
De Nationale Zwemvierdaagse 
viert dit jaar een jubileum; voor 
de vijftigste keer kunnen mensen 
in het hele land vier dagen lang 
zwemmen. Zwem- en waterpo-
lovereniging ”De Gendten” uit 
Terborg, die dit jaar zelf ook 
vijftig jaar bestaat, organiseert 
het dit keer al voor de 45e keer. 
Dit jaar wordt de zwemvierdaag-
se van 13 tot en met 18 oktober 
gehouden, bij Laco sportcentrum 
Oude IJsselstreek in Terborg. 

Bij een jubileum hoort ook een 
jubilaris. De organisatie ver-
wacht dat de deelneemster die 
alle voorgaande 49 edities mee-
zwom, ook dit jaar zal deelne-
men. Voor haar is een speciale 
glasstandaard gemaakt. En om 
deze speciale editie nog iets meer 
cachet te geven, zullen er tijdens 
het evenement diverse oude 
(beeld)materialen aanwezig zijn. 

Dit is ook om wat extra aandacht 
te schenken aan het feit dat de 
zwemvereniging zelf ook een ju-
bileum viert.

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 zwemvierdaagse draagt daar 
aan bij. Het is een sportieve ac-
tiviteit om samen met vriendjes, 
familie of klasgenoten aan mee 
te doen. Daarbij is het ook nog 
eens heel erg gezond. 
Tijdens de zwemvierdaagse 
zwemmen de deelnemers vier 
dagen een afstand van 250 meter 
of 500 meter per dag. Als belo-
ning voor hun prestatie krijgen 

alle deelnemers op de laatste dag 
een medaille.
Iedereen die in het bezit is van 
Zwemdiploma A mag mee doen 
aan het evenement. Krokobil, de 
mascotte van het zwembad, is  
op zondagmiddag aanwezig om 
iedereen aan te moedigen.

Inschrijven
In verband met de populariteit 
van het online inschrijven en de 
afname van de fysieke inschrij-
ving kan er alleen nog ingeschre-
ven worden bij de kassa van het 
zwembad of via de website. 
De voorinschrijving is moge-
lijk van maandag 7 tot en met 
zaterdag 12 oktober bij Laco 
Oude IJsselstreek in Terborg. 
De kosten bedragen 7,50 euro 
per persoon. Eén ouder en één 
kind betalen samen tien euro. 
Na-inschrijven kan op zondag           
13 oktober bij het sportcentrum. 

Bij het zwembad kan alleen con-
tant betaald worden. 
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
De starttijden zijn iets veranderd 
ten opzichte van voorgaande ja-
ren. Zo is de organisatie gestopt 
met de groep voor kinderen tot 
en met negen jaar. De groep   
kinderen tot en met twaalf jaar 
en de groep ouders met kinderen 
hebben nu op zondag 13 oktober  
twee startmogelijkheden; tussen
15.00 en 15.45 uur en tussen 15.45 
en 16.30 uur. Van 16.30 tot 17.00 
uur zwemmen dan de kinderen 
vanaf twaalf jaar. 

Op maandag, dinsdag en woens-
dag starten de jongste kinderen 
en groep ouders met kinderen 
tussen 18.45 en 19.30 uur, of tus-
sen 19.30 en 20.00 uur. Tussen 
20.00 en 20.30 uur zwemmen 
dan de oudere kinderen en 
volwassenen. 
Op de vrijdagavond, de inhaal-
dag, kunnen kinderen tot en met 
twaalf jaar en ouders met hun 
kinderen starten tussen 18.45 en 
19.25 uur. Van 19.25 tot 20.00 uur 
zwemmen dan de kinderen vanaf 
twaalf jaar. Deze aangegeven tij-
den zijn richttijden. Starten kan 
tot uiterlijk een kwartier voor de 
aangegeven eindtijd. 

