 20.00 tot 20.30 uur.
Vrijdagavond is de inhaaldag.    
De kinderen tot en met negen 
jaar en de ouders met kinderen 
zwemmen van 18.45 tot 19.25 uur. 
De andere deelnemers doen dit 
van 19.25 tot 20.00 uur. starten 
kan tot uiterlijk vijftien minuten 
voor de aangegeven eindtijd. 

De Gendten
Naast de zwemvierdaagse orga-
niseert De Gendten ook jaarlijks 
samen met NDD eind juni de 
zwemtocht Oude IJssel. 
”Het is een manier voor ons 
om de zwemsport te promo-
ten,” vertelt Jorian Geurts. Hij 
is al bijna twintig jaar lid van 
de vereniging en betrokken bij 
de organisatie van de zwemvier-
daagse. ”Daarnaast levert het 
als vereniging ook essentiële in-
komsten op. Je kunt dit ook doen 
door meer sponsoring, maar wij 
vinden het een leuke manier om 
mensen kennis te laten maken 
met onze club. De Gendten is 
een echte gezelligheidsvereni-
ging. Ik doe zowel aan zwemmen 
als aan waterpolo en met het 
team is het ook altijd erg gezellig. 
We drinken na afloop vaak nog 
een drankje. Die gezelligheid en 
dat teamgevoel, dát maakt het 
zo leuk voor mij. En het is leuk 
om te zien dat onze vereniging 
nog steeds groeit. Niet alleen in 
jeugdleden, ook de groep men-
sen tussen 30-50 jaar groeit nog 
altijd.”

meer informatie over de zwem-
vierdaagse is te vinden op www.
degendten.nl en op de face-
book- en Instagrampagina van 
de vereniging.

Nationale Zwem4daagse bij 
De Gendten in Terborg

V.l.n.r.: Jos Sewalt, Heidi Koster en Jorian Geurts.

7 Guiskamerconcerten 
Gendringen, De Olde 
Boerderij, Kermis  
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De nieuwe privacywet
Wat betekent dit voor vereni-
gingen en stichtingen?  Eind mei 
2018 is de nieuwe Europese wet-
geving voor privacy gekomen. 
Deze verordening vervangt de 
Nederlandse Wet Bescherming 
Persoonsgegevens(WBP). 
De Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) 
verandert een aantal zaken voor 
verenigingen en stichtingen in 
hoe om te gaan met persoons-
gegevens. Waar in de WBP een 
vrijstelling was geregeld, moet 
binnen de AVG een aantal za-
ken vastgelegd en geregeld te 
worden. Binnen de AVG hebben 
personen van wie u persoons-
gegevens beheert, meer rechten 
gekregen. Enkele belangrijke 
zijn: het recht op vergetelheid en 
het recht op inzage. Dit vereist 
dat u een plan heeft waarin u 
vastlegt hoe u omgaat met derge-
lijke verzoeken. Als laatste is het 
belangrijk dat de gegevensop-
slag veilig gebeurt. Denk hierbij 
aan beveiliging van bestanden, 
een sterk wachtwoord en een 
anti-virusscanner. Wees open en 
transparant over welke gegevens 
je opslaat, met welk doel en wie 
toegang heeft.

Bladkorven
Op diverse plekken in de gemeen-
te worden in week 40 weer blad-
korven geplaatst. Bladkorven
zijn bedoeld voor blad van ge-
meentelijke bomen waarvan het 

blad in tuinen terecht komt. Voor 
het overige blad dat in de open-
bare ruimte terecht komt, houdt 
de gemeente het schoon met de 
veegwagens.

Onteigeningsplan rotonde 
BontebrugIntroductie
Ontwerp koninklijk besluit tot 
aanwijzing van een onroerende 
zaak ter onteigening in de ge-
meente Oude IJsselstreek voor 
de uitvoering van het inpassings-
plan N317 rotonde Bontebrug. 
Voor  inlichtingen over de proce-
dure, voor het maken van een af-
spraak als u een zienswijze mon-
deling kenbaar wilt maken of 
wanneer u het ontwerpbesluit in 
Utrecht wilt komen inzien, neemt 
u contact op met Rijkswaterstaat 
Corporate Dienst, de heer P.W.M. 
Lommerse, tel. 0651319545; b.g.g. 
tel. 06-46131163. In het kader van 
deze procedure is een hoorzitting 
gepland. Deze hoorzitting plaats 
op 11 oktober 2018 om 11.00 
uur in het gemeentehuis Oude 
IJsselstreek, spk. 47, zaal Wals, 
Staringstraat 25 te Gendringen. 
Hiervoor wordt geen afzonder-
lijke uitnodiging verzonden.

Brandweervoertuigen
B en W wil de VNOG machtigen 
om actie te ondernemen voor het 
verkrijgen van schadevergoeding 
van Truckfabrikanten wegens 
het maken van verboden prijs-
afspraken waardoor gemeente 
benadeeld is bij de aanschaf van 
brandweervoertuigen.

Netterden
Het college wil het bezwaar-
schrift tegen afwijzing van het 
verzoek om handhavend op te 
treden met betrekking tot het 

gebruik van de percelen H339 
en H947 te Netterden, gelegen
in bestemmingsplan ”Buiten-
gebied 2000, herziening 2002” niet 
ontvankelijk verklaren. Door het 
bezwaarschrift niet-ontvankelijk 
te verklaren, wordt uitvoering 
gegeven aan de geldende wet-     
en regelgeving, het advies van 
de Commissie bezwaarschriften 
opgevolgd en de bestreden be-
slissing in stand gelaten.

Keurkamer Ulft
Het college van B en W wil In 
principe medewerking verlenen 
aan het verzoek van Azora om 
aan de Keurkamer te Ulft een 
tijdelijk gebouw met daarin 72 
woonzorgeenheden te realiseren 
voor een periode van max. 10 
jaar. 
Op grond van bijlage II, artikel 4,
lid 11 van het Besluit Omgevings-
recht (Bor) kan er voor een 

periode van maximaal 10 jaar 
worden afgeweken van het 
bestemmingsplan.

