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Op 8 september vindt weer het traditionele Centrumfeest in Ulft plaats.

(Archieffoto)

Het hart van de sportieve activiteiten bevindt zich op het J.F.
Kennedyplein. ”Dat wordt voor
de gelegenheid omgedoopt tot
het Sportplein, met net als vorig
jaar een strandgedeelte,” vertelt
Giezenaar.
Waar dat de afgelopen editie gebruikt werd voor beachvolleybal,
is er ditmaal beachsoccer om het
voor alle bezoekers zo laagdrempelig mogelijk te houden.
Giezenaar: ”Verschillende sportverenigingen presenteren zich
daar, maar ook voor al het publiek is het mogelijk om even een
balletje te komen trappen; iedereen kan zo meedoen.” Daarnaast
staan er diverse sportkussens zoals een stormbaan en pannaveld
op het plein.

centrum van Ulft verspreid zullen staan. ”Op het Sportplein
staan de sportieve springkussens,
maar door het centrum verdeeld
staan er nog heel wat meer.”

Stilstaan is er ook verder niet
bij tijdens het Ulftse evenement,
zeker niet voor de kinderen: zij
kunnen hun hart ophalen op de
vele luchtkussens die door het
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Tussendoor, op het plein voor
Mecking Sport, is traditiegetrouw het hobbyistenplein te vinden, met leuke kraampjes en een
breed aanbod, met onder meer
oude lp’s, zelfgemaakte zeepjes,
bloemstukken en cadeautjes.

Al ruim een kwart eeuw staat
de tweede zondag van september in Ulft in het teken van het
Centrumfeest en dat is dit jaar
niet anders: van 12.00 tot 17.00
uur is er op zondag 8 september
van alles te beleven in het centrum van het dorp.
Namens de centrumfeestcommissie van de Ulftse ondernemersvereniging De Hanze heeft
Jeroen Giezenaar de organisatie van het evenement op zich
genomen.

R

Dorpskiek, Agenda,
Galerie bd Boeken,
MTS

het Sportplein tijdens de activiteiten en demonstraties, de band
Bootsman speelt bij muziekcafé
Kashmir. Aan de kant van de
Blenk wordt een gezellig hoekje
gecreëerd met een terrasje bij
cafetaria De Blenk, met livemuziek van de NosTres Latin Band
die garant staat voor zomerse
sferen.

Op zondagmiddag 8 september
vindt in Ulft het traditionele
Centrumfeest plaats. Het wordt
dit jaar een sportief en muzikaal
festijn in het hart van het dorp,
waarbij ook voor de kinderen
volop activiteiten zijn. 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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Bijlage:

Sport en muziek staan
tijdens Centrumfeest Ulft
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Al wandelend richting winkelcentrum de Blenk ontbreken uiteraard ook de oliebollenkraam
en de draaimolen niet, terwijl
er voor (groot)ouders onderweg
genoeg te doen en te zien is bij
alle kraampjes. ”Zo maken we
het aantrekkelijk voor het hele
gezin.”
Om de hoek van het Kennedyplein gaat het Centrumfeest ook
de F.B. Deurvorststraat in: voor
de deur van de moskee worden
traditionele Turkse pizza’s geserveerd, zijn overige authentieke
producten te koop en klinkt
muziek. Het Centrumfeest staat
dit jaar sowieso in het teken van
de muziek. DJ. I.M zorgt voor
de muzikale ondersteuning op

De locatie van het Centrumfeest
is opnieuw van winkelcentrum
de Blenk via de Kerkstraat tot
het Kennedyplein, de ingrediënten zijn behalve de vele kramen
van winkeliers en hobbyisten
wederom theater, muziek, vermaak en bovenal sportiviteit en
gezelligheid.
Niet te vergeten zijn er uiteraard ook de ondernemers en
standhouders die van 12.00 tot
17.00 uur hun waar presenteren. Giezenaar: ”Samen met alle
sportverenigingen die zich profileren en de diverse muzikale optredens een mooie mix voor de
bezoekers.”
Het is op 8 september koopzondag en dus zullen de meeste
winkels open zijn. En uiteraard
is het zoals altijd gratis parkeren
in het centrum van Ulft! Er kan
geparkeerd worden op winkelcentrum de Blenk; de winkels
daaromheen zijn wel gewoon
geopend en ook zijn er verschillende kramen aanwezig.
Bedrijven, hobbyisten en verenigingen kunnen zich nog opgeven
voor deelname tot woensdag
4 september. Mail voor meer
informatie of een deelnameformulier naar
info@ulftcompleet.nl.