Meer informatie over de zwem-
vierdaagse is te vinden op www.
degendten.nl en op de Facebook- 
en Instagram.
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Zoeven
Wat hebben we de laatste 
maanden toch prachtig weer 
gehad om te fietsen, we zijn er 
zelf ook regelmatig op uit ge-
weest. Met de opkomst van de 
elektrische fiets wordt het naar 
mijn idee steeds drukker op 
het fietspad. De ouderen wor-
den en blijven met dit techni-
sche hulpmiddel veel mobieler, 
gaan er lekker op uit, wind of 
geen wind, ze trappen zo heel 
wat kilometers asfalt weg. Maar 
met de komst van die elektri-
sche ondersteuning worden er 
niet alleen grotere afstanden 
gefietst, ook de snelheid gaat 
omhoog. Waar je voorheen 
krom op je fiets lag met wind 
tegen fiets je nu zonder al te 
veel moeite makkelijk 20 tot 25 
kilometer per uur. Mooi mee-
genomen zou je zeggen, want 
dat maakt toch dat je sneller de 
fiets pakt en in beweging blijft, 
altijd goed voor de gezondheid 
natuurlijk. Het probleem is 
echter dat je met dat makke-
lijker fietsen meer snelheid 
hebt dan je gewend bent en om 
weer gezond en wel thuis te ko-
men je verder vooruit moet kij-
ken en vaak ook sneller moet 
reageren. Als fietser moet je 
je dan ook realiseren dat veel 
automobilisten vaak denken 
dat ze nog wel even af kunnen 
slaan en moeilijker in kunnen 
schatten hoe hard je precies 
gaat. Dus als fietser moet je 
daar zelf ook op letten, je bent 
er zo en moet dan toch nog wel 
eens vol in de remmen. En dat 
is oppassen geblazen, want dat 
ben je zelf als fietser ook nog 
niet gewend, acuut van 20 naar 
0, fatsoenlijk je voeten aan de 
grond om niet in de berm be-
landen of zelfs te vallen. Het 
is mooi om te zien hoe mobiel 
onze senioren mede met deze 
aanwinst worden en genieten 
van onze mooie Achterhoek, 
want wees eerlijk, er zijn nog 
veel mooie paadjes en routes te 
ontdekken, zeker ook in onze 
directe omgeving. Maar laten 
we wel met z’n allen zorgen dat 
we weer dit zo veilig mogelijk 
doen. Fiets ze!

Zijlijn

 7 Honderd jaar Fanfare  
 KNA, Voedingstips,  
 The Cats Aglow,   

 Huiskamergastfestival

 11 Oktoberfest Open- 
 luchttheater,   
 Voetbalcompetitie

Vijftigste editie van de 
Zwemvierdaagse

Jos Sewalt (links) en Jorian Geurts.

.nl

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

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

Maart 
2017

Mekers gaat verder
Proefrijden aan huis. Haal en brengservice in overleg

Gazelle Orange C8 HMB LTD
Grote accu 400 W, Bosch Systeem

Magura hydraulische remmen
8 versnellingen, Grijs - zwart

Van 2549,-  Nu voor 2299,-

Onze jubileum actie

Op alle gebruikte
sportieve fi etsen incl.
Race- en ATB-fi etsen

€ 50,- korting

Gebruikte fi etsen

Deze maand
Bij een reparatie of aankoop

van een buitenband

de binnenband gratis

Banden actie

Zie www.mekersfi etsen.nl
voor alle 2e hands modellen

ZOMER OPRUIMING
ook 2019 modellen 

NU EXTRA VOORDELIG
KORTINGEN tot maximaal
 
   € 500,-
Reuze-keuze in gebruikte E-Bikes 
± 50 verschillende modellen 

13 Dorpskiek,   
 Agenda,    
 MTS, Kermis in   

 Terborg



DE ULFTSE KRANT PAGINA 3 

Langer zelfstandig (blijven) 
wonen
De gemeente en Wonion willen 
ouderen, mensen met een beper-
king, chronische ziekte of psy-
chische aandoening faciliteren 
bij het - indien mogelijk - langer 
zelfstandig (blijven) wonen. Zij 
hebben daarover afspraken met 
elkaar gemaakt en vastgelegd 
in een overeenkomst. Het doel 
is inwoners met een specifieke 
woonbehoeften nog beter te kun-
nen ondersteunen. 
Door de scheiding van wonen en 
zorg is iemand met een zorgvraag 
in de eerste plaats zelf verant-
woordelijk voor het regelen van 
woningaanpassingen of het zoe-
ken naar een passende woning. 
Lukt dit niet, dan bieden de ge-
meente en de woningcorporatie 
ondersteuning op maat. Het aan-
brengen van speciale voorzienin-
gen in de woning, zoals een trap-
lift, verzorgt de gemeente, maar 
ook kan een urgentieregeling of 
het eerder renoveren/vervangen 
van een keuken of badkamer 
een optie zijn. Wethouder Bert 
Kuster: “Wij streven ernaar om 
inwoners zo lang mogelijk zelf-
standig te laten wonen. Het liefst 
in hun vertrouwde woning, maar 
soms is verhuizing logisch of 
zelfs onvermijdelijk. Met deze 
samenwerking bereiken we dat 
geschikte huurwoningen effectief 
gebruikt worden en daarmee an-
dere huurwoningen niet onnodig 
aangepast hoeven worden.”

