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Openluchttheater
9 Engbergen,
Marneth,
Dru Cultuurfabriek,

Gemeente Oude IJsselstreek, Silvoldse kermis
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Galerie bij de Boeken

De locatie van het Centrumfeest
is opnieuw van winkelcentrum de
Blenk via de Kerkstraat tot het
Kennedyplein, de ingrediënten
zijn behalve de 40 à 50 kramen
van winkeliers en hobbyisten
wederom theater, muziek en
vermaak.
Op het podium op het J.F.
Kennedyplein worden optredens
van een dj en de Brassy Sound
Band afgewisseld met een Magic
Show en driemaal een Rad van
Fortuin; via lootjes, die worden
uitgedeeld, maken de bezoekers
kans op fraaie, door de Hanzeondernemers beschikbaar gestelde cadeaus.

Ook dit jaar zijn er living statues in Ulft tijdens het Centrumfeest op 10 september.

Vorig jaar waren voor het eerst
living statues aanwezig op het

NVM

woning verkopen
tegen internet tarieven?
Het kan!
klanten beoordelen ons met een

9.2

daar zijn we trots op !

Info@alliancemakelaars.nl
0315-685546

(archieffoto 2016)

Centrumfeest en dat bleek een
schot in de roos.
”We wilden iets toevoegen,” legt
Giezenaar uit. ”Je kunt kiezen
voor een gewone braderie, maar
daar zijn er al heel veel van. En
een eenvoudige markt kun je
tegenwoordig bijna iedere dag
vinden in de buurt. Dus moet je
proberen je te onderscheiden.
Zo kwamen we vorig jaar op het
idee van de living statues.” Het
was destijds een mooi alternatief
voor het World Living Statues
Festival in Arnhem, dat in 2016
werd afgelast.

dien twee plaatsgenoten acte de
présence zullen geven: de uit Ulft
afkomstige broer en zus Axel
en Raquel Vrij behoren tot de
deelnemers.
”We kwamen er vorig jaar op
het laatst achter dat we in Ulft
een heel talentvolle livingstatuesfamilie hebben. Ze trekken het
hele land door en hebben een
ontzettend volle agenda, maar
gelukkig hebben ze tijd om in
hun eigen woonplaats mee te
doen. Er zijn maar weinig living
statues die als duo optreden, dus
dat maakt het extra bijzonder.”

Ditmaal gaat het festival in de
Gelderse hoofdstad wel door:
op 1 oktober staat in Arnhem het
WK op het programma. ”In de
aanloop naar dat evenement
hebben wij op het Centrumfeest
een mooi voorproefje,” vervolgt
Giezenaar, die tot zijn vreugde
kan aankondigen dat er boven-

Nieuw is dit jaar dat bedrijven de
kans krijgen om een living statue
te adopteren en dat de levende
standbeelden door het centrum
van het dorp verspreid staan.
Daarnaast is er een prijsvraag
aan verbonden waarbij de bezoekers hun creativiteit de vrije loop
kunnen laten: het is de bedoeling
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Dorpskiek’n,
11 Olde
MTS, Diekshuus,
Agenda

dat er per living statue een originele en toepasselijke naam wordt
verzonnen.

Van 12.00 tot 18.00 uur is er
deze zondag van alles te beleven
in hartje Ulft. Samen met de
centrumfeestcommissie van de
Ulftse ondernemersvereniging
De Hanze heeft Jeroen Giezenaar
van Mediavent de organisatie
van het evenement op zich genomen.

R

Bijlage:

Living statues en
op Centrumfeest in Ulft

Op zondagmiddag 10 september
vindt in Ulft weer het jaarlijkse
Centrumfeest plaats. Na de geslaagde primeur van vorig jaar
zullen er ook dit keer levende
standbeelden te bewonderen zijn
in het hart van het dorp. Leven
in de brouwerij wordt voorts
verzorgd door de aanwezige
horeca, optredende artiesten en
de lokale verenigingen die zich
presenteren tijdens het Centrumfeest.
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De Vernemstok
Wijkraad Ulft Noord,
Deco Home Hendrixen
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MAAK EEN AFSPRAAK
TIJDENS HET
CENTRUMFEEST

Niet te vergeten zijn er uiteraard ook de ondernemers en
standhouders die van 12.00 tot
17.00 uur hun waar presenteren.
Tevens geeft Theaterfabriek
Gekkoo deze middag diverse optredens en zijn er verschillende
foodtrucks. Voor de jeugd zijn er
onder meer springkussens en een
draaimolen.
Bij dit alles wordt de organisatie
bijgestaan door de voetballers
van Ulftse Boys, die onder meer
helpen met de op- en afbouw en
het horecagedeelte.
Overigens kunnen hobbyisten,
bedrijven en verenigingen zich
via info@ulftcompleet.nl aanmelden. Dat geldt ook voor (al dan
niet beginnende) artiesten.
Giezenaar: ”Zo kreeg ik een
mailtje van twee meisjes van 15,
die wilden met hun gitaar plus
een versterker komen optreden tijdens het Centrumfeest.
Natuurlijk kan dat, zoiets vinden
we superleuk! Het is sowieso
mooi om er meer straattheater
bij te hebben. En als we daarmee
ook nog talent kunnen stimuleren, is dat helemaal geweldig.”

De zomer voorbij..

De maand september voelt
altijd als een overgangsmaand.
Een nieuw begin. Een nieuwe
school. Nieuw werk. Met frisse
moed er tegenaan gaan. Weer
opgeladen terugkomen van
vakantie om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Meestal genieten we nog van een warme
nazomer in september die
doorsijpelt naar oktober. Er is
weinig reden tot klagen ofwel
soms? Ondertussen is er nog
geen kabinet geformeerd, maar
gelukkig is het in de Oude
IJsselstreek rustig.
Vorig jaar rond deze tijd werden weilanden vol met water
leeggepompt een paar kilometer verderop bij onze Oosterburen en lag het centrum er
nog niet zo florissant bij. Een
contrast met het rustige vaarwater waarin de gemeente nu
verkeerd. Er is zelfs tijd om iets
te vieren of iemand te eren.
De gemeente Oude IJsselstreek deed een oproep op
Facebook waarin iemand gezocht werd die Koning WillemAlexander wilde ontmoeten.
Samen met burgemeester
Otwin van Dijk reist er 20 september een inwoner van de
gemeente af naar Arnhem om
de Koninklijke hoogheid te
ontmoeten.
Ik hoop dat er iemand meegaat
die zo’n speciale ontmoeting
echt verdiend. Het is moeilijk
in te schatten wanneer iemand
daarvoor in aanmerking komt.
Ik hoop dat de gemeente daarin
de juiste keuze heeft gemaakt.
Nationaal en internationaal
was er geen sprake van komkommertijd met de fipronilcrisis, de terroristische aanslag
in Barcelona en de overstromingen in de Verenigde Staten.
In de gemeente vierde de komkommertijd hoogtij en dat was
misschien maar goed ook.