We beginnen weer
De vakanties zijn weer voorbij
en we pakken de draad weer
op waar we voor de zomer ongeveer gebleven waren. Alles
moet weer in het gareel, op tijd
naar bed, op tijd weer op en de
agenda’s staan weer gevuld met
het gebruikelijke wekelijkse
schema.
Het vakantiegevoel verdwijnt
daardoor vaak al snel weer naar
de achtergrond. Op sommige
fronten lijkt het wel of we aan
een nieuw jaar beginnen wat
natuurlijk ook wel een beetje zo
is. In de zomervakantieperiode
wemelt het op tv van de herhalingen van series en speelfilms.
De meeste mensen zijn dan wel
ergens een keer op vakantie,
dus minder kijkers, dus ook
niet zo’n interessante periode
om aan de kijkcijfers te werken.
Dan is herhalen de goedkoopste
oplossing. En dan zo rond begin
september barsten alle nieuwe
programma’s, series en seizoenen weer los. Kijkcijferjacht
dus. Alles bij elkaar te veel om
allemaal te gaan kijken.
Om het gesprek bij de koffieautomaat te kunnen volgen is
het waarschijnlijk verstandig
om met collega’s te overleggen
wat je met z’n allen gaat kijken, altijd leuk om over na te
kletsen.
Onlangs werd ik nog telefonisch
benaderd om lid te worden van
een omroep vanwege de 5-jaarlijkse toewijzing van de zendtijd. Natuurlijk werd er met de
populairste programma’s geschermd om je over te halen.
Maar zeker ook voor de jeugd
start weer een nieuw jaar, misschien naar een nieuwe school
of weer een volgende groep,
een nieuw team, een andere
sport, de clubs starten weer.
Zo gaan we allemaal met frisse
moed weer van start, op ons werk,
op school en in ons dagelijks
leven. We rollen er zo weer
in en de tijd vliegt, voor je het
weet is het alweer kerstmis en
echt nieuwjaar...
ulftsekrant@ijselstroom.nl
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Een maand gemeente Oude IJsselstreek

Ook glasvezel in de kleine
kernen van Oude IJsselstreek

De glasvezelcampagne in de kernen van Bontebrug, Breedenbroek, Megchelen, Netterden,
Sinderen, Etten, Silvolde, Ulft,
Varsselder, Westendorp en het
buurtschap Wieken werd succesvol afgesloten. Maar liefst 46 procent van de inwoners van deze
woonkernen stemde in met de
aanleg. Daarmee werd het minimale aantal van 35 procent ruimschoots gehaald en kan de aanleg
daadwerkelijk van start.
De aanleg begint in het vierde
kwartaal van dit jaar en duurt
volgens planning tot de zomer
van volgend jaar. Wethouder Ria
Ankersmit gaf aan blij te zijn met
deze uitkomst van de campagne:
”Een snelle internetverbinding is
heel waardevol voor onze kleine
kernen. Zowel voor onze inwoners als voor het bedrijfsleven.
Ook voor toekomstige toepassingen van domotica, vooral in
de ouderenzorg, is snel internet
van groot belang. Het vergroot
de kwaliteit van leven van ouderen die daardoor zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven
wonen en hun eigen zorg kunnen
regelen.”

Picknicken in kasteeltuin tijdens Open Monumentendag

In de gemeente Oude IJsselstreek wordt dit jaar op zaterdag
14 september Open Monumen-

tendag gevierd. Het landelijke
thema is Plekken van Plezier en
het lokale comité heeft besloten
om dit keer de stad Terborg, die
dit jaar zeshonderd jaar bestaat,
als aandachtspunt naar voren te
brengen. Bij Huis Wisch wordt
een vrolijk en gevarieerd programma georganiseerd met onder andere een picknick in de
kasteeltuin.
Als u mee wilt doen aan deze
picknick, moet u zich vooraf
aanmelden, zodat de organisatie weet op hoeveel personen ze
kan rekenen. Aanmelding kan
via picknickomd@gmail.com tot
uiterlijk 10 september. De kosten
zijn vijf euro voor volwassenen
en 2,50 euro voor kinderen tot
twaalf jaar, die u ter plekke op de
dag zelf kunt afrekenen. De organisatie hoopt dat veel mensen
gehoor geven aan deze oproep.
Wie wil er niet genieten van een
picknick onder een parasolletje,
op een dekentje in de tuin van
Huis Wisch, een locatie om je
vingers bij af te likken.

Verbeterde veiligheid
voor ouderen via project
Leefsamen

Het project ’Leefsamen Oude
IJsselstreek’ gaat binnenkort
van start. Dit project is bedoeld
om de veiligheid van ouderen te
verbeteren. Door slimme sensoren wordt de veiligheid van
kwetsbare ouderen verbeterd.
Een slimme rookmelder stuurt
bijvoorbeeld automatisch (via
een app) een alarm naar kinderen, buren of vrienden zodra dat
nodig is. Ook een paniekknop
en inbraak- of dwaalalarmering
hoort bij het pakket.

Prikkelarm uur tijdens Silvoldse kermis

Op 15 september vindt voor de eerste keer een ’prikkelarme kermis’ plaats in Oude IJsselstreek, in
samenwerking met schuttersvereniging Willem Tell en de kermisexploitanten in Silvolde. Iedereen kan
dan kermis vieren, ook mensen die fel licht en harde geluiden minder goed verdragen, slecht ter been
zijn of om een andere reden niet graag naar de kermis gaan. Tijdens de prikkelarme kermis kun je rustig
in- en uitstappen bij de attracties en zijn er geen harde geluiden, flitslichten of felle muziek. De prikkelarme kermis is op zondag 15 september van 13.00 tot 14.00 uur op het kermisterrein in Silvolde.
En het systeem kan iemand alarmeren als de oudere zelf niet in
staat is om op de paniekknop te
drukken. Deze instellingen bepaalt de aanvrager zelf, samen
met zijn/haar mantelzorger.
Deelnemers voelen zich veiliger
en mantelzorgers krijgen meer
rust door dit systeem.