KIVADA
Het college vergoedt de leges-
kosten van de vergunningen en 
de evenementenverzekering van 
de tien organisaties van kinder-
vakantiedagen in de gemeente 
voor de jaren 2018 en 2019 ter 
hoogte van maximaal € 3.250,-

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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Het College van B&W stelt de gemeenteraad voor om krediet beschikbaar te stellen van 1,3 miljoen Euro, 
om het gebouw aan de Frank Daamenstraat in Ulft, waar voorheen het ISWI was gevestigd, te kopen.     
B en W. wil de lokale en regionale economische ontwikkelingen stimuleren. Het beeldbepalende gebouw 
moet een belangrijke rol gaan spelen bij het faciliteren en stimuleren van jong ondernemerschap. Met 
name door een startupomgeving voor de smart industry in dit gebouw te realiseren.

Streetball Lichtenberg:

Van ’probleemjongeren’ tot leerbedrijf

Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

’n minuutje

Paerelskruutje

Een paar jaar geleden leek 
het helemaal mis te gaan bij 
het Silvoldse wijkcentrum de 
Lichtenberg, dat even zelfs ge-
sloten dreigde te worden. De 
knop ging echter om: er wordt 
niet langer stennis geschopt, 
maar wekelijks fanatiek gesport. 
Het jeugdhonk werd helemaal 
opgeknapt door de jongeren 
zelf en nu is er de samenwerking 
van het Graafschap College met 
Streetball Lichtenberg als erkend 
leerbedrijf.

De Lichtenberg kwam in het 
verleden, zo rond 2013, nog          
aanmerkelijk minder positief in 
het nieuws. Jongeren zorgden er   

voor overlast en het ging van 
kwaad tot erger, weet buurt-    
bewoner Benny Vonk nog. 
”Na het faillissement van wel-
zijnsorganisatie Fidessa Welzijn, 
dat verantwoordelijk was voor
 de activiteiten in het wijkcentrum, 
was er niets meer te doen in de 
Lichtenberg,” vertelt Vonk, die
zelf met vrienden van de sportzaal 
in het centrum gebruikmaakte 
om er wekelijks een potje te bas-
ketballen. ”Ook voor de jeugd 
niet. De jongeren gingen zich 
vervelen en dat ging niet goed.” 
De bewoners met een beperking 
van de Lichtenberg en de jonge-
ren kregen het met elkaar aan de 
stok. Vonk: ”Zowel de jongeren 

als de bewoners reageerden heel 
primair, het ging over en weer 
en liep uit de hand.” Zodanig 
dat de gemeente er klaar mee 
was: ”De voetbalkooi naast het 
wijkcentrum werd gesloten en 
de gemeente dreigde van de 
Lichtenberg een kantoorpand te 
maken,” zegt Vonk. 

Maar dat ging de Silvoldenaar te 
ver: Vonk, in het dagelijks leven 
ICT’er, wierp zich op als een ver-
edelde maatschappelijk werker. 
Naast zijn fulltime baan stak hij 
vele uren in het aanpakken van 
de netelige situatie in en om 
’zijn’ wijkcentrum. ”Ik ben met 
die jongeren in gesprek gegaan. 

Wat gaan we doen, heb ik ze ge-
vraagd.” Basketballen, bleek het 
antwoord, iedere vrijdagavond 
bij ’Streetball Lichtenberg’. Met 
sport als katalysator en met on-
dersteuning van Piet Kleingeld, 
gebiedsmakelaar bij de gemeen-
te Oude IJsselstreek, werd het 
wijkcentrum weer een ’chillplek’ 
voor de jeugd, die de ruimte     
helemaal zelf opknapte. 

Het ’jongerensportwerk’, zoals 
Vonk het omschrijft, werd nadien 
uitgebreid met zaalvoetbal en nu 
volgt een nieuwe stap: Streetball 
Lichtenberg heeft de accredita-
tie als erkend leerbedrijf binnen 
en gaat vanaf komende maand 
samenwerken met Mijn School 
-onderdeel van het Graafschap 
College- waarbij stagiaires met 
de richting sociaal-cultureel werk 
geplaatst mogen worden. 

Hulp kregen en krijgen Vonk en
de jongeren ook van Remco 
Wielens van Helpgewoon Jeugd,
die zich ontfermt over de ’pro-
bleemgevallen’ bij de Lichten-
berg en probeert hen weer op het 
juiste pad naar school of werk    
te helpen. Maar de jongeren 
hebben het vooral zelf gedaan, 
benadrukt Vonk. Hij houdt het 
ze weleens voor, wat ze voor 
elkaar hebben gekregen in de 
Lichtenberg: ”In 2013 was het 
hier een drama. Dat ze nu zo ver 
gekomen zijn, is ongelooflijk. De 
jeugd die hier overlast veroor-
zaakte heeft het zelf opgelost en 
nu gaat het als leerbedrijf nog 
verder.”

Benny Vonk.

Frank Daamen gebouw Ulft



Rijbewijskeuringen
Senioren, chauffeurs met rijbe-
wijs C/D/E en overige automo-
bilisten die voor verlenging van 
hun rijbewijs moeten worden 
gekeurd, kunnen hiervoor 26 
september terecht op het spreek-
uur in Zaal De Mulderije, in Ulft. 
Voor senioren kost de keuring   
€35,- en voor chauffeurs tot    
75 jaar met rijbewijs C/D/E is het 
€55,-. Voor informatie en een 
afspraak belt u tijdens kantoor-
uren naar het landelijke afspra-
kenbureau van Regelzorg Rij-
bewijskeuringen: 0882323300. 
Zelf een datum plannen kan via
www.regelzorg.nl. 
Veel gemeenten verstrekken de
keuringsformulieren (Gezond-
heidsverklaringen) niet meer 
en verwijzen naar het CBR. De 
Gezondheidsverklaring is  echter
ook verkrijgbaar bij Regelzorg 
en kost € 41,-. De verwerking
en beoordeling van de Gezond-
heidsverklaring door het CBR 
kan tot 3 maanden in beslag ne-
men. Geadviseerd wordt om ten 
minste 4 maanden voor het ver-
lopen van de geldigheid van het 
rijbewijs een afspraak te maken 
voor een keuring. 