Ulftsekrant@ijselstroom.nl
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Een maand gemeente Oude IJsselstreek
Afval voor Buha BV

Het college van B&W van Oude
IJsselstreek heeft besloten de inzameling van het huishoudelijk
afval uit te laten voeren door
Buha BV uit Doetinchem. Dit
betekent dat Buha vanaf 1 januari 2018 voor 3 jaar het huishoudelijk afval in Oude IJsselstreek
gaat inzamelen.
Voor de inwoners van Oude
IJsselstreek verandert er weinig
door deze samenwerking. De
afvalfrequentie van het ophalen
blijft in 2018 hetzelfde als in
2017. Nieuw is dat de inwoners
van Oude IJsselstreek in de loop
van 2018 gebruik kunnen maken van het afvalbrengstation in
Doetinchem. Buha is een overheids bv dat het integraal beheer
en onderhoud van de openbare
ruimte verzorgt. Directeur Wim
de Korte: ”Wij zijn blij met deze
samenwerking en gaan ook in
gemeente Oude IJsselstreek voor
service en kwaliteit.”

Mandaatregeling

Begin juli heeft het college in
zijn collegevergadering de Mandaatregeling 2017 vastgesteld. In
een mandaatregeling worden bevoegdheden die aan het college
en/of de burgemeester op grond
van de wet zijn toegekend aan
de medewerkers gemandateerd.
Aangezien het de uitvoering van
wettelijke collegetaken betreft,
is het aan het college voorbehouden om een mandaatregeling

vast te stellen. Aansluitend aan
het mandaatkader is het mandaat
register toegevoegd. Daarin zijn
alle mandaten die binnen onze
organisatie zijn verleend, vastgelegd. Het mandaatregister is
opgebouwd in hoofdstukken en
per team opgesteld. Hierdoor is
snel en overzichtelijk te vinden
welke mandaten er binnen een
team zijn verleend.

Meidoornstraat in Ulft

Etten

Het college heeft besloten om het
verzoek om de status gemeentelijk monument van het pand
aan de Palmlaan 1 in Etten op
te heffen, afgewezen. Het pand
blijft op de gemeentelijke monumentenlijst staan en behoudt
de bescherming als gemeentelijk
monument.

IJzersteden

12 Jaar geleden trad de gemeente Oude IJsselstreek toe tot de
Ring van Europese IJzersteden.
Door het lidmaatschap krijgen
ze de mogelijkheid om kennis
en ervaring uit te wisselen met
Europese steden en gemeenten
die ook een rijke historie in de
ijzer en ijzerproductie hebben.
Erg waardevol. Maar ze willen
meer uit ons lidmaatschap halen. Zoals, cultuur in verbinding
met erfgoed, educatie/ scholing/
onderwijs, economie en werktoeristische routes rond ijzer
en industriegelegenheid, en
maatschappelijke
participatie.
Om de plannen waar te kunnen maken, is een verhoging
van het budget nodig. Het jaarlijks benodigd budget wordt
geraamd op € 30.000,00. Meer
uit het lidmaatschap halen kunnen ze als gemeente niet alleen.

De burgemeester had besloten om de Meidoornstraat te Ulft aan te wijzen als gebied waar voor de duur
van 2 weken cameratoezicht werd gehouden. Dit naar aanleiding van diverse openbare orde verstorende
incidenten. Via enkele buurtbewoners en de plaatselijke politie had de burgemeester aanwijzingen dat er
opnieuw gegronde vrees bestond voor verstoring van de openbare orde. Om de openbare orde preventief
te handhaven en in het belang van veiligheid van de bewoners van de Meidoornstraat had de burgemeester besloten cameratoezicht uit te oefenen in de periode 18 augustus t/m 1 september.
Hiervoor is samenwerking nodig
met diverse partijen zoals vakmensen, onderwijs, ICER, Nederlands IJzermuseum en ondernemers.

Schulddienstverlening

Stadsbank Oost Nederland wordt
gemachtigd om besluiten te nemen ten aanzien van de schulddienstverlening en maakt daarbij
gebruik van de in 2012 vastgestelde beleidsregels. Aanvullend

wordt de Stadsbank nu ook gemandateerd om een breed moratorium aan te vragen op basis van
het ’Besluit breed moratorium’.

jaar, aankoop particulier tweepersoons grafrecht: 20 jaar, verlenging particulier grafrecht: 3, 5,
7, 10 en 20 jaar.

Lijkbezorgingrechten

Toezichthouders

Het college wil dat de verordening lijkbezorgingrechten wordt
aangepast en biedt de inwoner
meer keuzemogelijkheden voor
aankoop en verlenging van het
grafrecht. Aankoop particulier
eenpersoons grafrecht: 10 en 20

Het college wijst toezichthouders BRP aan waardoor de
medewerkers in de frontoffice
Publieksbalie meer bevoegdheden krijgen om onderzoek te
doen naar de juistheid van adresen verblijfgegevens.

Silvoldse kermis

Vier dagen lang in zomerse sferen
weergoden een beetje meewerken is er in Silvolde een heerlijk
(na)zomerweekend te beleven.
”Dat zou natuurlijk fantastisch
zijn, maar op zomers weer kunnen we alleen maar hopen.”
Fervent Nozemdrinkers hoeven
trouwens niets te vrezen volgens
Terhorst. Zij kunnen gerust het
Nozem-record verbreken: ”Het
populaire drankje is ook dit jaar
volop verkrijgbaar. Er staat zelfs
een Nozemcocktail op de kaart.”

Highlights kermisprogramma

De ’Daredevils’ treden op tijdens de Silvoldse kermis.
In 2016 onderging de Silvoldse
kermis een grondige metamorfose. De frisse aankleding zorgde
voor extra sfeer en de nieuwe
indeling maakte het feestterrein compacter & knusser. Veel
Silvoldenaren waren positief verrast door de veranderingen.
Jurgen Terhorst, één van de
organisatoren van de Silvoldse
kermis, licht toe: ”Na afloop
hoorden we dat bezoekers terugkeken op een hele mooie kermis
en tevreden waren met de nieuwe opzet. Het feest was toe aan
een nieuwe look en dat is goed
gelukt.” In 2017 valt de kermis in
Silvolde op 16 t/m 19 september.