Met de steun van veel partijen
kan de gemeente 125 adressen
voor de periode van één jaar gratis deel name aanbieden. Omdat
er meer aanmeldingen zijn dan
deelnemersplaatsen, heeft de
gemeente een selectie gemaakt
op basis van de aanmelddatum.
Inwoners die buiten de selectie

Heden en verleden op Engbergen met
Beatles en Mumford & Sons
alles klinkt zoals we dat kennen
van de liveconcerten en lp’s:
zuiver, kraakhelder, energiek en
opwindend.

Mumford & Sons

The Beatles Revival band uit Praag
Er staat ook na de ’zomerstop’
nog veel moois te wachten bij
Openluchttheater Engbergen en
deze maand is er tijdens de hervatting meteen sprake van een
prachtig programma waarin internationale toppers uit heden
en verleden de revue passeren:
in september zijn er tributes aan
The Beatles en Mumford & Sons
op Engbergen.
Het openluchttheater heeft een
roerige zomerperiode achter de
rug, begin vorige maand werden door vandalen vernielingen
aangebracht, met schade aan de

gemetselde tribunes tot gevolg,
maar is helemaal klaar voor de
tweede helft van het theaterseizoen.
Dat begint komende zaterdag,
7 september (aanvang 20.30 uur).
Dan is het genieten van de unieke
sound van The Beatles, vertolkt
door The Beatles Revival. Dat
deze Praagse tributeband ontzettend populair is, komt ongetwijfeld mede door de verbluffende
gelijkenis met de echte Beatles.
Dezelfde kapsels, de kostuums,
compleet met Chelsea Cavern
Boots en de gebruikte instru-

menten, apparatuur, zelfs de
chromen staanders voor de versterkers zijn gelijk aan de originele. Deze perfecte ’stage look’
wordt afgemaakt door de net als
bij Paul McCartney linkshandig
gespeelde bas.
Maar de grootste gelijkenis ligt
op het muzikale vlak. Elk nummer wordt tot in detail zó griezelig perfect gebracht dat menig
Beatleskenner dit authentieke
geluid niet kan onderscheiden
van het origineel. De leadzang,
de backing vocals, de gitaarsound, het bas- en drumwerk,

Twee weken later, op zaterdag
21 september (aanvang 20.30
uur), zijn het de hedendaagse
klassiekers van Mumford & Sons
die ten gehore worden gebracht
door The Hillbilly Moonshiners.
Na het voorprogramma, verzorgd
door singer-songwriter Ricardo
Tillmann uit Gendringen, brengt
deze Nederlandse band de nummers van Mumford & Sons.
Je kunt de energieke Britse folkband bijna niet gemist hebben
de afgelopen jaren: Mumford
& Sons was in binnen- en buitenland te zien op alle grote
festivals als Pinkpop, Lowlands,
Glastonbury en Lollapalooza en
scoorde wereldhits met singles
als ’I Will Wait’, ’Lover of the
Light’ en natuurlijk ’Little Lion
Man’.
The Hillbilly Moonshiners komen met hun tribute verdomd
dicht bij de zo geroemde sound
van Mumford & Sons. Tijdens
een 90 minuten durende show
komen de bekendste songs van
de albums ’Sigh No More’,
’Babel’ en ’Wilder Minds’ voorbij, afgewisseld met bekende
songs die Mumford & Sons zelf
ook live ten gehore brengt.
Informatie over de kaartverkoop
is te vinden op www.openlucht
theater-engbergen.nl.

vallen en toch willen deelnemen
aan het Leefsamen project, kunnen zich alsnog met voordeel
aanmelden.
Meer informatie vindt u op www.
leefsamen.nl/oude-ijsselstreek of
bel met (040) 780 06 41.

Colofon
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Jachthondenproef Engbergen

Op zaterdag 31 augustus organiseert de KNJV Oost Gelderland,
groep Terborg een jachthondenproef rondom Openluchttheater
Engbergen. De gehele dag is er
mooi hondenwerk te bekijken en
strijden de voorjagers met hun
honden om de eerste prijs.

Open dag Ketelaar Sport zondag 1 september
Programma 1 september:

9.30-10.00 uur FunXtionMove it! demo-les
10.00-11.00 uur Body Balance demonstratie les
10.15-10.45 uur Judo meedoe les. Iedere judo
deelnemer krijgt een handdoek en rugzakje
11.00-12.00 uur Body Pump demonstratie les
11.00-11.15 uur Officiële opening Free Weight
zone
11.15-12.30 uur NIEUW! Aerial Yoga demo les
12.15-12.45 uur Judo meedoe-les, iedere judo
deelnemer krijgt een handdoek en rugzakje
Onze personal trainer Theo is deze dag van 09.30
tot 12.30 uur aanwezig om jouw vragen te beantwoorden en een Personal Training te laten zien.
Ook zijn de Fysiotherapeuten Simon en Tom er
en houden een vrijblijvend inloopspreekuur van
10.00 tot 12.30 uur voor adviezen.
Bij Ketelaar Sport zit alles onder 1 dak!

Rijbewijskeuringen in Ulft
Kidsfabriek

Dit jaar vindt er voor de 7e
keer weer een KIDSFABRIEK
plaats in de SSP-HAL en wel op
zaterdag 31 augustus. Het festival
is geopend van 10.00 tot 16.00 uur
en geschikt voor kinderen tussen
de 4 en 12 jaar. De toegang is
gratis. Tijdens deze dag kunnen
verenigingen / deelnemers / organisaties zich profileren en hebben
kinderen een leuke en afwisselende dag en maken kennis met
verschillende aspecten van sport,
muziek, natuur, gezondheid,
vrijetijdsbesteding, dieren etc.