Sluiting panden vanwege 
drugs 
De afgelopen maand heeft bur-
gemeester Otwin van Dijk drie 
panden in Oude IJsselstreek ge-
sloten omdat er softdrugs waren 
aangetroffen. Het gaat om een 
woning aan het Hermelijnhof 
in Silvolde (gesloten voor één 
maand) waar een hennepkweke-
rij was aangetroffen op zolder. 
Daarnaast werd in een voormalig 
horecapand aan de Terborgseweg 
in Silvolde (gesloten voor drie 
maanden) een grote hennep-
plantage aangetroffen van zo’n 
duizend planten. Eerder deze zo-
mer is café Veels in Ulft gesloten 
voor drie maanden vanwege de 
vondst van softdrugs/hennep. 
In totaal zijn in 2019 nu zes 
panden gesloten vanwege het 
aantreffen van drugs. Van Dijk 
is voorstander van een strenge 
aanpak van deze vorm van crimi-
naliteit: ”Drugshandel vormt een 
ernstige aantasting van de open-
bare orde, veiligheid en volks-
gezondheid. Het houden van 
hennepplantages brengt grote 
risico’s op brand- en waterschade 
met zich mee. Ook veroorzaken 
hennepkwekerijen gevaar en 
overlast voor omwonenden. Met 
de tijdelijke sluiting van panden 
wil ik de rust herstellen in de 
buurt. Ook geven we met de slui-
ting, door het verzegelen van het 
pand, een signaal en waarschu-
wing af richting de samenleving.”

Nationale Sportweek
Van 20 tot en met 29 september is 
het Nationale Sportweek. Tijdens 
deze week laten sportaanbie-
ders en organisaties door heel 
Nederland zien dat iedereen kan 

genieten van sport en bewegen. 
Ook in Oude IJsselstreek. Want 
’sport doet iets met je’, of je nou 
sporter, supporter, vrijwilliger of 
bestuurslid bent. De basisscho-
len en verzorgingshuizen hebben 
van de buurtsportcoaches een 

beweegchallenge (een uitdaging 
om te bewegen) ontvangen en 
diverse sportaanbieders openen 
hun deuren. Sporters worden 
uitgedaagd om iemand uit te no-
digen om mee te gaan naar hun 
sportvereniging of beweegles. 

Samen sporten werkt motiverend 
en is het laagdrempeliger. Wil je 
vrijblijvend kijken welk sport- en 
beweegaanbod bij jou past? Kijk 
dan voor het complete program-
ma op: www.helpgewoonbuurt 
sport.nl/nationale-sportweek.

Een maand gemeente Oude IJsselstreek
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Gun u ook effen
’n minuutje

veur ’n
Paerelskruutje

’n minuutje

Paerelskruutje

Plan voor zestig starters- en seniorenwoningen 
op bedrijvencomplex in Silvolde

Het college van B&W heeft haar principemedewerking toegezegd voor een herontwikkelingsplan van het 
bedrijvencomplex (voormalige buizenfabriek) aan de Prins Bernhardstraat in Silvolde. Er zijn plannen 
voor het bouwen van circa zestig woningen voor starters en senioren. 
Vooral aan dit type woningen is de komende jaren behoefte. De bebouwing bestaat uit een mix van 
appartementen en grondgebonden woningen, gelegen rondom een centraal groen hart. Belangrijke uit-
gangspunten van het plan zijn veel groen tussen de woningen en het terugbrengen van het oude rivierduin-
landschap waarop Silvolde is gebouwd. Het woningbouwplan gaat uit van autoluw verkeer en er is ruim 
baan voor fietsers en voetgangers. Daarnaast is er veel aandacht voor de duurzaamheid van de woningen 
en het mogelijk hergebruiken van (bouw)materialen van de oude bebouwing. 

Arc en Ciel biedt al tien jaar 
oplossingen om mensen langer 
comfortabel thuis te laten te wo-
nen. Centraal staan zitten, slapen 
en mobiliteit. Het organiseert 
al weer voor de vijfde keer de 
Senioren Actief Beurs. En voor 
het eerst samen met Combitop 
BV. op eigen terrein in Ulft. 

De beurs wordt gehouden op
 12 en 13 oktober aan de Voortse-
straat 1 in Ulft. Zaterdag is de 
beurs geopend van 10.00 tot 
16.00 uur, zondag van 11.00 tot 
16.00 uur. De entree is gratis. Op 
de beurs staan zo’n veertig leve-
ranciers, gericht om het dagelijks 

leven van de ouder wordende 
mens comfortabel te maken en 
te behouden. Zoals trapliften, 
rollators en fauteuils, maar ook 
’kleinere’ specialisten zoals de 
pedicure komen op de beurs-
vloer van ruim 500 vierkante 
meter aan bod. Daarnaast is er 
een horecaplein, waar Roel ter 
Voert zorgt voor een hapje en 
een drankje. 

Problemen oplossen
”We willen laten zien wat voor 
mogelijkheden er allemaal zijn 
op het gebied van langer thuis 
blijven wonen,” vertelt Robert 
van Aalst. ”En dat is meer dan 

je denkt. Een hoekbank die in 
een handomdraai een bed wordt, 
een stoel waarvan het zitvlak 
kan schuiven en draaien, terwijl 
de poten op dezelfde positie op 
de vloer blijven staan, matrassen 
met wisselbare drukzones. Wij 
bieden oplossingen op maat.”