Volgens Terhorst is er wederom
genoeg nieuws te zien en te beleven komende editie. Dit jaar zet
de organisatie de stijgende lijn
door met een zomers thema.
Vorig jaar werd de zaterdagavond omgedoopt tot de ’Nozem
Night’. Dat had effect. ”Er werd
zoveel Nozem verkocht dat alleen de Zwarte Cross hogere aantallen haalde,” vertelt Terhorst
met een verbaasde stem. Een
regelrechte hit dus. Dit jaar verkeert de Silvoldse kermis geheel
in zomerse sferen. Vanwege dit
zomerse thema zijn er cocktails
te verkrijgen en is het terrein
zomers aangekleed. Dus als de

De Silvoldse kermis wordt op
zaterdagmiddag 16 september
traditioneel geopend met een
kerkmis en het vaandelzwaaien.
Niet veel later begint het bier te
vloeien en is er al volop gezelligheid in en rondom de feesttent.
Iedereen is welkom om mee te
proosten, met het eerste kermisbiertje van 2017. Omstreeks
16.00 uur gaat het lunapark
draaien. ’s Avonds is er de jaarlijkse vuurwerkshow nabij het
feestterrein. Vlak daarna barst
de ’Zomerzoete avond’ los. Om
het feest goed te beginnen, krijgt
iedereen die vóór 21.45 uur de
tent binnen is één gratis cocktail.
De meest populaire cocktails
zijn aanwezig: Mojito, Sex on
the beach, Strawberry Daiquiri
én de Nozemcocktail ’Oil on the
Beach’. DJ Kay Heezen, bekend
van de Radstake, warmt het publiek op, waarna de jonge honden van de band ’Daredevils’ het
podium zullen betreden. In rap
tempo veroveren zij Nederland
met hun originele mashups waar-

in actuele hits en partyclassics
met elkaar worden versmolten.
”Een formule waarmee hun
muzikale vrienden, de ’Dirty
Daddies’ ook groot geworden
zijn,” aldus Terhorst.
Uiteraard koestert de Silvoldse
kermis ook oude tradities.
Maandag 18 september staat
het traditionele vogelschieten en
-knuppelen centraal. Op deze
dag keren veel oud-Silvoldenaren terug naar hun roots voor een
biertje op het feestterrein. Zij
kunnen allemaal een gooi doen
naar het koningschap. Of beter
gezegd, een welgemikt schot op
de kermisvogel. Wie volgt Theo
Kraan op als schutterskoning of
koningin van Silvolde? Voor de
winnaar van 2017 blijkt er zelfs
een decadente troon met rode
loper geregeld. Terhorst: ”Ook
dat is een leuke nieuwe gimmick.
We hebben zelfs nog gedacht
aan tante Rikie-achtige taferelen. Maar het ronddragen van de
nieuwe koning of koningin wordt
toch echt te gevaarlijk, met de
nodige biertjes achter de kiezen,” lacht de organisator.
Als afsluiter somt hij de activiteiten op van de dinsdag. ”Dan zijn
er nog de kinderspelen, een kindershow en is het actiedag op het
lunapark: alle draai- en zitattracties kosten dan maar één Euro.
En vanaf de woensdag werken
we weer vrolijk toe naar editie
2018!”
Kijk voor het volledige programma van de kermis op:
www.silvoldsekermis.nl

Colofon
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Lezing Matthijs Schouten

Bingo KBO/SBU

KBO/SBU, de organisatie voor
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 4 september 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.

Glas in Lood Atelier
Berendsen

Glas in Lood Atelier Berendsen
organiseert workshops glas in
lood voor groepen in de laatste
week van november 2017. Bekijk
de website voor meer informatie of kom langs tijdens OPENATELIER op zondag 10 september van 10.00 tot 15.00 uur aan de
Dr. Schaepmanstraat 1 in Ulft,
tel: 0315-632687, 06-12178482 of
glasinloodatelierberendsen.nl
Ook voor onder andere advies
& ontwerp, nieuwe panelen, restauratie oude panelen, inbouw
isolatieglas, raamdecoratie en
suite-deuren bent u bij het atelier
aan het juiste adres.

Engels en Spaans voor
volwassenen

Trees Rots-Beusink heeft na
ongeveer twintig jaar geven van
Engels voor volwassenen nu ook
Spaans toegevoegd. Ze is gepensioneerd lerares. Met Engels is
ze twintig jaar geleden begonnen
omdat ze zag dat veel volwassenen behoefte hadden om Engels
te leren. Ze heeft zelf de boeken
in elkaar gezet.
Nu heeft ze ook cursussen Spaans
toegevoegd. Ook daarvoor heeft
ze de boeken
zelf in elkaar gezet. Mevrouw
Rots wil graag mensen helpen
Engels en Spaans te leren tegen
een kleine vergoeding. Voor
meer informatie tel. 0543-451476,
06-47004164, email:
treesrotsbeusink@gmail.com

Op woensdag 13 september komt
Matthijs Schouten van NatuurCollege spreken op uitnodiging
van de Raad van Kerken Oude
IJsselstreek. Matthijs Schouten
is ecoloog en filosoof die in
dienst is van Staatsbosbeheer.
Tevens heeft hij een aanstelling
als bijzonder hoogleraar ecologie en natuurherstel aan de
Wageningen Universiteit.
De titel van zijn lezing is: ’Van
wie is de natuur nou eigenlijk?’
De lezing vindt plaats in de
Protestantse Kerk van Silvolde
en begint om 20.00 uur.

50 jaar de Zonnebloem
afdeling GendringenNetterden-Voorst

Zaterdag 16 september viert de
afdeling Gendringen-Netterden
en Voorst haar 50-jarig jubileum.
Dit wordt gehouden in Zaal Te
Pas te Gendringen met een feest
voor de gasten en vrijwilligers en
receptie voor genodigden van
14.30 uur tot 16.15 uur. Belangstellenden zijn op de receptie van
harte welkom!
Bij de Zonnebloem draait het
om mensen. Al meer dan 65 jaar.
We brengen ze bij elkaar. Staan
voor ze klaar. We streven ernaar
dat mensen met een lichamelijke
beperking zorgeloos en vanzelfsprekend aan onze samenleving
kunnen deelnemen en genieten.
En dat als plaatselijke afdeling
al 50 jaar te mogen en kunnen
doen, is een feestje waard!

Concert Ulfts Gemengd Koor
in Etten

Op zaterdag 16 september geeft
het Ulfts Gemengd Koor een
concert in de St. Martinuskerk
in Etten samen met het dameskoor ’Con Brio’ uit Ebersdorf
(Duitsland).
De dirigente van dit koor, MarieLouise Baabe-Eijmers, geboren
en getogen in Ulft, is lid geweest
van de Ulftse Nachtegalen. Het
is al lang haar wens om haar dames de prachtige Achterhoek te
laten zien.
Het concert begint 19.30 uur en
de toegang is gratis (een vrije
gift is zeer welkom). Beide koren
zullen een aantal liederen uit
hun repertoire laten horen, zowel klassiek als liederen uit film-