Fietsdriedaagse Ons Pakhuus

De ”Ons Pakhuus” Fietsdriedaagse komt weer aan. Dit mooie
driedaagse evenement wordt
gehouden op vrijdag 30, zaterdag
31 augustus en zondag 1 september. De lengte van de routes is
ongeveer 40 kilometer. Inschrijven en starten bij ”Ons Pakhuus”
aan de Molenberg 2 te Silvolde,
op vrijdag 30 augustus, tussen
15.00 en 16.00 uur. Kosten inschrijving € 2,- per persoon per
dag. Per persoon voor drie dagen € 5,-. Bij de start te voldoen.
www.onspakhuussilvolde.nl.

Automobilisten kunnen zich via
Regelzorg Rijbewijskeuringen
op 2 september in de Mulderije
in Ulft medisch laten keuren
voor de verlenging van hun rijbewijs. Een afspraak maken
met de arts kan via Regelzorg
Rijbewijskeuringen. Tel.: 088 23
23 300. Zelf een datum plannen:
www.regelzorg.nl.

Bingo KBO/SBU

KBO/SBU, de organisatie voor
senioren vanaf 50 jaar, houdt op
maandag 2 september 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 Terborg

Op maandag 16 september vindt
het maandelijkse Mantelzorgcafé
plaats. Mantelzorgers kunnen
elkaar ontmoeten in ’de Roode
Leeuw’, Sint Jorisplein 14 te
Terborg van 13.30 tot 15.00 uur.
Iedereen die voor een langere
periode zorgt voor iemand in de
omgeving is mantelzorger. Het
kan gaan om de zorg voor een
ouder, een partner, een kind of
een andere naaste. VIT-hulp bij

Truckrun Achterhoek belooft
drukke en mooie dag te worden
De organisatoren van de
Truckrun Achterhoek kunnen
niet wachten tot het zover is,
en waarschijnlijk geldt dat ook
voor de deelnemers, zowel de
chauffeurs als hun bijrijders:
kinderen en volwassenen met
een levensbedreigende ziekte
of een beperking. Het doel is
om hun komende zaterdag een
prachtige dag te bezorgen.
Op 7 september gaat de
Truckrun Achterhoek om
10.00 uur vanaf het DRU
Industriepark in Ulft van start.
Maar voor alle vrijwilligers begint de dag al ruim twee uur
eerder, vertelt de secretaris
Peggy van Andel-ten Tuijnte:
”De chauffeurs komen vanaf
8.00 uur naar de DRU, om hun
vrachtwagen te parkeren en
zich aan te melden. Dat willen
we snel regelen, want een half
uur later verwachten we de bijrijders al.”
Vanaf 9.00 uur is het terrein bij
de DRU Cultuurfabriek ook
voor het publiek geopend; een
kijkje nemen loont zeker, want

er is die zaterdagochtend ook
vóór vertrek al een hoop bedrijvigheid. Alle 100 trucks staan
dan klaar en om half 10 zullen
de bijrijders, waar nodig met
hulp van Truckrun-vrijwilligers,
instappen om zich klaar te maken voor de twee uur durende
ronde door de Achterhoek.
Die gaat, hopelijk onder massale publieke belangstelling,
vanuit Ulft door onder meer
Silvolde, dwars door Terborg
(de Truckrun maakt daarmee
deel uit van het stadsfeest
Terborg 600), Gaanderen,
Doetinchem, Kilder, Zeddam,
’s-Heerenberg, Netterden en
Gendringen, om vervolgens
weer terug te keren bij de
DRU. Volgens planning om
12.00 uur precies. ”Maar we
houden het op ’tussen twaalf en
één’, want de ervaring leert dat
iedere truckrun altijd uitloopt.”
Dan volgt een (voor iedereen
toegankelijk) gezellig samenzijn, met als afsluiting het uitzwaaien van alle vrachtwagens
om 15.00 uur.

Fit- en Gezondheidscentrum Ketelaar Sport is
een toonaangevend sportcentrum in Ulft met een
regionale functie. Benieuwd naar wat het sportcentrum allemaal te bieden heeft? Bezoek ons
dan tijdens de open dag op zondag 1 september
tussen 09.00 - 13.00 uur.

Free Weight Zone

Tevens is om 11.00 uur de officiële opening van
onze NIEUWE Free Weight Zone. De Free
Weight Zone is een grote ruimte waar met losse
gewichten kan worden gesport. De medewerkers
van Ketelaar Sport staan voor jou klaar om je
vrijblijvend informatie te geven en iedereen rond
te leiden door het sportcentrum. Tevens krijg je
gratis inschrijven op deze dag t.w.v. 25 euro.
mantelzorg organiseert voor hen
het Mantelzorgcafé. Komt u
gerust eens een kijkje nemen. U
kunt binnenlopen wanneer u wilt.
Opgave hiervoor is niet nodig. Er
zijn geen kosten aan verbonden
en de koffie/thee krijgt u aangeboden. Informatie over deze bijeenkomsten vindt u ook op www.
vithulpbijmantelzorg.nl.