”Neem bijvoorbeeld een rollator. 
Wij kijken niet alleen maar naar 
hoe een rollator eruit ziet, maar 
naar de klachten en wensen van 
de persoon. Iemand met reuma 
kan niet meer zo goed tillen. 
Daarvoor hebben wij de carbon-
rollator. Die is zó licht, die til je 
met één vinger op en vouw je 

ook eenvoudig op, zodat het in 
de auto past. Wij kijken vooral 
naar wat een persoon nog wél 
kan.”

Van Aalst is tien jaar geleden be-
gonnen met Arc en Ciel en werkt 
nu intensief samen met zorg-
ondernemer Richard te Vruchte. 
Daarvoor werkte hij in de acute 
zorgverlening. 
”Vanuit mijn werk zag ik de 
problemen waar veel mensen 
tegenaan lopen. En die moeten 
met goede producten opgelost 
en voorkomen kunnen worden, 
dacht ik. Ik zag daar een enorme 
uitdaging in. Al die verschillende 
oplossingen voor al die verschil-
lende problemen bundelen van 
Aalst en te Vruchte samen op 
deze beurs. We hebben het voor-
gaande jaren altijd op een andere 
locatie georganiseerd, maar ik 
vind het heel mooi dat we het 
nu samen met Combitop op ons 
eigen terrein in Ulft kunnen
 houden. We hebben twee jaar 
geleden dit pand gekocht toen 
het nog een kraakpand was. We 
zijn nu al twee jaar intensief aan 
het werk om het op te knappen 
en ik ben heel trots op het resul-
taat. De bedoeling is dan ook dat 
we de komende jaren hier geves-
tigd blijven.”

Arc en Ciel:

Oplossingen op maat bij Senioren Actief Beurs

Robert van Alst.

tigd blijven.”



Ettense Kermis
Van vrijdag 20 september tot en 
met dinsdag 24 september vindt 
de kermis in Etten plaats. Aan 
de Dorpsstraat is de feesttent 
geplaatst. De toegang is gratis. 
Voor meer informatie, zie de site  
www.eendrachtetten.nl

Beleef wandelend de historie 
van Ulft 
Zondag 22 september om 11.30 
uur leiden gidsen van de foto-
werkgroep wandelaars langs 
bijzondere plekken in Ulft. Aan-
melden kan bij de balie van de 
DRU Cultuurfabriek of tel. 0315-
714358 en via www.drucultuur 
fabriek.nl

Rijbewijskeuringen in Ulft
Automobilisten kunnen zich via 
Regelzorg Rijbewijskeuringen 
op 7 oktober in de Mulderije 
in Ulft medisch laten keuren 
voor de verlenging van hun rij-
bewijs. 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 7 oktober haar maan-
delijkse bingo voor leden om 
14.30 uur in ’t Hemeltje te Ulft. 
Nieuwe leden zijn welkom en 
kunnen zich op deze middag 
aanmelden.

Zorgboerderij De Gervehoeve 
Vethuizen vernieuwd
In Vethuizen is Zorgboerderij 
De Gervehoeve vernieuwd. Het 
bedrijf van Willy en Monique 
Hermsen begon al in 2008. Het 
onderscheidt zich door het unie-
ke karakter en de kleinschalig-
heid. Op de boerderij worden 
bijna dagelijks kinderen die in 

het autistisch spectrum zitten be-
geleid. Naast de omgang met de 
dieren is vooral de structuur die 
de kinderen krijgen, wat er voor 
zorgt dat zij zich hier helemaal 
thuis voelen. De nieuwe speeltuin 
zal op zaterdag 26 september om 
11.30 uur officieel geopend wor-
den. Graafschap-trainer Mike 
Snoei en vijf van zijn topspelers 
zullen dan de speeltuin in ge-
bruik nemen. Met de opening 
van de speeltuin wordt ook het 
nieuwe logo en de website in ge-
bruik genomen. Daarna begint 
ook de open dag en dus is ieder-
een die meer wil weten over de 
boerderij of gewoon wil komen 
kijken van harte welkom aan de 
Gerwardstraat 3 in Vethuizen. 
De middag eindigt om 16.00 
uur. Naast het rondkijken zorgt 
FeestDJ Martin voor de muziek 
en staat er een heuse frietkar en 
een springkussen.

Ideeënavond Levend 
Landschap Megchelen
Nestkasten voor steenuilen, 
bloemrijke bermen voor insecten, 
jeugd betrekken bij landschap of 
meer wandelroutes en bankjes in 
het buitengebied? Heeft u ideeën 
en dromen voor een mooier land-
schappelijk Megchelen? Kom dan 
naar de bewonersavond Levend 
Landschap Megchelen op dins-
dag 24 september om 19.30 uur in 
zaal ter Voert, Oranjeplein 1 in 
Megchelen. Levend Landschap 
is een interactief proces, waarin 
bewoners hun wensen en ideeën 
voor het landschap naar voren 
kunnen brengen. 