Jonge Gezinnenbeurs
Zaterdag 29 september organi-
seert Kinderopvang Humanitas 
op kinderdagverblijf De Riet-
pluim in Terborg een jonge gezin-
nenbeurs. Iedereen, van jong tot 
oud, is van harte welkom van 
11.00 tot 15.00 uur. De toegang 
is gratis. Er is voor jong en oud 
van alles te doen. Van informa-
tie over je zwangerschap en de 
periode daarna, reisadvies voor 
jonge gezinnen tot opvoedtips 
van een kindercoach.
Voor kinderen is er een spring-
kussen, knutselactiviteiten en ze 
kunnen grabbelen. 
Er zijn professionals aanwezig 
die gespecialiseerd zijn op het 
gebied van logopedie, (bekken)
fysiotherapie en zindelijkheid. 

Iedereen ontvangt na afloop een 
leuke attentie.

Kermis in Etten
Van vrijdag 21 tot en met dins-
dag 25 september is er kermis 
in Etten. Het programma is als 
volgt: Vrijdag:  Teenparty Friday 
White met DJ Roel in de tent.
Zaterdag: Verkoop nummers vo-
gelschieten en inschrijven jeugd-
koningschieten, rondgang door 
het dorp met Harmonie ’Onder-
ling Genoegen’, Schutterij ’De 
Eendracht’, daarna plaatsen vo-
gel, kerkdienst, opening kermis 
bij de kerk en vanaf 20.00 uur 
feest met X-Plain.
Zondag: Gezellige middag met 
Freeline, rondgang door Schut-
terij ’De Eendracht’ en St. Mar-
tinus, Jeugdkoningschieten.
Maandag: Vaandelzwaaien bij de
feesttent  m.m.v. Harmonie ’On-
derling Genoegen’, vogelschie-
ten, kruisboogschieten, feest met 
DJ Raymond van Osch.
Dinsdag: Reveille door Schutterij 
’De Eendracht, Ballenschieten 
met DJ Raymond van Osch, 
Kidgames.

Cursus creatief verhalen 
schrijven
Maandagmorgen 1 oktober start 
in de Bibliotheek Terborg de cur-
sus ’Creatief verhalen schrijven’; 
schrijven vanuit je gevoel, met je 
eigen mogelijkheden. Docent is 
Anna Schimmel.
De cursus wordt gehouden in de 
Bibliotheek Terborg, Herman 
van Velzenstraat 1, op maandag 
1 oktober, 5 november, 3 de-
cember, 7 januari, 4 februari en 
18 maart van 10 tot 12 uur. Prijs: 
€75,-, leden van de bibliotheek 
betalen €65,- (contant betalen op
1 oktober). Inschrijven is ver-
plicht en mogelijk via: 
www.achterhoeksepoort.nl of in 
de Bibliotheek.

Bingo KBO/SBU
KBO/SBU, de organisatie voor 
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 1 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. 

Mantelzorgcafé in gemeente 
Oude IJsselstreek
Tref- en informatiepunt voor 
mantelzorgers. Op maandag 1 ok-

tober 2018 is er weer een bijeen-
komst van het Mantelzorgcafé. 
Mantelzorgers kunnen elkaar 
ontmoeten in  ’De Roode Leeuw’ 
Sint Jorisplein 14 in Terborg van 
13.30 tot 15.00 uur. Iedereen die 
intensief of langdurig zorgt voor
een ouder, een kind, partner of 
iemand uit de omgeving, is man-
telzorger. Soms komen mantel-
zorgers voor uitdagingen te staan 
en kan het emotioneel zwaar 
worden. Praten daarover kan 
helpen om de zorg vol te hou-
den. Andere mantelzorgers be-
grijpen u maar al te goed. U bent 
daarom van harte welkom in het 
Mantelzorgcafé, georganiseerd 
door VIT-hulp bij mantelzorg. 
De mantelzorgconsulent is uw 
gastvrouw. Zij ontvangt iedereen 
met een kopje koffie of thee en 

kan uw vragen beantwoorden.
Opgave hiervoor is niet nodig. Er 
zijn geen kosten aan verbonden 
en de koffie/thee krijgt u aange-
boden. Meer weten? Bel (0544) 
82 00 00 of mail:
info@vithulpbijmantelzorg.nl

Informatiebijeenkomst lees-
groep Duits Bibliotheek Ulft 
Wilt u mooie Duitse boeken     
lezen, daarover inspirerende ge-
sprekken voeren en nieuwe men-
sen ontmoeten? Op donderdag
4 oktober is er in de Bibliotheek
Ulft een informatiebijeenkomst 
over de oprichting van een lees-
groep Duits. De leesgroep kiest 
uit een door deskundigen opge-
stelde boekenlijst met heden-
daagse Duitstalige literatuur. 

De voertaal bij de bespreking is 
Duits. De informatiebijeenkomst 
is een initiatief van de Bibliotheek 
samen met de stichting Senia, de 
landelijke organisatie die lees-
groepen opricht. Meer informa-
tie over de werkwijze is te vinden 
op www.senia.nl. Als u belang-
stelling heeft bent u welkom op 
donderdag 4 oktober om 10:30 
in De Bibliotheek Achterhoekse 
Poort, Hutteweg 24 Ulft  U kunt 
zich opgeven via info@senia.nl of 
www.achterhoeksepoort.nl. 
Deelname is gratis.