Oude IJsselstreek Prinsentreffen

Kids Tiger Tang Soo Do Bij Ketelaar Sport
Bij Kids Tiger Tang Soo Do
leren de kinderen op spelende
wijs de principes van Tang Soo
Do. Het is een speciaal programma, waarbij rekening wordt
gehouden met de leeftijd van de
kinderen en de oefeningen zijn
hierop afgestemd. Heel veel is
gebaseerd op herhalen, zodat
de vaardigheden worden aangeleerd. Het is bedoeld voor
kinderen van 5 t/m 8 jaar. Tang
Soo Do is geen vechtsport, maar
een krijgskunst. Door het volgen van dit speciale kinderprogramma, krijgen de kinderen de
basisvaardigheden, beter onder
de knie, waarbij ze voordeel
hebben als ze doorstromen naar
de reguliere lessen. Het zorgt
voor een beter zelfvertrouwen,
een betere weerbaarheid en een
gezonde ontwikkeling.
Het kind doet het zelf, maar
wordt gestimuleerd door het oefenen in de groep. Er wordt binnen de Tang Soo Do en ook bij de Kids Tigers aandacht besteed aan
respect. Voor een eerste (proef)les raden wij u aan om uw kind gemakkelijke en sportieve kleding aan
te doen. Gaat uw kind inderdaad door met de Kids Tigers, dan adviseren wij u graag over de juiste
kleding. De les: begint met het groeten, warming up, handtechnieken, beentechnieken, gedeelte van de
loopvormen, behendigheid en evenwicht, afsluiten en groeten. U bent tijdens de les in de zaal, zodat u er
altijd voor uw kind bent. Voor meer informatie en lestijden: Ketelaar Sport, Debbeshoek 9-A, 7071 XK
Ulft, 0315-631956.
muziek, musical, pop en gospels.
Het wordt een gevarieerd en
aantrekkelijk programma.

Stimulering taalontwikkeling
kleuters in Ulft/Gendringen

De kinderen in hogere groepen
weten het nog van voorgaande
jaren... Aan het begin van het
schooljaar krijgen ze via school
een gratis Borre-boek mee. In
een samenwerking tussen de uitgever en basisscholen, ontvangen
290 kleuters in Ulft/Gendringen
tijdens hun eerste schoolweken
een exemplaar van het spiksplinternieuwe boek ’Borre en het
stekelvarken.’ Het is een kleine
bijdrage in de stimulering van
de taalontwikkeling bij kleuters.
Het thuis voorlezen van boeken
kan hier een belangrijke rol in
spelen. In heel Nederland zullen
ruim 350.000 kleuters dit voorleesboek mee krijgen.

Damesgilde Ulft

Damesgilde Ulft houdt op woensdag 20 september de openingsavond van het nieuwe seizoen
om 19.30 uur in de Theaterzaal
van de DRU Cultuurfabriek te
Ulft. Het wordt een gezelige
avond met een muzikaal optreden van Henry Welling.
Tijdens de Eucharistieviering op
zondag 17 september in de Petrus
en Pauluskerk te Ulft om 10.00
uur wordt er een intentie gelezen
voor de leden en overleden leden
van het Damesgilde.

Atletiekvereniging Atletico’73
gaat voor 2000 Euro met de
Grote Clubactie

Op vrijdag 22 september a.s. wordt voor de vierde maal het Oude
IJsselstreek Prinsentreffen gehouden door Stichting Iseldonk, het
overkoepelende orgaan van het Ulftse carnaval.
Deze avond is vooral bedoeld om de diverse carnavalsverenigingen
van de Gemeente Oude IJsselstreek met elkaar in contact te brengen.
Stichting Iseldonk heeft hiervan een jaarlijkse traditie gemaakt.
Het Prinsentreffen is een afsluiting van het oude carnavalsjaar en na
de zomerperiode weer de eerste officiële start van de carnavalsactiviteiten. Voor de meeste verenigingen zijn inmiddels de voorbereidingen voor de 11e van de 11e viering reeds begonnen; de start van
het komende nieuwe carnavalsseizoen 2017-2018.
Het Prinsentreffen start om 11 over half 8 (19.41 uur). Op het
St.Hubertusplein in Ulft (Deurvorststraat 45, achter het klooster),
wordt voor deze avond een speciale feesttent ingericht.
Op de foto Stadsprins Theo de 7e (2016) van Stichting Iseldonk
met zijn gevolg, omringd door burgemeester Otwin van Dijk en
de carnavalsprinsen en -prinsessen van de omliggende carnavalsverenigingen uit de Gemeente Oude IJsselstreek, tijdens het Oude
IJsselstreek Prinsentreffen 2016.

Leden van Atletico’73 starten
op zaterdag 16 september met
de lotenverkoop van de Grote
Clubactie. Vanaf die dag gaan zij
langs de deuren om inkomsten
op te halen voor hun club. Een
lot kost € 3,-, waarvan maar liefst
80% direct naar de club gaat.
Mensen die loten kopen maken
kans op mooie prijzen, zoals de
hoofdprijs van € 100.000,-. De
trekking van de Grote Clubactie
vindt plaats op 13 december 2017.
Vanaf 14 december staat de trekkingsuitslag op clubactie.nl.

Genieten van de herfstkleuren langs de Oude IJssel

Op 24 september is er een mooi
familie-uitje. U vaart over de
Oude IJssel (steiger Terborg)
door de schutsluis De Pol bij

Gaanderen naar ijsboerderij ’t
Kempke. Hier kunt u genieten
van de speeltuin met terras.
Op 2 en 9 september is er een speciale vaart (steiger Terborg) naar
Kasteel De Kemnade. Het fraaie
kasteelterrein en de bijzondere
middeleeuwse gewelven onder
de toren en het huis zijn op
deze vaartocht exclusief toegankelijk voor u als passagier
van de Iesselganger. Op het terrein wordt u rondgeleid door de
kasteelheer. De reguliere rondvaarten zijn tot 30 oktober elke
zaterdag om 13.00 uur en zondag om 11.00 en 13.30 uur. Het
vaartraject is dan tussen Ulft en
Gaanderen. De reguliere rondvaarten zijn vanaf de steiger bij
de DRU. Voor uitgebreide informatie en boeking kunt u terecht
bij www.ijsselvaart.nl of via
www.vvvoude-ijsselstreek.nl

Werkzaamheden speel- en
beweegplek Varsselder

Eind juli , begin augustus zijn vrijwilligers voortvarend van start
gegaan bij de speel- en beweegplek aan de Leemlandseweg.
Helaas bereikte de organisatie
daarna het bericht dat het bedrijf
dat, in opdracht van Kompan
komende week de toestellen zou
gaan plaatsen, failliet is gegaan.
Dit betekent dat ondanks de optimistische start het werk jammer
genoeg voorlopig stil komt te liggen. De vrijwilligers zijn nu afhankelijk van beslissingen en bepalingen van de curator. De toestellen gaan zeker geplaatst worden, maar wanneer dat zal zijn, is
voor ons voorlopig onduidelijk.
De ’officiële’ opening van de
speel- en beweegtuin is gepland
op Burendag, 23 september. Dan
zullen de laatste klusjes worden
uitgevoerd en naast de officiële
opening, willen we dan een beweegactiviteit organiseren voor
het hele dorp.