Comité Leefbaarheid Megchelen 
is benieuwd naar uw ideeën en 
wensen met betrekking tot uw 
woonomgeving: wat mist u nog, 
wat is bijvoorbeeld verdwenen 
maar is het waard om terug te 
brengen in het landschap, wat 
zou u waarderen? Ben u verhin-
derd op 24 september maar heeft 
u wel ideeën, stuur deze dan op 
naar Erik van Eek van Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland: 
e.vaneek@landschapsbeheergel-
derland.nl. Levend Landschap 
Megchelen wordt mede mogelijk 
gemaakt door de gemeente 
Oude IJsselstreek en de Provincie 
Gelderland. Meer info op: www.
landschapsbeheergelderland.nl.

Beginners cursus EHBO 
Op woensdag 25 september  om 
19.30 start er een nieuwe cursus 
EHBO. De cursus wordt gegeven 
in het Almende College locatie 
Wesenthorst, ingang Debbeshoek 
te Ulft. De cursus wordt gegeven 
in de vorm van het E-learning 
principe van de Nationale Bond 
EHBO. Dat betekent dat de cur-
sisten een inlogcode krijgen om 
het theoretische gedeelte thuis 
via de computer te leren. Kosten 
voor de gehele cursus (theorie, 
praktijk, leermiddelen en exa-
mens) bedragen 170 euro. Er zijn 
zorgverzekeraars die deze kosten 
vergoeden. Tijdens de beginners-
cursus komen o.a. verbandleer, 
Eerste Hulp aan kinderen, re-
animatie en AED aan de orde. 
Wandelletsel en Eerste Hulp bij 
sportletsel worden in de herha-
lingslessen opgenomen.
Voor informatie kan men contact 
opnemen met het secretariaat 
EHBO Ulft ehbo-ulft@live.nl en 
tel: 06-10797200.

Instuifmiddag KBO/SBU
KBO/SBU organiseert op maan-
dag 21 oktober een instuifmid-
dag vanaf 14.00 uur in zaal                
’t Hemeltje te Ulft. Er wordt een 
kaartje gelegd (o.a. solokaarten, 
jokeren, 3/15), rummikub ge-
speeld 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 deel-
nemers, dus breng partner, buren 
en vrienden mee.

Damesgilde Ulft
Damesgilde Ulft houdt woensdag 
16 oktober om 19.30 uur een bij-
eenkomst in de Conferentiezaal 
van de DRU Cultuurfabriek. Ria 
Tuenter komt vertellen over de-
mentie. Zij brengt ook ”popje” 
mee die haar moeder gebruikte. 

Ook heeft ze een paar boekjes 
geschreven over dementie, welke 
deze avond te koop zijn voor 
belangstellenden.

”Ons Pakhuus Pruuveri’j”
Op zaterdag 5 oktober is het 
weer zover, de gezellige, jaarlijks 
wederkerende, succesvolle ”Ons 
Pakhuus Pruuveri’j”. 
Vele ”pruuvers” kunnen weer 
genieten van alle lekkernijen
die zullen worden gepresenteerd 
door maar liefst 13 ondernemers. 
De Pruuveri’j begint om 17.00 
uur in de ”Eko Theaterzaal” en 
loopt om ongeveer 20.30 uur ten 
einde. De ondernemers zullen u 
in een sfeervolle ambiance laten 
kennismaken moet hun trotse 
ambacht. U kunt genieten van 
een o.a. drankje, lekkere bak-
kersspecialiteiten, vlees, kaas, 
kip, fruit, wijnen, vis, en noten.
Met de ”Pruuveri’jkaart” kunt u 
de standhouders bezoeken en de 
lekkernijen in ontvangst nemen. 
Deze kaarten kosten p.p. €7,50. 
De voorverkoopadressen zijn
Bakkerij ten Have, Plus Peper-
kamp Supermarkt, Jos de 
Bakker en Van Aalten Groente 
en Fruit. De kaarten zijn ook te 
bestellen bij info@onspakhuus 
silvolde.nl. Er zijn een maximaal 
aantal kaarten beschikbaar en 
het ”pruuven” is alléén mogelijk 
op locatie. Het entertainment 
zal worden verzorgd door Hans 
Jansen die met gitaar en zang zal 
zorgen voor een prima muzikale 
sfeer. Voor nadere info zie ook 
www.onspakhuussilvolde.nl.