Instuifmiddag KBO/SBU
KBO/SBU organiseert op maan-
dag 15 oktober een instuif-
middag vanaf 14.00 uur in 
zaal het Hemeltje te Ulft. Er 
wordt een kaartje gelegd (o.a. 
solokaarten, jokeren, 3/15), rum-
mikub gespeeld en gesjoeld;     
andere spelen zijn welkom. De 
entree is gratis en men hoeft geen 
lid te zijn! De koffie kost slechts 
€1,- en er is ruimte voor zo’n 80 
deelnemers, dus breng partner, 
buren en vrienden mee.

Damesgilde Ulft
Op woensdag 17 oktober om 
19.30 uur is er een bijeenkomst  
van Damesgilde Ulft in de Con-

ferentiezaal van de DRU Cul-
tuurfabriek in Ulft. De heer 
Wilfried Holtus vertelt ons over 
zijn project in Gambia. Hij zal 
ook een kraampje met diverse 
mooie producten uit Gambia op-
zetten, die tevens te koop zijn, 
denk aan bronzen beeldjes e.d. 
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Nieuw: Ulfter wandeling door heden en verleden

Ulft is veranderd in de loop der jaren. Heel veel is ’geschiedenis’ geworden. Toch zijn er nogal veel plaat-
sen waar de oude situatie door middel van verhalen en foto’s weer tot leven zijn te wekken. Waar stond 
het kasteel? Waarom heette het pand bij de brug Hotel ’De Sluis’ en niet ’De Stuw’? De brug, die is toch 
niet zo oud? Hoe was dat vroeger en wat is er met die bruggen gebeurd? Op al die vragen wordt antwoord 
gegeven. En juist dat willen de gidsen, Tonny Frazer, Benny Evers, Jan Tinnevelt, Stef Hermsen en Jan 
Hartjes, doen; verhalen vertellen en de vragen beantwoorden. Deze gidsen, leden van de fotowerkgroep 
van de Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen (OVGG), hebben hun energie gestoken in dit 
project; een wandelroute door een deel van Ulft. De route, ongeveer 4 kilometer, is rolstoelvriendelijk.
Zondag 30 september om 11.30 uur wordt de aftrap gegeven en zullen de gidsen met een groep de route   
lopen. Wil je mee, meld je dan aan bij de balie van de DRU Cultuurfabriek. Andere aanmeldmoge-
lijkheden: tel. 0315-714358, online via www.drucultuurfabriek.nl of e-mail info@drucultuurfabriek.nl.               
De kosten zijn e4,- per persoon, kinderen tussen 6 en 12 jaar betalen de helft. Startpunt is bij het stand-
beeld van de ijzergieter op het plein voor het Portiersgebouw. Daarna worden elke vierde zondag van 
de maand wandelingen verzorgd. Aanmelden kan online of bij de balie tot een half uur voor aanvang. 
Groepen kunnen op afspraak ook op een ander tijdstip onder leiding van een gids de route lopen.

In de weekenden t/m 28 oktober vaart de rondvaartboot de Iesselganger over de Oude IJssel. Vanaf de 
Baileybrug op het DRU Industriepark in Ulft gaat het naar de sluis in Gaanderen en weer terug. Geniet 
van de herfstkleuren langs de oevers van de Oude IJssel. U kunt boeken op www.ijsselvaart.nl of via de 
site: vvvoude-ijsselstreek.nl. Volwassen e 7,- en kinderen tot 12 jaar e 4,-. (Foto Henk van Raaij)

Oktobervaarten met de fluisterboot

Wedstrijden van de 
komende weken
30 september
VV Mariënveld - Ajax B 
SV Kilder - VV Etten
Gendringen - VV MvR 
GWVV - AD ’69
NVC Netterden  SV Bredevoort
VV Union - SDOUC  
Hollandia - Silvolde 
VV Terborg - Ulftse Boys   

7 oktober
Ajax B  - VV Etten 
SV Grol - Gendringen
SV Zeddam/St. Joris - GWVV 
NVC Netterden -  Den Dam
SDOUC - VIOD Doetinchem 
Silvolde - RKHVV 
VV MEC - SVGG
Ulftse Boys - KSH 
AD ’69 - VV Terborg 

14 oktober
SV Halle - Ajax B
VV Etten - SV Bredevoort 
Gendringen - SML 
GWVV - VV MEC
VV Mariënveld - NVC 
Netterden
DVC ’26 - SDOUC 
Achilles 1894 - Silvolde 
SVGG - Sprinkhanen
VV Terborg - VVG ’25 
SV Loil - Ulftse Boys

Sportverenigingen, geef
uw wedstrijden door, 
dan weten uw supporteers
wanneer ze u kunnen
komen aanmoedigen!
ulftsekrant@ijselstroom.nl
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Kok Renovaties bestaat 20 jaar. De jaren 
zijn voorbij gevlogen volgens de specia-
list in houtrotrenovatie, Gerard Kok. Die 
weken van honderd uur werken in een 
week behoren tot het verleden, maar het 
bedrijf gaat nog steeds vol gas door. 

Om werk heeft Gerard Kok van Kok 
Renovaties nooit verlegen gezeten. 
”Gelukkig niet,” blikt hij terug. ”Het heeft 
eigenlijk vanaf het begin lekker doorge-
lopen.” En van ècht afbouwen is bij de 
62-jarige Ulftenaar ook nog geen sprake. 
”Ik probeer al 5 jaar lang om op zaterdag 
thuis te blijven,” zegt hij lachend. ”Dat is 
tot nu toe nog niet gelukt. Het is soms 
ook moeilijk in te schatten wat je aantreft. 
Vorige week zaterdag nog bijvoorbeeld: ik 
zei tegen m’n vrouw dat ik met een uurtje 
wel thuis zou zijn. Nou, het werd gewoon 
half zes voor ik thuis was. Als je het leuk 
vindt, is dat ook niet erg. Wel doe ik steeds 
minder zware klussen als het renoveren 
van badkamers.” 