YogaRunEvents cursus

Doe mee met de YogaRunEvents
najaarscursus! 15 September
start een nieuwe reeks waarbij je
op 8 zondagochtenden jezelf in
beweging brengt. Wordt bewust
van je houding en ademhaling in
combinatie met conditieverbetering door middel van hardlopen
op efficiënte en blessurevrije
wijze.
Locatie: parkeerplaats
Uitspanning ’t Peeske te Beek.
Voor meer info, bel ons!
Jeroen Reintjes 06-44037030
(www.jeroenreintjessports.nl)
Judith Reuling 06-81432170
(www.judith-yoga-shiatsu.nl)
Inschrijven doe je op:
www.yogarunevents.nl

Instuifmiddag KBO/SBU

KBO/SBU organiseert op maandag 16 september een instuifmiddag vanaf 14.00 uur in zaal
’t Hemeltje te Ulft. Er wordt een
kaartje gelegd (o.a. solokaarten,
jokeren, 3/15), rummikub gespeeld en gesjoeld; ook 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 18 september is de
openingsavond van het nieuwe
seizoen. Aanvang 19.30 uur in de
Conferentiezaal. Het wordt een
gezellige avond met een muzikaal optreden van ”Dejá Vu” Ze
nemen ons mee terug naar de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw.
Tijdens de eucharistieviering op
zondag 16 september om 10.00
uur wordt er een intentie gelezen
voor de leden en overleden leden
van het Damesgilde.

We blijven vernieuwen en bieden steeds meer
sporten aan. Nieuw is Aerial Yoga; bij Aerial
Yoga maken we gebruik van grote doeken, die
aan het plafond hangen. Deze geweldige cursus
start op donderdag 5 september.
Begin september starten we op maandag met een
nieuwe zwangerschapscursus en op vrijdag met een
rots en water training om kinderen zelfverzekerder en weerbaarder te maken in de maatschappij.
De medewerkers van Ketelaar Sport informeren
je graag over o.a. abonnementen voor het gezin,
jeugd en studenten of over een speciaal afval-,
kracht- of conditieprogramma. Op deze dag kun
je gratis inschrijven en sluit je voor een fitter leven direct een jaarabonnement af, dan betaal je
de eerste 2 maanden 19,95 euro.
Meer informatie op: www.ketelaarsport.nl
Debbeshoek 9-A te Ulft, tel. 0315-631956

Beleef wandelend de historie
van Ulft

Zondag 22 september om 11.30
uur leiden gidsen van de fotowerkgroep wandelaars langs
bijzondere plekken in Ulft. De
heren van de Oudheidkundige
vereniging (OVGG) vertellen
het bijbehorende verhaal. De
route door een deel van Ulft is
ongeveer 4 kilometer en rolstoelvriendelijk. Aanmelden kan bij

de balie van de DRU Cultuurfabriek of tel. 0315-714358 en via
www.drucultuurfabriek.nl.
De kosten zijn €4,00 per persoon, kinderen tussen 6 en 12
jaar betalen de helft. Startpunt
is bij het standbeeld van de
ijzergieter op het plein voor het
Portiersgebouw. Groepen kunnen op afspraak ook op een ander tijdstip onder leiding van een
gids de route lopen.

Afvallen, ik kan het toch zelf wel

Voedingstips
Heb jij ook al van alles geprobeerd? Diëten, boeken lezen,
koolhydraatarm, minder eten
etc. etc? Ja want dat afvallen
dat kun je toch zeker zelf... Je
begint fanatiek en valt af om
daarna weer net zo hard terug
te vallen in je oude gewoontes
EN een kilo extra als bonus.
Maar wat doe je als je tandpijn
hebt? Je gaat naar de tandarts.
En als je last hebt van je rug
ga je naar de fysiotherapeut.
En wat doe je als je al jaren
last hebt van je gewicht? Je
blijft het zelf proberen, keer
op keer… en uiteindelijk ben je
in de loop der tijd alleen maar
zwaarder geworden en raak je
ondertussen behoorlijk gefrustreerd. En dat terwijl je zo je
best doet. Dat verdien je toch
zeker niet met al die moeite die
je ervoor gedaan hebt.

Waarom zou je geen hulp
inschakelen bij overgewicht?

Afvallen lijkt misschien simpel,
maar dat is het zeker niet.
Natuurlijk weet je in grote lijnen wat gezond is en wat niet.
Broccoli is goed en chips niet,
dat hoeven we niemand te vertellen. Maar afvallen is zoveel
meer dan alleen maar broccoli
eten en geen chips. Hoe ziet je
voedingspatroon eruit? Hoeveel
zou je moeten eten, eet je teveel of misschien wel te weinig?