Emma & Wies openen 
seizoen Zondagmiddag-
concerten in Silvolde
Het vierde  seizoen zondagmid-
dagconcerten in de Protestantse 
Kerk te Silvolde begint 20 ok-
toberber met een concert van 
Emma & Wies. Het concert zal 

bestaan uit pop-songs met in-
vloeden van soul en jazz. Het 
concert begint om 15.00 uur  en 
de entree is 8 euro. 
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Vijftien jaar Cepelia Lifestyle
en kapsalon Old Barbershop

Twee ondernemingen die inmiddels sterk geworteld zijn in de Ulftse samenleving. In een tijd waarin 
winkeliers moeten opboksen tegen webshops en flagstores en de kappersbranche flink doorgegroeid  is,  
is dit een mooie prestatie van de dames die de ondernemingen runnen. Ze weten wat en hoe ze het willen! 
Goede kwaliteit, trendy artikelen, gastvrijheid en vooral een persoonlijke benadering. Ze hebben nog 
steeds onverminderd passie voor alles wat ze doen en ze verstaan hun vak. Zodra je de deur open doet 
stap je in een wereld waarin schoonheid en beleving samenkomen en nog net als vijftien jaar geleden voel 
je je van harte welkom! Of het nu gaat om cadeautjes voor groot of klein of een knipbeurt voor kinderen 
en volwassenen; het hele gezin kan bij beiden terecht. Sabinka Jakubowski, bijgestaan door haar zus-
sen Theresa en Mirjam, is nog steeds het gezicht van Cepelia Lifestyle. Het zorgvuldig geselecteerde en 
brede assortiment vindt zijn weg naar vele klanten in de regio en ze blijven de klanten verrassen. Hun 
facebookpagina laat een enorme betrokkenheid van klanten zien. De warmte die je in de winkel voelt zie 
je ook terug op FB. Op de facebookpagina van Old Barbershop lees je lovende woorden over kapster 
Kim. Ze wordt geroemd om haar vakkundigheid. Ze is van alle trendy markten thuis en de wensen van 
haar klanten staan voorop. Op visagiegebied weet men haar ook te vinden, want of het nu gaat om een 
gala, een bruiloft of een festival, Kim laat je er stralend uitzien! De dames Jakubowski en Heitkönig ofte-
wel Cepelia Lifestyle & kapsalon Old Barbershop staan nu al vijftien jaar voor succesvol ondernemen in 
Ulft en dat willen ze graag met hun klanten vieren. Op zaterdag 12 oktober tussen 10.00 uur en 16.00 uur 
is het feest bij beiden. Behalve leuke, bijzondere aanbiedingen zal Ella Barista die dag ook aanwezig zijn 
met een unieke smaakbeleving koffie en thee. Op de foto v.l.n.r. Theresa en Sabinka van Cepelia Lifestyle 
(Mirjam staat niet op de foto) en zittend Kim van kapsalon Old Barbershop.

Op zaterdag 5 en zondag 6 oktober, direct na ”Werelddierendag”, 
organiseert Konijnen- en Pluimveefokkersvereniging ”Silvolde en 
Omstreken” voor de 5e keer haar jonge dierendag in de SSP-HAL 
in Ulft. Op zaterdag worden de konijnen, cavia’s, kleine knagers, 
grote en dwerghoenders, Serama’s, sier- en oorspronkelijke duiven, 
sier- en parkvogels die dit jaar zijn geboren gekeurd door de keur-
meesters, waarbij publiek aanwezig mag zijn. Dit jaar zijn er voor 
het eerst ook muizen en ratten te bewonderen in vele kleuren. Ook 
worden verschillende diergerelateerde bedrijven uitgenodigd om 
hun producten en/of diensten aan te bieden tijdens dit dierevene-
ment. Na het grote succes van vorige jaren zijn er zondag 6 oktober 
verschillende demonstraties te zien van Konijn-Hop. Dit is een echte 
konijnensport voor jong en oud. Een sport waarbij konijnen met zo 
weinig mogelijk fouten over een serie hindernissen springen. Dus 
kom op 5 en 6 oktober naar dit mooie kleindierevenement in de 
SSP-HAL in  Ulft waar van alles is te beleven voor kleindierliefheb-
bers. De openingstijden zijn op zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur 
en op zondag  van 10.00 uur tot 16.30 uur. De toegang is gratis.
www.kpvsilvolde.nl

K.P.V. Silvolde viert eerste lustrum met 
Dierendagshow op 5 en 6 oktober

Wedstrijden van de 
komende weken

22 september:
Ajax B - NVC Netterden 
GWVV - FC Bergh 
Silvolde - RKZVC 
VV Etten - SC Meddo 
VV Gendringen - KSV 
Vragender
 
29 september:
NVC Netterden - Westendorp 
SDOUC - DIO ’30 
SVGG - SDZZ 
Ulftse Boys - AD’69 
Ajax B  - SC Rijnland
 
6 oktober:
SDOUC - SV DCS 
Silvolde - SV Meerssen 
SVGG - SV Babberich 
Ulftse Boys - VV Gendringen 
VV Terborg - KSV Vragender 

13 oktober:
Ajax B  - SV Gelders Eiland 
GWVV  - SC Meddo 
NVC Netterden - RKPSC 
Quick 1888 - SDOUC 
VV Etten - AD ‘69 
VV Gendringen - VV Terborg 

Sportverenigingen, geef
uw wedstrijden door, 
dan weten uw supporteers
wanneer ze u kunnen
komen aanmoedigen!
ulftsekrant@ijselstroom.nl
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Wat organiseer je als fanfare 
wanneer je 100 jaar bestaat? Dat 
is de vraag die leden van Fanfare 
Kunst na Arbeid (KNA) uit Ulft 
zich stelden eind 2018. ”In ieder 
geval een feest voor alle mensen 
uit Ulft en omstreken” werd er al 
snel geroepen. Na enkele bespre-
kingen was het besluit er. 