Houtrotrenovatie
Kok richt zich 
nu met name op 
houtrotrenovatie. 
”Daar heb ik hob-
by aan,” zegt hij. 
”Je krijgt gelijk 
eer voor je werk.  
Dat vind ik mooi. 
Klanten hebben 
bijvoorbeeld een 
oud en verrot 
kozijn. Als ik dan 
klaar ben is het 
weer als nieuw.” 
Heel wat kozijnen, 
deuren, luiken en 
alle andere houten 
dingen die aange-
tast zijn, krijgen 
een tweede leven 

door Kok. ”Ik vind het eerlijkgezegd ook 
veel mooier,” legt hij uit. ”Als je een oud 
huis hebt, dan horen daar als het even 
kan de originele deuren en kozijnen in te 
zitten. Nu ben ik bijvoorbeeld bezig met 
een huis in Winterswijk.  Het is rond 1890 
gebouwd. In zo’n pand ga je geen kunst-
stof kozijnen plaatsen, vind ik.” 

Handwerk
Houtrotrenovatie is specialistisch werk. En 
ook echt handwerk. ”Je moet heel secuur 
te werk gaan en ook veel geduld hebben,” 
zegt Kok. ”Mensen proberen het ook eerst 
vaak zelf. Maar dat wil nog wel eens mis-
gaan. Je wilt niet op drie meter afstand 
zien dat iets gerenoveerd is. Ik word dan 
vaak alsnog ingeschakeld.”
 
En dat is niet voor niets, want met de 
opleidingen die hij ervoor volgde en de 
jarenlange ervaring is Kok een van de wei-
nige specialisten uit de regio. Daar gaan 
nog veel huiseigenaren plezier aan bele-
ven. Meer info over Kok Renovaties is te 
vinden op: www.kok-renovaties.nl

Kok Renovaties
20 jaar specialist in houtrotrenovatie

Huiskamerfestival Gast in Gend-
ringen (GiG) barst weer los. Op 
zondag 7 oktober staan de deuren 
van elf Gendringse huiskamers 
open voor artiesten èn publiek. 

Het muzikale aanbod van GiG 
is ook dit jaar weer heel divers. 
Van klassiek tot pop en van rock 
tot Oosterse feestmuziek. En 
het mooie is: elke bezoeker kan 
gebruik maken van deze variatie, 
omdat op 7 oktober drie optre-
dens bezocht kunnen worden. 
Het eerste concert is om 14.00 
uur en elk optreden duurt onge-
veer een half uur. Omdat alle 
locaties zich rondom het cen-
trum van Gendringen bevinden, 

kun je lopend of met de fiets 
naar de volgende huiskamer. Om 
15.00 en 16.00 uur zijn de nieuwe 
rondes. 

Groei
De organisatie kent inmiddels 
het klappen van de zweep. Dit 
jaar is het de achtste keer dat 
GiG gehouden wordt. En elk 
jaar is het weer wat drukker in 
de Gendringse huiskamers. Nu 
is dat niet anders. ”De aanmel-
dingen stromen al weer binnen,” 
zegt Joost Soontiëns, een van de 
organisatoren. ”We zien dat veel 
bezoekers weer terugkomen en 
nieuwe mensen sluiten aan. Zo 
groeien we mooi door.”  

Het kenmerk van Gast in Gend-
ringen blijft echter de huiselijke 
setting en de intieme sfeer. Dat 
is waar het om te doen is en juist 
dat spreekt zowel bezoekers als 
artiesten aan. Geen mega-optre-
dens met honderden bezoekers, 
maar kleine voorstellingen voor 
1- tot 20 mensen per huiskamer. 
Alsof je een privéconcert krijgt. 

Bijzondere locaties
Een optreden in een willekeurige 
huiskamer is al bijzonder, maar 
ook dit jaar zijn weer enkele 
andere, verrassende locaties toe-
gevoegd. Zo doet de oude       
smederij van Blumer ook dit jaar 
dienst als ’popzaal’. Bij de bloe-
menwinkel van Bresser speelt Pip 
Alblas, bekend van The Voice of 
Holland. Naast de artiesten is dus 
ook het aanbod van locaties zeer 
divers.  

Artiesten en reserveren
Deze artiesten kun je bewonde-
ren tijdens GiG:  Sarena Klappa, 
Pip Alblas, Jacqueline Snel, Trio 
Merel Bluemink, Ricardo Till-
man, Cedar Grove, Harry en de 
Kadavers, Enrico Reus, Laurens  
Max, The Bowery en Green 
Valentine. 
Reserveren kan online via www.
gastingendringen.nl en entree-
kaarten kunnen ook bij Bresser 
Bloemen (Grotestraat 14, Gend-
ringen) gekocht worden. 
Meer informatie over het huis-
kamerfestival en de artiesten is 
op de website te vinden.

Gast in Gendringen

Intieme concerten in Gendringse 
huiskamers

Dorien Leijzer, Liesbeth Masselink en Gitta van den Berg.

Het wordt weer een feest tijdens de 
Terborgse kermis van vrijdag 5 tot en met 
maandag 8 oktober. Nieuw dit jaar zijn 
een feest in de stijl van het Oktoberfest en 
prijzen voor de mooist versierde straten. 

”Ik kijk er weer naar uit,” vertelt Charmain 
Berendhaus, lid van de kermiscommissie. 
”We hebben weer een mooi programma 
neergezet. Dat begint op vrijdagavond al 
met de lampionoptocht. Dat doen we al 
jaren. Ik deed vroeger zelf als kind ook 
mee. Later liep ik met mijn dochter. En 
dat geldt voor heel veel mensen. Echt 
leuk.” 
Maar dat is slechts het begin van vier 
dagen feest. Uiteraard komen andere ver-
trouwde zaken als het lunapark, de grote 
markt, het vuurwerk en het vogelschieten 
weer terug. Toch is er ook dit jaar veel 
ruimte voor vernieuwing. 
Berendhaus: ”We gaan weer vol voor 
versierde straten in Terborg. Er zijn hele 
leuke prijzen te winnen per straat. We zijn 
benieuwd met welke creatieve ideeën de 
Terborgenaren komen. En mocht het te 
veel werk zijn, dan kun je als straat ook 
bijvoorbeeld kermisvlaggen aanschaffen. 