Voorstelling ’t Buurtschap
Sinderen

Toneelgezelschap ’t Buurtschap
heeft in de loop der jaren heel
uiteenlopende voorstellingen op
de planken gebracht. Van ”Het
dagboek van Anne Frank” naar
”De Jantjes” en ”De muizenval.” Op dit moment zijn ze druk
met de voorstelling van/over de
familie Bruinsma.
De familie Bruinsma heeft in
de afgelopen jaren Sinderen al

vaker bezocht. Dit maal nemen
we een kijkje bij de familie thuis.
Het is bijna koningsdag en het
koningspaar bezoekt de achterhoek! Zoals we van de familie
Bruinsma gewend zijn loopt alles
weer in de soep en kunt u gegarandeerd een avondje lachen.
De extra voorstelling van ”De familie Bruinsma-Leve de koning!”
op vrijdag 15 september is inmiddels zo goed als uitverkocht!
Daarom is er een laatste voorstelling gepland op donderdag 21
september om 20.00 uur in het
Buurtschapshuis te Sinderen.
Kaarten (7,50, 5 euro voor kinderen) via www.tbuurtschap.nl
of telefonisch via 0315-617282.
Neem ook een kijkje op de
facebookpagina.

Bluesavond met de Ruben
Hoeke Band en Sweet
Bourbon

Op zaterdag 9 september staat
de DRU Cultuurfabriek in het
teken van blues en bluesrock tijdens de energieke Bluesnight in
de Popzaal. Topgitarist Ruben
Hoeke kan men plaatsen in het
rijtje muzikanten die de nederblues en rock naar een hoger
niveau hebben getild. Eind 2017
staat hij al 25 jaar op de bühne en
dit viert de Ruben Hoeke Band
met een jubileumtour die ook
naar Ulft komt. De Bluesnight
vindt plaats op zaterdag 9 september vanaf 20.00 uur in de Popzaal van de DRU Cultuurfabriek.
Voorverkoopkaarten €12,- (deurverkoop €15,-) verkrijgbaar aan
de receptie van de DRU
Cultuurfabriek of via tel. 0315714358. Tevens te bestellen via:
www.drucultuurfabriek.nl.

Concert Iesellander
Muzikanten in Engbergen

Iesellander Muzikanten en de
Berkelkapel treden 10 september op in het Openluchttheater
Engbergen. De entree bedraagt
€ 6,- per persoon. Donateurs van
Iesellander Muzikanten hebben
op vertoon van hun donateurkaart vrije toegang. Bent u geen
donateur, laat het ons weten en
we zullen u graag als donateur
begroeten. De kosten hiervan
bedragen € 10,- per persoon per
jaar. Het concert begint om 14.30
uur. De Iesellander Muzikanten
nodigen u van harte uit voor dit
concert op een hopelijk mooie
zondagmiddag.
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Nieuws van Wijkraad Ulft-Noord Open dag

Deco Home Hendrixen

De wijkraad Ulft-Noord heeft
een nieuw onderkomen, namelijk
in de oude St. Antoniusschool
in Ulft. Nu alles mooi is aangekleed, vindt de organisatie het
tijd om mensen te ontvangen
voor een praatje, een kopje
koffie, of om een kaartje te leggen. Daarvoor gaat de wijkraad
inloopdagen organiseren. De
precieze dagen en tijden worden
later bekendgemaakt.
Het bestuur van de wijkraad
krijgt ook een nieuwe bestuurssamenstelling. Deze wordt nl.
uitgebreid naar acht of negen
personen.
Ook gaat de wijkraad via Facebook en andere (sociale) media
aandacht aan de wijk geven. Te
beginnen in de organisatie van
burendag, op 23 september.
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat mensen samen
vieren met buren en de buurt, op
de vierde zaterdag in september.
Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel
mensen iets goeds doen voor
elkaar en de buurt.
Wijkraad Ulft-Noord organiseert
burendag samen met de Stichting
Mini Manna. Zo kunnen ze laten
zien welke organisaties er nog
meer onderdak hebben gevonden
in de oude St. Antoniusschool.
Het gaat dan bijvoorbeeld om
coöperatie Helpgewoon, buurtmarktplaats BUUV, een kringloopwinkel en dus de wijkraad.
De organisatie hoopt op een
mooie en gezellige burendag en
dat het een begin mag zijn van
een vruchtbare samenwerking.

Deco Home Hendrixen organiseert op 16 september een open
dag, evenals veel andere ondernemers in Gendringen. Iedereen
kan de hele dag langskomen voor
deskundig advies op het gebied
van kleur, woninginrichting en
raamdecoratie. Daarbij kan ook
een blik worden geworpen op de
nieuwe inrichting van de winkel.

De wijkraad Ulft Noord.

Stichting Mini Manna

Stichting Mini Manna is een
sociale hulpwinkel die in de tien
jaar van haar bestaan is uitgegroeid tot één van de partijen die
armoedebestrijding daadkrachtig
aanpakt. Daarnaast is de stichting
uitgegroeid tot een plek waar op
een inclusieve manier werk wordt
gemaakt van dagbesteding, reintegratie en participatie. En dat
allemaal vanuit het motto ‘voor
en door de doelgroep’.
Stichting Mini Manna is een zelfstandige sociale onderneming die
in 2007 in Doetinchem is opgericht om een grote groep inwoners met onvoldoende inkomen
om rond te komen, te ondersteunen. Sinds mei 2017 is er
ook een vestiging in Ulft, zoals
genoemd in de voormalige St.

Antoniusschool. Dit doen ze door
middel van een Mini Manna Pas.
Alleenstaanden die minder dan
250 euro (voor gezinnen geldt
een ruimere norm) vrij te besteden hebben per maand, kunnen
een pas aanvragen. Daarmee
kunnen ze boodschappen doen
in de goedkopere supermarkt
van Mini Manna.

”We hebben alles opnieuw
ingedeeld, waardoor het veel
ruimtelijker lijkt,” zegt Petra
Hendrixen. Ze staat al meer dan
35 jaar in de winkel. ”We hebben verschillende sfeerhoekjes
gecreëerd, waarmee we proberen
mensen op ideeën te brengen.
Naast verf en behang is er bij
ons ruime keuze uit pvc, vinyl
vloeren, vloerbedekking en gordijnen. Ook voeren wij schilderen behangklussen vakkundig uit.
De winkel is nu ook meer gericht
op advies, waar we heel sterk
in zijn. We geven ook advies
bij mensen thuis, zonder extra
kosten. Ook hebben we eigen,
erkende stoffeerders.