De 100-jarig jubilerende KNA 
organiseert een groot feest en 
doopt het als de Ulftse Najaars-
kermis. 

Op zaterdag 5 oktober zal de 
Najaarskermis worden gehouden 
in feesttent de Pol aan de Hof-
straat 1 in Ulft. De organisatie is 

in handen van Fanfare Kunst na 
Arbeid.  Daarnaast krijgt KNA-
hulp van Schuttersgilde St. Joris 
die de locatie en benodigdheden 
faciliteren.

KNA heeft voor deze avond alle 
vijf Ulftse muziekverenigingen 
bereid gevonden om zich te laten 
horen. De tent zal open gaan 
om 19.00 uur en vanaf 19.30 uur 
zal het muzikale spektakel met 
medewerking van Schutterij de 
Eendracht, Harmonie Ulft, de 
Schuttersgildes St. Hubertus en 
St. Joris en natuurlijk Fanfare 
Kunst na Arbeid losbarsten. 
Om 21.00 uur zal TOP-Band 
HIKE het podium beklimmen. 
Kaarten kosten €8,- in de voor-
verkoop en zijn te verkrijgen via 
www.kna-ulft.nl of de facebook-
pagina van Fanfare Kunst na 
Arbeid. De voorverkoop loopt 
t/m vrijdag 4 oktober. 
Mochten er nog kaarten over 
zijn, dan zijn deze voor €10,- aan 
de deur te verkrijgen.

Honderd jaar Fanfare KNA

Het is weer tijd voor huiskamer-
festival Gast in Gendringen 
(GiG). Zondag 6 oktober staan 
de deuren van elf Gendringse 
huiskamers open voor artiesten 
én publiek. 

Het is al jaren een beproefd con-
cept: elf Gendringse huiskamers 
en elf optredens. Ook dit jaar is 
het weer genieten van Gast in 
Gendringen. En het programma 
is divers en verrassend, met 
optredens van onder anderen 
Laura van Kaam, Loek Meijer 
(musical) en Fré. Als bezoeker 
kun je drie van de elf voorstel-
lingen ’meepakken’. 

Het eerste concert is om 14.00 
uur en elk optreden duurt onge-
veer een half uur. Omdat de 
meeste locaties zich rondom het 
centrum van Gendringen bevin-
den, kun je lopend of met de fiets 
naar de volgende huiskamer. Om 
15.00 en 16.00 uur zijn er nieuwe 
rondes. Reserveren kan online:
www.gastingendringen.nl en ook
kunnen entreekaarten bij Bresser
Bloemen (Grotestraat 14, Gend-
ringen) gekocht worden. Meer 
informatie over het huiskamer-
festival en de artiesten is even-
eens te vinden op de website. 

GiG biedt op 6 oktober musical 
met Loek Meijer, folk-fusion 
van Fré, emotie met Laura van 
Kaam, gospel van G-Roots, 
verfrissende Nightingirls, het 
‘opvouwbare bos’ met Gerda en 
Helma, jazzy RoomJazz, liefde 
met Liquid Love Machine, zang 
van Let us Wander, het energie-

ke repertoire van het duo Shock 
Royal en Ulftenaar Roel Geerts 
met Straatmusique. 

Loek Meijer keert voor Gast 
in Gendringen terug naar zijn 
geboorteplaats. Samen met Barry 
Beijer (onder meer Zazu uit The 
Lion King) en zijn klasgenoot 
Teddy Vermeer brengt hij zang 
en dans uit een bekende musical. 
Fré is de band van Frederike 
Berendsen, wier familieroots ook 
in Gendringen liggen. 

De band heeft tientallen concer-
ten gespeeld met internationaal 
geprezen musici. Het nieuwste 
album ‘We Rise (When We Lift 
Each Other Up)’ werd opgeno-
men in Osnabrück, New York 

City en New Orleans en de 
muziek is toegewijd aan fami-
lie. Gezien haar roots is Gast in 
Gendringen dan ook de perfecte 
plek om dit te laten horen.

Straatmusique bestaat uit een 
groep vrienden rond Ulftenaar 
Roel Geerts, die graag muziek 
en plezier maken met elkaar en 
dit laten zien in steden. En nu in 
een Gendringse huiskamer! 
De nummers die de band speelt 
zijn afhankelijk van de leden die 
van de partij zijn. Zo kan het zijn 
dat ze twee gitaren, basgitaar en 
melodica mee hebben, maar per-
cussie of een accordeon kunnen 
net zo goed. Iedereen zingt en dit 
resulteert soms zelfs in vijfstem-
mige liedjes. Dat wordt gezellig.