Die zijn met een mooie 
korting verkrijgbaar bij 
Bonbons Terborg.” 
 
Versierde straten
Ze zijn wat dat betreft wel 
wat gewend. Jaren gele-
den was er nog jaarlijks 
een bloemencorso tijdens 
de kermis. Geweldige 
creaties met dahlia’s 
werden er gemaakt. Een 
versierde straat was toen 
ook heel normaal. ”Het 
zou mooi zijn als nu de 
straten rond het centrum 
net als vroeger weer 
feestelijk worden aange-
kleed,” zegt Berendhaus.

”We beoordelen de straten bij daglicht en 
als het donker is. Dat gebeurt op de don-
derdag voor de kermis. De prijsuitreiking 
is op zondagmiddag. Je straat opgeven 
kan via info@kermisterborg.nl.”

Oktoberfest
Een andere vernieuwing is het feest in 
de tent op zondag vanaf 16.00 uur. De 
Terborgse variant van het Oktoberfest 
moet dat worden. ”Compleet met lange 
tafels, pullen en de juiste muziek,” weet 
Berendhaus. ”De band Kiep Movin’ ver-
zorgt de muziek en dat belooft een mooi 
feest te worden.” 

Dit alles vindt plaats in een nieuwe tent, 
die deels doorzichtig is. Daardoor heb je 
ook vanaf het lunapark zicht op de tent. 
Daarnaast zijn er meer mogelijkheden om 
overdekt te zitten, mocht het onverhoopt 
regenen. ”Maar daar gaan we natuurlijk 
niet vanuit,” zegt Berendhaus. ”We kijken 
uit naar een hele mooie kermis en zijn er 
klaar voor!” 
Het volledige en uitgebreide programma 
is te vinden op www.kermisterborg.nl

Kermis Terborg:
Van Oktoberfest tot straatversiering

Een nieuwe naam en twee nieu-
we gezichten. Ricardo Rath en 
Koen Robben zijn sinds 1 sep-
tember de nieuwe uitbaters van 
De Olde Boerderij, voorheen 
Keetje bij de Sluis. Een frisse 
wind waait door de zaak. 

Ze hebben er zin in. De kok 
(Koen) en gastheer (Ricardo) 
zijn vol enthousiasme begonnen 
aan hun nieuwe avontuur. ”We 
gaan veranderingen doorvoe-
ren,” klinkt het stellig. ”Maar 
dat doen we stap voor stap.” 
De kaart is inmiddels al hele-
maal vernieuwd en het interieur 
is verfrist. Duidelijk is dat De 
Olde Boerderij een echt eet-
café is. En elk seizoen zijn er 
weer ander lekkernijen, zoals 
bijvoorbeeld wild, verkrijgbaar. 
”We richten ons inderdaad op 
eters, maar wat drinken op het 
terras of binnen kan natuurlijk 
ook,” vertelt Koen. ”We heb-
ben zelfs de barkrukken weer 
aan de bar gezet. Hier kun je 
een lekker drankje drinken.”

Samenwerken
Ricardo en Koen werkten in het 
verleden al samen in de horeca. 
”Ik was destijds een leerling 
van Koen,” vertelt Ricardo. 
”We kwamen elkaar een tijdje 
geleden weer tegen en Koen 
vroeg of ik zin had in een leu-
ke uitdaging. We hebben toen 
samen een avondje gepland en 
het balletje ging al snel rollen.” 
En zodoende zijn beide heren 
nu hèt gezicht van het eetcafé 
aan de F.B. Deurvorststraat 6 
in Ulft. Ze kunnen niet wachten 
om al hun ideeën in de praktijk 
te brengen.
”Er is niet zo veel aanbod voor 
lekker eten in Ulft,” weet Koen. 
”Wij willen er samen ècht wat 
van maken en daar hebben we 
heel veel zin in.” Woensdag tot 
en met zondag van 12.00 tot 
21.00 uur is de keuken open. 
De bar is tot minimaal 22.00 uur 
geopend. 
www.deoldeboerderij.nl 
Reserveren via: 0315-840864.

Nieuw eetcafé:

De Olde Boerderij

V.l.n.r. Rick van Dam, Vera Kraan, Charmain Berendhaus 
en Erik de Bree.

Koen Robben (links) en Ricardo Rath.



 Kozijnen met rotte plekken? 
 Laat ze duurzaam repareren.

 Vele malen goedkoper dan vervangen.

RENOVATIE SPECIALIST 
Heggenseveld 2           
7071 WN Ulft               kok.revonatie@hetnet.nl
Tel. 06 - 53 69 20 77    www.kok-renovaties.nl

KOK
Ook uw helpende hand bij schilderwerk

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

Ulftsestraat 30B - administraties - belastingzaken

7075 DD ETTEN - computerverwerking - bedrijfsadviezen

tel. 0315 - 340533 - loonadministraties - subsidies

fax 0315 - 340566 - begeleiding van startende ondernemers

Sandra 
Rözer

Uitvaartzorg

Sandra 
Rözer

Vrijheid in keuze 
ongeacht uw 

verzekeraar

24 uur per dag 
bereikbaar

• Zorg  • Respect  • Aandacht

Tel. 06 1766 8575  
www.uitvaartzorg-ulft .nl

.nl

             Geboorte-
        Huwelijks-
 Uitnodigings-
kaarten

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

Vanuit de ruimte zie 
je mooi hoe de aarde 

oplicht, maar 
tegelijkertijd is dat 

ook zorgelijk.   

- Andre Kuipers, ambassadeur 

Doe het licht uit en kom naar de Nacht van de Nacht van 27 oktober 
www.nachtvandenacht.nl 
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Op zondag 7 oktober start bij 
Schuttersgilde St. Joris uit Ulft 
het nieuwe kaartseizoen. Elke 
twee weken wordt er op de zon-
dagavond hartenjagen gespeeld 
in het clubgebouw. De koffie 
staat klaar om 19.00 uur, het 
kaarten begint om 19.30 uur tot 
ongeveer 22.15 uur. Daarna is er 
uiteraard gelegenheid om gezel-
lig wat na te kaarten.