Dat zijn echte professionals.
En we hebben tegenwoordig
een heel groot assortiment
raamdecoratie.”
De inrichting van de winkel heeft
een metamorfose ondergaan.
Sinds juni van dit jaar is de vernieuwde winkel geopend. ”Ik ben
heel tevreden met het resultaat.
Het heeft nu veel meer ruimte,
we kunnen ook meer laten zien.
De reacties van klanten zijn ook
heel positief. Veel mensen die
binnen komen zeggen: ’Wauw,
wat is het mooi geworden!’ Dat
is leuk om te horen.”
”Wij vinden het persoonlijk contact met de klant heel belangrijk.
Daarmee onderscheiden we ons
van bijvoorbeeld een bouwmarkt.
We hebben veel ervaring en ik
heb zelf veel cursussen gedaan,
dus we zijn inmiddels echt gespecialiseerd in het geven van goed
advies. Dat is ook onze drijfveer,
dat is waarvoor we werken. En
dat maakt het werk ook zo leuk.”
Meer informatie is te vinden op
www.decohome-hendrixen.nl.

Binnen de stichting valt ook een
kringloopwinkel. Hier worden
allerlei tweedehands artikelen
verkocht, zoals servies, kleding,
huisraad, woonaccessoires, witgoed en nog veel meer. Houders
van de Mini Manna Pas krijgen
in de kringloop 50 procent korting op kleding en schoenen.
Meer informatie is te vinden op
www.minimanna.nl.

KOM
PAARD
RIJDEN

OPEN

Combineer het gemak van internetverzekeren, met
de volledige ondersteuning van uw tussenpersoon

www.mijnpolisonline.nl
vergelijk o.a.: auto, woonpakket, risico en uitvaartverzekeringen,
reis, annuleringsverzekeringen, fiets en brommerverzekeringen

Rosier verzekering
Gendringen T: 0315-683578

Advieskantoor en Internetverzekeren

Combineer het gemak van internetverzekeren, met
de volledige ondersteuning van uw tussenpersoon

Paardensportcentrum Diekshuus
Ulftseweg 4a, Gendringen
www.diekshuus.nl

• Zorg • Respect • Aandacht

Rosier Gendringen

“Het leven is te kort, om slechte wijn te drinken!”

24 uur per dag bereikbaar

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

Uw verzekeringen online regelen, en toch een
aanspreekpunt in uw buurt, die u helpt en adviseert

Wÿnhandel Schoemake≤

Vrijheid in keuze
ongeacht uw verzekeraar

Sandra
Rözer
Uitvaartzorg

16

SEPT
2017

www.rosierverzekeringen.nl

Wijnhandel Schoemaker Vof
Veldstraat 13
7071 CA Ulft
Tel.: +31 315 681431
Fax: +31 848 681251
E-mail: info@wijnhandel-schoemaker.nl
Internet: www.wijnhandel-schoemaker.nl

T: 0315-683578
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Toe Maar afsluiter van theater- Nieuwe kledingcollectie
bij Marneth
programma op Engbergen

Het zomerprogramma bij openluchttheater Engbergen is bijna
ten einde, maar er staat het
publiek deze maand nog wel wat
moois te wachten. Op zaterdag
9 september is er een optreden
van Jan Ottink met zijn band, een
dag later geven de Iesellander
Muzikanten een najaarsconcert.
Op zaterdag 16 september is het
tijd voor het laatste evenement,
maar dat zal niet ongemerkt
voorbijgaan: tributeband Toe
Maar komt dan naar Engbergen.

podium aan de Bosweg 5. De
streekmuziek van Jan Ottink
is al 25 jaar een begrip in het
Nedersaksische taalgebied; in de
Achterhoek en omstreken én in
Duitsland. Ottink neemt bovendien twee oude bekenden mee
naar Engbergen. Sophie Eskes
en Tessa Elferink maken als zangeressen deel uit van zijn band,
maar speelden al eerder in het
Gendringse openluchttheater: in
2013 traden zij er op als het duo
’Meiden van SoeT’.

Het repertoire van Iesellander
Muzikanten en de Berkelkapel
bestaat voornamelijk uit Egerländer blaasmuziek, gebaseerd
op oorspronkelijke Boheemse
volksmuziek, vooral bekend door
de legendarische Ernst Mosch und
Seine Egerländer Musikanten.
De Iesellander muzikanten spelen onder leiding van Jan Venhorst en de Berkelkapel onder
leiding van ’kapelmeister’ Geert
Sprick, een goede bekende in de
blaasmuziekwereld.

Komend weekend is het aan Jan
Ottink en zijn band om na de
’zomervakantie’ de draad weer
op te pakken in het openluchttheater. Op 9 september (aanvang 20.30 uur) staan zij op het

De dag erop (zondag 10 september, aanvang 14.30 uur) kan er
genoten worden van het najaarsconcert dat de Iesellander Muzikanten geven in samenwerking
met de Berkelkapel uit Haarlo.

Een weekend later volgt het slotakkoord van het theaterprogramma op Engbergen: Toe Maar is
op zaterdag 16 september (20.30
uur) de knallende afsluiter. De
tributeband speelt klassiekers
van Doe Maar zoals 32 jaar (sinds
1 dag of 2), De bom en 1 nacht
alleen. Het zestal van Toe Maar
staat garant voor een avondvullend programma met de grootste
hits en beste obscure albumtracks
van Doe Maar. Met bovendien
een zanger wiens stem nog meer
op die van Henny Vrienten lijkt,
dan de stem van de oorspronkelijke Doe Maar-zanger zelf. Het
resultaat is dat de liedjes en de
sound met respect in ere blijven.
Dus laat je meeslepen en overtuig je van het feit dat echt alle
nummers klassiekers zijn en dat
je nog meer meezingt dan je zelf
had verwacht!

De Jan Ottink Band staat zaterdag 9 september in Openluchttheater
Engberen.

Kaarten zijn verkrijgbaar op
openluchttheater-engbergen.nl,
bij ICER in Ulft en Blumer
Electro in Gendringen.

Het is al jaren bekend dat bij
Marneth aan de Frank Daamenstraat 2 in Ulft fraaie bloemen
en leuke woonaccessoires verkrijgbaar zijn. Maar sinds enige
tijd beschikt de winkel van
Marianne Marneth ook over
een speciaal ingerichte kledinghoek. Daar hangt de nieuwe
najaarscollectie naast de laatste
zomerkoopjes (die voor de helft
van het geld weg mogen).
De toevoeging van kleding aan
het assortiment begon met het
merk Zusss. ”Ik had dat ergens
gezien en had meteen het idee
dat dit ook voor onze winkel leuk zou zijn,” vertelt
Marianne. ”Zusss heeft een uitgebreide lijn met jurkjes en rokjes, vesten en sjaals, maar ook
tassen en cadeauartikelen.” Bij
de komende najaarscollectie is
er eveneens de keus uit Tante
Betsy, Mooi Vrolijk en Bakery
Ladies. ”Allemaal Nederlandse
merken, die bovendien wat
kleiner zijn, het is geen massa-

productie. Dat heeft als voordeel dat straks niet heel Ulft
er hetzelfde bij loopt,” geeft
Marianne lachend aan. ”Het is
op die manier exclusieve, maar
wel draagbare en ook zeker
betaalbare mode. Een heel leuke aanvulling voor onze zaak.”
Behalve voor kleding kunnen
klanten uiteraard (ook op
woensdag) bij Marneth terecht
om een prachtige bos bloemen
mee naar huis te nemen.
”Weinig blad, veel bloem,” omschrijft Marianne haar boeketten. ”We hebben een eigen stijl,
waarmee we ons onderscheiden.
We zoeken altijd naar de mooiere soorten en merken dat de
mensen daarvoor speciaal naar
onze zaak komen.” Ook woonaccessoires (met HKliving als
nieuw merk) en sieraden (van
QOSS) zijn te vinden bij
Marneth. Marianne: ”De combinatie is heel leuk, vind ik.
Allemaal dingen waar je blij
van wordt.”