Hoe zit het met de verhouding
koolhydraten, eiwitten, vetten?
Hoe werkt de stofwisseling?
Wat zegt het gewicht, vetpercentage, spiermassa? Hoe kun
je makkelijk een etiket lezen en
beoordelen of iets oké is? En
niet te vergeten natuurlijk het
stukje gedrag. Alles begint met
bewustwording. Waarom doe je
wat je doet? Hoe kun je vaste
gewoontes en patronen op een
prettige positieve manier doorbreken? Wat doe je op feestjes
en verjaardagen? En natuurlijk
ook: hoe kun je toch genieten?
Als je antwoorden zoekt op
dit soort vragen… Blijf niet
zelf jarenlang ploeteren, stap
over de drempel en laat je de
handvatten aanreiken voor
een gezonde leefstijl. Samen
met een gewichtsconsulente of
diëtist kun je op een positieve
manier werken aan je gewicht
en gezonde leefstijl. Kies een
gewichtsconsulente of diëtist
die met een methode werkt die
bij je past. Bij Fit & Slank ligt
de nadruk op het aanleren van
een gezonde leefstijl. Dat kan
individueel maar ook samen, in
kleine groepen. Dit wordt heel
positief ervaren. Een gewichtsconsulente die bij de BGN is
aangesloten heeft als voordeel
dat veel zorgverzekeringen de
kosten geheel of gedeeltelijk
vergoeden.
Wat kies jij?
Hetty Schouten, Voedingscoach
Fit&Slank Silvolde
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Silvoldse kermis zet vernieuwing door
Nieuw is dit jaar dat De Timp
de catering verzorg, zij serveren
in twee containers zowel friet en
snacks als pizza’s en dat er een
bar met speciaalbier bij is gekomen. ”Dat stond al langer op
onze verlanglijst,” zegt Terhorst.
”En daar was ook veel vraag
naar. Die bar staat buiten en in
ieder geval op de zaterdagavond
wordt er ook binnen in de tent
speciaalbier geserveerd.”

Ouderwets gezellig

Wat niet veranderd is in Silvolde,
is dat het ouderwets gezellig is
op de kermis. Op de zaterdag is
er, na de traditionele kermismis
in de feesttent ’s middags, om
21.00 het vuurwerk en in de tent
muziek van dj Vakman Johnny
en de band Party Criminals.
Op het lunapark worden om
19.30 uur fraaie prijzen verdeeld
tijdens de verloting.

V.l.n.r. Edwin Liebrand, Jurgen Terhorst, Wim Angenent, Réne Verheij en Raymond Angenent. Afwezig is
Femke van Lent.
De Silvoldse kermis sloeg enkele
jaren geleden een nieuwe weg in
en is zichzelf sindsdien blijven
vernieuwen. Medio september
is het weer raak in Silvolde: van
zaterdag 14 tot en met dinsdag
17 september is het feest in een
gemoedelijke sfeer aan de Laan
van Schuylenburg. Met op de
zondag een primeur: de eerste prikkelarme kermis van de
gemeente Oude IJsselstreek.
Dit initiatief van de gemeente,
onder het motto ’de prikkel-

Het kwaad
neemt bezit
van Terborg!
Zes jaren lang, telkens in het
derde weekend van september, werd Terborg geteisterd
door misdaden die de verbeelding tartten. Het Kwaad
nam telkens bezit van het
leven in het verder doorgaans
zo rustige stadje aan de Oude
IJssel.
Op zaterdag 21 en zondag 22
september zal Terborg voor
de zevende keer op de pijnbank van de duivelse machten
worden gelegd. Dieper dan
ooit zullen de stad en haar
inwoners meegezogen worden door de wortels van het
Kwaad.
We schrijven september 1419
als ter Borgh -als stad- voor
de eerste maal te maken krijgt
met moord en doodslag. De
Schout, nauwelijks een half
jaar in functie, krijgt hulp
van twee monniken die toevallig het stadje passeren op
hun reis naar het klooster
Bethlehem. Maar of zij in
staat zijn de frontale aanval
op de beschaving te keren is
de vraag. Ieders hulp is dringend geboden.
Project M zal in 2019 voor
het laatst worden gehouden.
Wees erbij. Speciaal voor
deze laatste editie hebben we
er een twee-daags festijn van
gemaakt. Want het Kwaad
roert zich ook en bij voorkeur
in het holst van de nacht.

arme kermis is voor iedereen’,
betekent zondag 15 september
tussen 13.00 en 14.00 uur op het
lunapark: rustig in- en uitstappen bij de attracties, geen harde,
plotseling geluiden, geen harde
muziek, geen flitslichten en geen
rookkanon.
”De reacties vooraf zijn heel
positief,” vertelt Jurgen Terhorst
namens de organiserende stichting Vrienden van Willem Tell,
”Dus we hopen dat dit een succes
wordt.”

Succesvol waren ook de afgelopen edities van de Silvoldse kermis, die een paar jaar geleden op
advies van brouwer Grolsch het
roer omgooide.
Terhorst: ”Met een ouderwetse
biertent en een bar ga je het niet
meer redden, was hun stelling.
Dus zijn we het radicaal anders
gaan doen. We hebben het terrein anders ingedeeld, de aankleding aangepakt, en dat werd
goed ontvangen. Van daaruit zijn
we verder gaan uitbreiden.”

De zondagochtend is er voor de
jeugd met een spelshow, terwijl
er dan ook een Engels ontbijt
verkrijgbaar is. Om 14.00 uur
zorgt KatzMav in de tent voor
spektakel, gevolgd door de
Opbloasband en Fantix.

Koningschieten

Het koningschieten vindt plaats
op maandag, muzikaal begeleid
door dj Raymond van Osch en
Broadway.

Nostalgische kermis

De dinsdag ten slotte staat in het
teken van de kindervoorstelling
en de ’nostalgische kermis’: terug
in de tijd met de muziek van
Trio XL.