Lijkt het u leuk om mee te kaar-
ten? Kom dan gerust een keer 
kijken om vrijblijvend een kaartje 

te leggen en de sfeer te proeven. 
Er wordt gekaart om de punten 
en er zijn ook leuke prijsjes te 
winnen, waarbij de gezelligheid 
steeds voorop staat. 
Meer informatie over de 
kaartavonden vindt u op 
www.polsekermis.com.

Schema Kaartavonden 
7 oktober, 14 oktober, 4 novem-
ber, 18 november, 2 december, 
16 december, 29 december: Olie-
bollen hartenjagen, 13 januari,  
27 januari, 10 februari, 4 febru-

ari, 10 maart, 24 maart, 7 april: 
finale kaartavond.

Hartenjagen bij St. Joris

Kaartavonden bij St. Joris

De tweewekelijkse kaartavonden bij St. Joris gaan in oktober van start (Foto Jurgen Weijl)

Op zondag 23 september, van 
11.00 tot 17.00 uur is de laat-
ste gelegenheid in 2018 om 
één van de mooiste tuinen van 
de Achterhoek nog te zien. U 
kunt deze dag genieten in de
nog steeds prachtige, kleurrijke,
veelzijdige en goedverzorgde
tuin van Yvonne en Wim
Duitshof-Knufing, Terborgse-
weg 19 in Breedenbroek.

Vele bezoekers en groepen 
hebben dit jaar al genoten van 
hetgeen deze landschappelijke 
tuin met gepaste kunst objecten 
u te bieden geeft. 
De borders hebben nog volop 
kleur, men ziet herfst aster, 
helenium, sedum, salvia, per-
sicaria, alcea, loodkruid, ect. 
en de diverse floxen en rozen 
die in hun tweede bloei staan, 
met name ook de Guirlande 
d’Amour boog.
Langzaam verdwijnen de uit-
bundigste kleuren van de mees-
te bloeiende planten, daarvoor 

in de plaats is er een variatie 
aan vruchten, bottels en zaden 
en de eerste bonte herfstkleu-
ren van de bomen. 
Met mooi weer zoekt u een plek 
in de tuin die u aanspreekt en 
geniet van een kop koffie/thee 
met wat lekkers er bij. 
De bloemenwei heeft zijn hoog-
tepunt gehad, deze is nog niet 
gemaaid, hierin vindt u de grote 
slingerborder, met diverse bota-
nische Moschata rozen, sommi-
gen pronken al met hun bottels.
De imkers van ’t Beggelder zijn 
aanwezig met hun demo kast en 
honingproducten. 
Kortom, de tuin ziet er ondanks 
de droge zomer nog steeds 
fantastisch uit en is nog steeds 
het bezoeken waard. De entree 
bedraagt € 3.- p/p. 
Het genieten van de tuin is goed 
te combineren met een bezoek 
aan de dichtbij gelegen Galerie 
21. 
www.galerie-21.nl 
Voor tuin info: www.meihuus.nl

Laatste open tuindag 
2018 op ’t Meihuus
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Deze keer willen we graag de medewerking van 
uw kennis. Op de foto zien we een bruidspaar met 
gehele familie. De bruid is gekleed in het zwart 
met een lange witte sluier met een bloemenkrans 
op het hoofd, wat in die tijd zeer gebruikelijk was. 
De foto is gemaakt voor 1937. 
Op de achtergrond zien we namelijk de oude 
waterstaatkerk van Megchelen. Daarvoor zien 
we het baarhuisje dat in 1945 met de bevrijding 
is verdwenen. Als we dus voor de kerk staan is 
de foto dus links van de kerk gemaakt. Wie kent 
iemand op de foto. Alvast hartelijk bedankt voor 
de medewerking.

Oude foto’s en reactie’s zijn van harte welkom 
bij de fotowerkgroep van de oudheidkundige ver-
eniging. 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 15 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)

21 t/m 25 sept.: Kermis Silvolde
22-23 september: SamenLoop voor Hoop Oude IJsselstreek,   
 Atletico-terrein Ulft
22 september: Open Dag bij manege Diekshuus, Gendringen
23 september: Open Tuindag bij familie Duitshof-Knufing,   
 Breedenbroek
26 september: Rijbewijskeuringen, Mulderije, Ulft
29 september: Jonge gezinnenbeurs, Kinderdagverblijf de   
 Rietpluim, Terborg
30 september: Ulfter Wandeling, start plein voor Portiers-  
 gebouw, DRU Cultuurfabriek
1 t/m 5 oktober: Spaarweek Rabobank
1 oktober: Bingo KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
1 oktober: Mantelzorgcafé, Roode Leeuw, Terborg
1 oktober: Start cursus verhalen schrijven, Bibliotheek   
 Terborg
4 oktober: Informatiebijeenkomst leesgroep Duits,   
 Bibliotheek Ulft
5 t/m 8 oktober: Kermis Terborg
7 oktober: Huiskamerconcerten, Gendringen
14-19 oktober: Nationale Zwem4daagse, De Gendten Terborg
15 oktober: Instuifmiddag KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
17 oktober: Bijeenkomst Damesgilde Ulft, DRU Cultuur- 
 fabriek, Ulft
t/m 28 oktober: Oktobervaarten fluisterboot, vanaf DRU  
 Industriepark, Ulft

Er gaat geen vrachtwagen 
halfleeg weg
Helpen waar je kunt, op de plaats 
waar dit het meest nodig is. Dat 
doet de Moeder Teresa Stichting 
Ulft in Oost-Europa al tientallen
jaren. Het transporteren van 
kleding is één van de vele 
hulpactiviteiten.