Nieuw theaterseizoen voor Galerie bij de Boeken:
Andrea Klosowski
DRU Cultuurfabriek
De DRU Cultuurfabriek is het grootste
theater van de gemeente Oude IJsselstreek
en probeert ieder jaar een breed en gevarieerd programma aan te bieden. Ook dit
jaar is er het hele seizoen weer van alles te
beleven aan de Hutteweg in Ulft.
”Er komen dit jaar veel grote namen naar
Ulft,” zegt Marian Roerdinkholder, marketingmedewerker van de DRU Cultuurfabriek. ”Zo raad ik zelf cabaretier Richard
Groenendijk aan, hij komt op 17 november met een try-out. Ook Javier Guzman
en Daniël Lohues komen. En Veldhuis
& Kemper treden op 12 oktober op, ook
zeker geen kleine namen!”
Ieder jaar opent de DRU Cultuurfabriek,
samen met de andere theaters in OostGelderland, het nieuwe theaterseizoen
met een ludieke actie. ”Dit jaar begint
ieder theater het seizoen op 29 september
met een blind date voorstelling. De theaters weten zelf wie er komen, maar voor
het publiek is het een complete verrassing!
De prijs van een kaartje (10 euro, inclusief
pauzedrankje) is heel toegankelijk voor
iedereen.”

Laura van Kaam

Op 10 november speelt voormalig winnares van het tv-programma ’The Voice
Kids’ Laura van Kaam haar theaterconcert ’Less is more’. ”Ze treedt tijdelijk
niet zoveel op, maar gelukkig in november
wel bij ons,” zegt Roerdinkholder. ”Ten
opzichte van haar andere theaterconcerten
is haar optreden in Ulft veel intiemer en
wil Laura een persoonlijk verhaal vertellen. Haar bandleden zijn er wel bij, maar
niet met z’n allen tegelijk. Het wordt geen
groots spektakel. We verwachten dat het
een heel mooi concert wordt en verheugen
ons er erg op.”
Cabaretier Peter Pannekoek, bekend van
De Wereld Draait Door, speelt op 21 april

een try-out van zijn voorstelling ’Later
was alles beter’. Het theaterseizoen wordt
afgesloten met een kindervoorstelling van
Kwatta Kweeste, getiteld ’Op avontuur in
het land van Oz’.
”Het leuke van deze voorstelling is dat
deze zich niet alleen afspeelt in de theaterzaal, maar op allemaal spannende plekjes in de DRU Cultuurfabriek,” vertelt
Roerdinkholder. ”Deze avontuurlijke
show is voor kinderen vanaf zes jaar. Voor
de allerkleinsten hebben we andere superleuke theatershows zoals Ernst, Bobbie en
de rest.”

Open Huis Portiersgebouw

Op zondag 1 oktober staan de deuren
van het Portiersgebouw open van 12.00
tot 16.00 uur tijdens het Open Huis. Een
gratis toegankelijke publieksdag waarop
alle (culturele) verenigingen en organisaties die het Portiersgebouw als thuisbasis
gebruiken, zich presenteren. Naast de
DRU Cultuurfabriek openen meerdere
organisaties op het DRU Industriepark
deze dag hun deuren.
De website en het kaartverkoopsysteem
van de DRU Cultuurfabriek zijn vernieuwd. Het is nu makkelijker om kaarten te bestellen via tablet of mobiel. Meer
informatie over het gehele programma is
te vinden op www.drucultuurfabriek.nl.

Galerie bij de Boeken is één van de vaste
gebruikers van de DRU Cultuurfabriek.
Acht keer per jaar organiseert zij kunsttentoonstellingen. Bijna twee maanden
lang kunt u genieten van het werk van de
Duitse kunstenares Andrea Klosowski.
Deze expositie is van 11 september tot 29
oktober te zien bij Galerie bij de Boeken.
Andrea Klosowski werd in 1964 geboren
in Bochum-Wattenscheid. Van 2004 tot
2007 studeerde ze schilderkunst en grafische kunst.
Sindsdien volgde ze veel masterclasses en
is ze lid van diverse verenigingen van kunstenaars. Ze werkt al sinds jaar en dag in
Bochum, waar ze sinds dit jaar een nieuwe
atelier heeft betrokken.

De dikke verflagen van Klosowski
zorgen voor
structuren en zijn
horizontaal aangebracht. De kleuren
zijn ingetogen
en neigen naar
aardtinten. Keer
op keer maakt
ze intuïtieve
beslissingen.
Zo ontstaan creatieve netwerken
en zo eindigen ze
vaak ook weer.
Het resulteert
in scheuren en
sporen, die op een
bepaald moment
een heel nieuwe
betekenis aan de
installaties kan
geven. De scherpe
kleur rood wordt
in verschillende
tinten geconcretiseerd door twee cirkels aangegeven,
door duidelijke contouren, lijnen en worden met een constructivistische stijl gebroken. Hierdoor ontstaat een organiserende
symmetrie. Reliëf, tot aan het schilferende
aan toe, zorgen dat deze lijnen opvallen.
Het beeldt een strijd uit of iets gezien mag
worden of niet. Het schilderachtige hoogtepunt is het gevolg van deze onuitgesprokenheid. Door het stellen van de vraag
of dit ook het titel van het werk kan zijn,
ontstaan subtiele nuances in deze dialoog
– ongeacht of het nu met een ander persoon of met zichzelf gebeurt. Dit verhalende aspect is misschien niet altijd te zien,
maar wordt wel duidelijk gevoeld.
Meer info is te vinden op www.andreart.
eu en op www.galeriebijdeboeken.nl.
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Olde Dorpskiek’n
De volgende Ulftse Krant verschijnt 25 september. Voor suggesties 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)
4 september:
9 september:

Arnoldus Arendsen was zoon van Jan Arendsen.
Net als zijn vader was hij klompenmaker.
Hij trouwde in 1871 met Gerritjen Doornink. Hij
vestigde zich in zijn geboorteplaats Etten. Hij
werd Grofsmid. Zijn zoons Johannes en Hendrik
Jan volgden hem op als smid. Johannes bleef in
Etten wonen.
Op de foto zien we zijn smederij.