Wedstrijden van de
komende weken
1 september:

Silvolde - VV OJC Rosmalen

15 september:

Silvolde - Unitas

22 september:

Ajax B - NVC Netterden
GWVV - FC Bergh
Silvolde - RKZVC
VV Etten - SC Meddo
VV Gendringen - KSV
Vragender

Sportverenigingen, geef
uw wedstrijden door,
dan weten uw supporteers
wanneer ze u kunnen
komen aanmoedigen!
ulftsekrant@ijselstroom.nl

GeboorteHuwelijksUitnodigings-

kaarten

.nl

’t Goor 55A Ulft 0315-681373

info@ijselstroom.nl

Valsheid in geschrifte, bedrog en
machtsmisbruik!
Op 5 tot en met 7 september wordt het grote openluchtspel opgevoerd ter gelegenheid
van het feit dat Terborg zich al 600 jaar stad mag noemen en dat ook maar wat graag doet;
en niemand weet waarom! Na het zien van dit openluchtspel is dat allemaal een heel stuk
duidelijker. Het openluchtspel is ook zeer aan te raden voor inwoners van de omliggende
dorpen.

Een korte impressie:

Ochtend van 24 april 1419. De
kersverse stad ter Borgh ligt er
nog verlaten bij. De mannen
liggen nog op bed na een lange
maar feestelijke avond op het
kasteel. Centraal ligt het terras
van herberg ’t Swaentje.
Eromheen de huisjes van de
inwoners van ter Borgh. Op links
Ubbo’s leerlooierij annex schoemakerij; de smederij van Storm
en het nogal oranje stulpje van
Smoutbakker Beer en Bernewif
Hollemensch.
Op links wordt duidelijk aan een
nieuwe stadspoort gebouwd. Al
is die nog lang niet af. Op rechts
zou een dergelijke poort niet misstaan, maar ja, hij staat er niet.
Wel duidelijk aanwezig is de
waterput, waar behalve water
ook het nieuws wordt opgepompt. Een eindje daarvanaf
staat het bakhuisje, daar waar de
mensen hun dagelijks brood in
kunnen bakken.
In een van de bomen naast
het Swaentje is een boomhut
gebouwd. Daar huizen de drie
jonkies als ze weer ontsnapt
zijn aan de taken van alledag.
Van daaruit kunnen ze mooi het
hele dorp eh.. Stad in de gaten
houden.

Hoe gaat dit verhaal verder?

Koop snel een kaartje en geniet
van een fantastische avond!
Let op: vol is vol!
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Olde Dorpskiek’n
De volgende Ulftse Krant verschijnt 23 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)

Een huiselijk tafereeltje uit de jaren dertig van
de vorige eeuw. Moeder met haar vier kinderen
staan voor een zeer oud huis. Het kan ook de
schuur zijn. Men ziet verschillende ramen, links
een raam met een houten kozijn. Contouren van
een ouder raam zijn nog zichtbaar. Het andere
raam is een gietijzeren raam. Ook de gebruikte
stenen zijn oud, nog echte kloostermoppen. Wie
kan ons vertellen wie deze familie is en de namen
van de personen.

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.

30 augustus: Start fiets 3-daagse, ’Ons Pakhuus’, Silvolde
31 augustus: Jachthondenproef, Openluchttheater Engbergen
31 augustus: Kidsfabriek, SSP-hal, Ulft
31 augustus: Pubquiz, DRU Cultuurfabriek, Ulft
1 augustus:
Open Dag Ketelaar Sport, Ulft
2 september: Rijbewijskeuring, zaal de Mulderije, Ulft
2 september: Bingo KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
4 september: ’Green Book’, Filmhuis DRU Cultuurfabriek, Ulft
5-7 sept.:
Openluchtspel Terborg
7 september: Beatles Revival, Openluchttheater Engbergen
7 september: Truckrun Achterhoek, DRU Cultuurfabriek, Ulft
8 september: Centrumfeest Ulft
9 sept.-20 okt.: Expositie Ljuba Stille, Galerie bij de Boeken, Ulft
14 september: Open Monumentendag
15 september: Start cursus YogaRunEvents, Peeske, Beek
15 september: Streektaalfestival Plat Gespöld, DRU Cultuurabriek
16 september: Mantelzorgcafé, De Roode Leeuw, Terborg
16 september: Instuifmiddag KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
18 september: Openingsavond nieuwe seizoen Damesgilde Ulft,
DRU Cultuurfabriek, Ulft
21 september: Mumford & Sons, Openluchttheater Engbergen
21, 22 sept.: Project M, Terborg
22 september: Wandeling Oudheidkundige Vereniging,
DRU Cultuurfabriek, Ulft
26 september: Start cursus ’Start to Run’, Atletico’73 in Ulft