En daar komt wéér zo’n lange 
oplegger van achttien meter de 
Nijverheidsweg in Ulft ingereden.
Het geeft elke keer weer een 
dubbel gevoel. Mooi dat deze 
hulp vanuit de Achterhoek ge-
realiseerd kan worden, jammer 
dat dit nog steeds nodig is. In de 
afgelopen jaren zijn er vele (kle-
ding-)transporten geweest vanuit 
Ulft. En daar komt veel bij kij-
ken, veel meer dan alleen een 
vrachtwagenchauffeur opdracht 
geven om 1500 kilometer richting 
Oradea in Roemenië te rijden. 
Soms maanden tevoren wordt de 
kleding op seizoen gesorteerd. 
Dat geldt voor nieuw ingekochte 
kleding, ingeleverde tweede-
hands kleding wordt standaard 
gecontroleerd of het schoon en 

heel is. Hele pallets worden vol-
gepakt, waarbij in het magazijn 
wordt aangegeven voor welk pro-
ject in welk Roemeens dorp de 
kleding bestemd is. Het behoeft 
geen betoog dat een klein pro-
ject met oudere Roma-bewoners 
niets heeft aan kinderkleding. 
Terwijl Nederland nog genoot 
van een nazomer, koelde het in 
de heuvels van Oradea al fors af. 
Daar steunt de Moeder Teresa 
Stichting Ulft duizenden Roma, 
ontheemd en vaak verstoten door 
de gemeenschap. De transporten 
worden zo gepland dat het kle-
dingaanbod aansluit bij de peri-
ode waarvoor deze bestemd is. 
Het laden van de vrachtwagens is 
een tijdrovende klus. Niet alleen 
gaan er 36 pallets van twee meter 
in de vrachtwagen, ook de ’loze 
ruimte’ wordt door Ulftse vrijwil-
ligers zo goed mogelijk opgevuld. 
De stichting wordt gesteund 
door verschillende transport-
bedrijven, waarbij Mainfreight 
uit ’s-Heerenberg niet onge-
noemd mag blijven, omdat ook 
zij het nut van hulp aan kans-
armen in Oost-Europa inzien.

Moeder Teresa Stichting

Dat sparen belangrijk is voor 
later, weet je vast wel. Maar dat 
sparen zó leuk kan zijn, daar 
kom je achter tijdens de spaar-
week van Rabobank Graafschap.
Ben jij tussen de 4 en 12 jaar oud 
en heb je een (spaar)rekening 
bij de Rabobank? Lees dan snel 
verder. Ook als je herfstvakantie 
al helemaal zit volgepropt met 
leuke dingen. Want dit wil je echt 
niet missen! 

Oké, wat is het plan? Van 1 tot 
en met 5 oktober is het weer tijd 
voor de spaarweek. Kom ergens 
in die week je spaarpot leeg-
schudden op ons kantoor in 
Doetinchem of Ulft en stort ten-
minste 10 euro op je eigen (spaar)
rekening. Tip: kijk je ouders en/
of opa en oma even lief aan, 
werkt altijd… Je ouders mogen 
dat bedrag trouwens ook via   
internetbankieren op jouw reke-
ning overmaken. Zodra die 10 
euro (of meer) op jouw rekening 
staat, krijg je van ons een leuke 

activiteit. Een creatieve work-
shop, theatervoorstelling of film: 
kies maar uit!

Twee leeftijdsgroepen
Tussen een kind van 4 en 12 jaar 
zit nogal een verschil. Daarom 
hebben we twee leeftijdsgroepen 
gemaakt: één van 4 tot 8 en één 
van 9 tot 12 jaar. Hoor jij bij die 
eerste groep? Dan kun je kiezen 
uit een theatervoorstelling of een 
creatieve workshop. Ben je tus-
sen 9 en 12 jaar, dan heb je de 
keuze uit twee coole films.  O ja, 
de voorstellingen en workshops 
zijn in Doetinchem of in Ulft.

4 tot 8 jaar: De Gruffalo
Hou je wel van een beetje span-
nend? Maar moet er ook gelachen
worden? Dan is De Gruffalo, een 
theatervoorstelling van Meneer 
Monster in de DRU Cultuur-
fabriek in Ulft echt iets voor jou. 
De Gruffalo heeft oranje ogen, 
een tong zwart als drop en paarse 
stekels van zijn rug tot op zijn 

kop. Het verhaal: een kleine 
muis loopt door het diepe, don-
kere bos, als drie dieren hem 
besluipen.
Ze willen niets liever dan kleine 
muis opeten. Gelukkig weet hij 
zijn fantasie te gebruiken en ver-
zint een list. Maar wat gebeurt 
er als de muis opeens oog in oog 
staat met zijn eigen verzinsel? 
Overwint hij dan zijn angst voor 
die grote griezel? Beleef het zelf 
mee!

4 tot 8 jaar: 
Creatieve workshop
Jij weet het al lang, maar mis-
schien is het tijd om dat ook 
eens aan anderen te laten zien: 
de kunstenaar, acteur of danser 
die in jou schuilt. Werk aan je 
(verborgen) talent in een van 
de creatieve workshops in De 
Gruitpoort in Doetinchem. Het 
is nog even een verrassing welke 
creatieve workshop je precies 
gaat volgen, maar leuk zijn ze 
allemaal! 

9 tot 12 jaar: Film Sing Song 
Zin in een swingende film over 
het ontdekken van je roots? Kom 
dan naar de DRU Cultuurfabriek 
in Ulft om de film Sing Song te 
zien. 

9 tot 12 jaar: 
Film Koningin van Niendorf
In de Gruitpoort in Doetinchem
kun je deze film vol spannende 
belevenissen en onverwachte 
vriendschap bekijken.
 
Hoe doe je mee?
Alle kinderen van 4 tot 12 jaar 
die klant zijn bij Rabobank 
Graafschap krijgen vanzelf een 
uitnodiging. Daarna kun je je 
aanmelden via
rabo.nl/graafschap/spaarweek. 
Veel plezier alvast!

Rabo Spaarweek

Een groepje vrijwilligers van de Moeder Teresa Stichting Ulft pakt de 
vrachtwagen helemaal vol.