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.

Als oudheidkundige vereniging zijn we benieuwd
naar de namen van de personen wie op de foto
staan. Het moet omstreeks 1910 gemaakt zijn.

Open dag Diekshuus

Linda en Norbert Kock met de 18-jarige ruin Pharos.
Op 16 en 17 september zijn de Lande- landse Ruitersportcentra (FNRS) orlijke Open Manegedagen, ter promotie ganiseren samen de Landelijke Open
van de paardensport. Ook het paar- Manegedagen. ”Zij ondersteunen ons
densportcentrum Diekshuus uit Gend- heel goed, met flyers en posters,” zegt
ringen, vlakbij kinderboerderij Engber- Norbert. ”Zij brengen de paardensport
gen, doet hieraan mee. Op zaterdag in het algemeen goed onder de aan16 september doen zij de deuren open dacht.”
voor iedereen die eens kennis wil maken ”Het is een heel intense sport, maar het
met de sport en de paarden daar.
kan ook heel ontspannend werken. Als
je lekker een stukje gaat rijden met een
”We willen iedereen op een heel laag- paard, vergeet je even alle drukte om je
drempelige manier kennis laten maken heen. Je moet zelf ook wel rustig zijn,
met ons bedrijf en met de paardensport,” anders wordt het paard zelf ook onrusvertelt Norbert Kock. Samen met Linda tig. En je moet de baas zijn over het
zijn zij eigenaar van paardensportcen- paard, dat is ook heel belangrijk.”
trum Diekshuus. ”Daarom is iedereen
welkom voor diverse activiteiten. Men- Diekshuus
sen kunnen naar de lessen kijken, je kunt ”We zitten nu elf jaar op deze plek en
zien wat de hoefsmid doet, we laten het het gaat erg goed. Het is erg druk, we
bedrijf zien, onze kantine, onze ruiter- geven zeven dagen per week les. Van
sportwinkel, we vertellen hoe wij hier maandag tot en met zaterdag geven we
werken en je kunt natuurlijk alle paar- zelfs dubbele lessen. En sinds we hier
den bekijken.”
op deze locatie zitten, hebben we altijd
Tijdens de open dag bij het Diekshuus heel gestage groei gehad, tot de dag van
zijn ook diverse prijsjes te winnen, vandaag.”
zoals een privéles of een beginnersles om te paardrijden. De Koninklijke Meer informatie over paardensportNederlandse Hippische Sportfederatie centrum Diekshuus is te vinden op:
(KNHS) en de Federatie van Neder- www.diekshuus.nl.

Bingo KBO/SBU ’t Hemeltje, Ulft
Jan Ottink Band in Openluchttheater
Engbergen
9 september:
Bluesnight DRUCultuurfabriek, Ulft
9 september:
Open Monumenten Dag
9 september:
Open Dag Multifunctioneel gebouw
Kerkenstraat, Silvolde
10 september: Iesellander Muzikanten in Openluchttheater
Engbergen
10 september: Open Atelier Glas in Lood Berendsen, Ulft
10 september: Centrumfeest Ulft
13 september: Lezing Matthijs Schouten, Protestantse Kerk,
Silvolde
16-19 sept.:
Kermis in Silvolde
16 september: Concert Ulfts Gemend Koor, Etten
16 september: Lotenverkoop Atletico’73 Grote Club Actie
16 september: ’Toe Maar’ in Openluchtteater Engbergen
11 sept.-29 okt.: Andrea Klosowski in Galerie bij de Boeken, Ulft
16 september: Open Dag Deco Home Hendrixen, Gendringen
16 september: jubileumfeest Zonnenbloem, zaal Te Pas,
Gendringen
16 september: Openbare bijeenkomst Dörsvlègels, DRU
Cultuurfabriek Ulft
16 september: Open Dag Paardensportcentrum Diekshuus,
Gendringen
20 september: Openingsavond Damesgilde Ulft in
DRU Cultuurfabriek, Ulft
21 september: Toneelvoorstelling ’t Buurtschap, in het
Buurtschapshuis te Sinderen
22 september: Oude IJsselstreek Prinsentreffen, feesttent
St. Hubertusplein Ulft
25 september: Iesselganger vaart naar IJsboerderij ’t Kempke.

Moeder Teresa Stichting
’Ze moeten het toch uiteindelijk zelf
doen en oppakken’
De Moeder Teresa Stichting Ulft heeft
grote en kleine sponsoren. Dies Groot uit
Woerden bracht met zijn stichting Fotografie tegen Armoede al vele tienduizenden euro’s bij elkaar. Onlangs bracht hij
een bezoek aan Oradea en omgeving, uit
zijn reisverslag is dit artikel samengesteld.
Een bezoek aan zestien in aanbouw zijnde
huisjes in Sacueni: ”Sommige huisjes zijn
al klaar op de deuren, ramen en het
dak na, maar het ziet er allemaal strak uit.
Opvallend is dat de aannemer uit zichzelf
inmiddels al betere draagconstructies toepast bij de ramen en deuren, dat is niet
verkeerd. En ook het fundament is breder
gestort dan het huisje zelf, wat minder
slijtage aan de muren geeft. We constateren dat het er qua inrichting prima uitziet.
Stoelen, tafel, zelfs een bankmeubel en
kleurrijke versieringen aan de muren, dat
geeft de burger moed: ze pakken het op.”
Gesprek met de Roemeense aannemer
die de huisjes bouwt: ”Dingen die wel
goed gaan worden gecomplimenteerd en
dingen die minder goed gaan worden aangekaart. Het is geven en nemen. De aannemer schrijft van alles wat er besproken

wordt niets op, maar verzekert dat het
goed komt. Met hem zullen deze afspraken nog menigmaal gecommuniceerd en
gecheckt moeten worden. Voor alle zekerheid en duidelijkheid, zo werkt het in
Roemenië nou eenmaal.’’
Bezoek aan Rossiore: ”Een moeizame
locatie is waar de echte vooruitgang en
betere toekomst nog niet echt van de
grond is gekomen, afgezien van het feit
dat de gezinnen niet meer in krotten
wonen maar in huisjes.
Net als in achterstandswijken in Nederland
doet zich hier hetzelfde probleem voor
als er geen normale normen en waarden
heersen in een gemeenschap. Dat moet
veranderen; één sterk persoon uit de gemeenschap met normen en waarden per
locatie zou wat mij betreft ideaal zijn dit
te bewerkstelligen.’’
Samenvattende conclusie: ”Ik heb aan de
trip een goed gevoel overgehouden en
alle tijd en moeite die we met elkaar aan
de hulpprojecten besteden is het dubbel
en dwars waard. Het zijn en blijven onze
medemensen in pure armoede. Naast het
mogen wonen in een echt huisje moeten
de gezinnen het toch uiteindelijk zelf doen
en oppakken.”