Teresa Stichting
Ljuba Stille met haar ’de kleine lieden’ Moeder
Kleding schenken is iets
kleding in Nederland. Dat betekomen ze voor de toeschouwer
als echt over. Ze zijn gegrepen
uit het leven.
Hun kleding verraadt hun maatschappelijke positie, hetgeen
zeker wat kleding betreft voor
de zestiger jaren karakteristiek
was. Haar personen worden in
kenmerkende houdingen gezet
en daarbij voorzien van bijpassende kleding en eveneens de
daarbij horende attributen zoals
boekentas, hoed, wandelstok of
damestasje.
Dit alles is gekoppeld aan de betaalde baan die iemand heeft of
de vrouw wordt als huisvrouw
geclassificeerd. Stille houdt in
haar werk een spiegel voor. Er
is geen sprake van hoogvliegers,
maar de kunstenares richt zich
tot de gewone man of vrouw en
zij bedient zich van stereotypen.
In Galerie bij de Boeken vindt
van 9 september tot 20 oktober
de expositie plaats met het werk
van Ljuba Stille uit Keulen. De
expositie vormt een onderdeel
van de activiteiten op het DRU
Industriepark in Ulft. Stille
brengt haarfijn het dagelijkse
leven in haar werk in beeld.
Zij blijkt een scherp waarneemster te zijn. Haar menselijke figuren spreken tot de verbeelding.
Zij snijdt haar beelden uit lindehout. Vervolgens wordt de
afbeelding van een kleur voorzien. Zij gebruikt geen felle
kleuren maar kiest voor zachte
tinten zoals licht bruin, gebroken grijs met een blauwe gloed
of voor een zachtgroen.
De snede van een mes blijft in
haar werk duidelijk zichtbaar,
wat haar afbeeldingen een gevoel van puurheid geven. Haar
mensen worden door de kun-

stenares als ’de kleine lieden’
aangeduid. Het zijn dus de gewone mensen. Mensen zoals
je ze dagelijks op straat tegen
komt. Ze zijn in haar geval niet
gemobiliseerd.
Het gaat haar vooral om mensen. Wat maakt hen typisch. Ze
worden als eenzame voetgangers weergegeven. Of zij nou
met meerdere personen voorkomen, ze blijven in haar geval
individuen.
Ieder is op zichzelf met een
eigen maatschappelijke positie.
In dat gegeven speelt iedereen
zijn eigen rol. Haar beelden symboliseren in wezen de eenzame
wat gesloten mens en die in zijn
rol verankerd is. Haar beelden
zijn een feest van herkenning
en van herinnering. Het zijn
weliswaar fictieve afbeeldingen,
maar door hun innerlijke gelijkenissen met de dagelijkse, met
de menselijke werkelijkheid

Zeer consequent worden in haar
beelden de stereotypen doorgevoerd. Zonder problemen
wordt een man als kantoorklerk
herkend. Strak in de houding
staand met zijn armen stram tegen het lijf en die daarnaast een
aktentas tegen zich aangeklemd
heeft. Natuurlijk ontbreekt de
hoed niet. Een kreukloos kostuum en natuurlijk een stropdas
geven hem de vanzelfsprekende
status. In zijn geval is hij de
overall ontgroeid.
Ook typisch voor haar werk zijn
de vrouwen. Zoals het in haar
werk hoort wordt deze voorzien
van haar onafscheidelijke tasje
of is zij voorzien van een mantelschort. Gezien de manier van
typeren kan Ljuba Stille geen
gevoel van humor en ook een
gevoel van spot ontzegd worden, hetgeen haar werk luchtig
maakt.
www.ljuba-stille.de

anders dan dumpen

Hulpverlening, het is er in vele
soorten en maten. Wie stil staat
bij de oneerlijke verdeling in de
wereld, is vaak bereid een steentje bij te dragen. Vaak gaat dit
goed, maar de Moeder Tersesa
Stichting in Ulft krijgt ook heel
veel rotzooi ’aangeboden’.
En daar gaat wéér een vuilniszak. Goed bedoeld, maar de ingeleverde kleding bij de Moeder
Teresa Stichting is lang niet allemaal bruikbaar. ”We brengen
graag kleding naar Oost-Europa,
maar dat moet wel goede kleding
zijn, rotzooi hebben ze zelf al
genoeg.”
Aan het woord is Mimy
Meuleman uit Ulft, voorzitter
van de Moeder Teresa Stichting
in Ulft. ”Steeds vaker leveren
mensen partijen tweedehandskleding in zonder de moeite te
nemen om te kijken of het ook
ook correcte kleding is. Wij hanteren het standpunt dat we geen
kapotte kleding opsturen.”
Meuleman, die blij is met de hulp
die mensen bijdragen door correcte kleding in te leveren, denkt
te weten waardoor er steeds
meer onbruikbare kleding voorbijkomt. ”Je ziet steeds minder
inleverpunten voor tweedehands

kent ook dat wij meer binnenkrijgen, maar dat het niet altijd goed
gesorteerd wordt aangeboden.”
Als voorbeeld noemt ze het
overlijden van een dierbare. ”De
nabestaanden pakken vervolgens
alle kleding bijeen, zonder te kijken of het ook bruikbaar is. Van
truien tot ondergoed, van broeken tot linnengoed. We krijgen
daardoor veel onbruikbare kleding die bij ons gedumpt wordt,
en dat levert ons heel erg veel
extra werk op.”
Veel kledingcontainers komen
er de komende tijd niet bij, dus
hoopt Meuleman op de bewustwording van de mensen die de
kleding inleveren. ”Wij versturen
kleding naar Oost-Europa die we
zelf ook nog kunnen dragen, dat
is de maatstaf. Te vaak moeten
we kleding weggooien, aan lompen hebben we geen behoefte.”
Bij de Moeder Teresa Stichting
vertrekt binnenkort in samenwerking met de stichting Max
maakt Mogelijk weer een vrachtwagen met dozen kleding naar
Moldavië. ”Dat is kleding die
netjes is en die we met een gerust
hart wegsturen, met dank aan de
mensen die dit bij ons hebben
ingeleverd.”