Elftal optredens tijdens huiskamer-
festival Gast in Gendringen

The Cats naar Engbergen halen 
gaat niet meer, maar er kan op 
28 september wel genoten wor-
den van de muziek van de legen-
darische band uit Volendam, de 
grondleggers van de palingsound: 
in het openluchttheater staat die 
zaterdag een optreden van de tri-
buteband The Cats Aglow op het 
programma.

The Cats waren begin jaren 70 
razend populair met hits als One 
Way Wind, Let’s Dance, Be 
My Day, Lea, Sailing Home en 
Where Have I Been Wrong (voor 
de jongere lezers die menen deze 
nummers niet te kennen; zoek 
The Cats maar eens op YouTube 
op) en hun hedendaagse opvol-
gers trekken met die klassiekers 
eveneens volle zalen. 

The Cats Aglow neemt de bezoe-
kers mee naar de tijd dat de 
Volendammers met hun paling-
sound binnen- en buitenland 
veroverden: alle favorieten van 

weleer komen voorbij. De tribu-
teband zelf beperkt zich overigens 
ook al niet meer tot Nederland 
alleen; The Cats Aglow wordt 
ook buiten de landsgrenzen 
geboekt en heeft opgetreden in 
onder meer België, Spanje, op 
Curaçao en Bonaire. Samen met 
Cees Veerman, de zanger/gitarist 
van The Cats, stonden ze boven-
dien in Carré en op diverse festi-
vals en evenementen gestaan.

Het wordt een avond der her-
kenning, een reünie van Catsfans 
en mensen die gewoon gezel-
lig een avond willen dansen en 
meezingen op de muziek van 
de legendarische Cats. Met als 
extra publiekstrekker dat de 
vocalen van zanger IJsbrand van 
Belleghem vergeleken met het 
stemgeluid van Piet Veerman 
vrijwel niet van echt te onder-
scheiden zijn. Informatie over 
de kaartverkoop is te vinden op 
www.openluchttheater-
engbergen.nl.

Cats brengen Engbergen 
in Volendamse sferen

Begin de dag met ontbijt
Een groot gedeelte van de 
Nederlanders slaat regelma-
tig tot altijd het ontbijt over. 
Dit gebeurt door tijdgebrek 
en soms door een gebrek aan 
eetlust in de ochtend. Toch is 
het ontbijt een belangrijke 
maaltijd. 

Ons lichaam heeft het ’s nachts 
zonder eten moeten doen. Om 
goed te kunnen functioneren 
en presteren hebben we na het 
opstaan weer voedsel nodig. 
Een ontbijt zorgt ervoor dat we 
ons goed kunnen concentreren 
op het werk of op school. Ook 
zet een goed ontbijt de darmen 
aan het werk.
Als tijdgebrek de reden is dat je 
niet ontbijt dan kun je de wek-
ker 10 minuten eerder zetten 
of ’s avonds voor het naar bed 
gaan al een boterham smeren 
en in de koelkast leggen. Je 
kunt ook al een afgedekt bakje 
yoghurt klaarzetten. Met een 
paar kleine voorbereidingen 
kost het ontbijt je niet veel tijd.
Als gebrek aan eetlust de reden 
is om niet te ontbijten. Dan is 
het een kwestie van wennen. 

Probeer yoghurt/fruit of brood 
waar je het meeste zin in hebt 
een aantal weken ’s ochtend te 
eten. Je merkt dat je je fitter 
voelt in de ochtend en ook min-
der trek hebt in allerlei lekkers 
gedurende de hele dag. Zeker 
het eten van een eiwitrijk 
ontbijt zorgt voor een goede 
verzadiging.

Een gezond ontbijt bestaat uit:

1.  Koolhydraten en vezels: vol-
koren brood of ontbijtgranen 
(bijv. Muesli of havermout).
Er is een enorme keuze aan 
ontbijtgranen maar helaas 
zijn velen geen gezonde keu-
ze omdat er erg veel suiker in 
zit. Let op het etiket en ver-
gelijk producten met elkaar 
om een verstandige keuze te 
maken. 

2.  Eiwitten en calcium: magere 
of halfvolle (plantaardige) 
melk of yoghurt, 20+ of 30+ 
kaas, een gekookt ei. De yog-
hurt of melk kun je in com-
binatie met muesli of  haver-
mout eten.

3.  Vitamines: een stuk fruit. 
Fruit kun je ook in stukjes 
door de yoghurt doen, zo 
kun je de yoghurt wat zoeter 
maken en lekkerder. Door je 
brood te besmeren met hal-
varine uit een kuipje, krijg je 
goede vetten en vitamine A, 
D en E binnen.

4.  Vocht: water. (kruiden) thee 
of koffie. Zonder suiker 
natuurlijk.

Hetty Schouten, voedingscoach 
Fit&Slank Silvolde

Voedingstips

Bij Ben en Lucy Schreven staat de huiskamer 6 oktober open voor de 
muzikanten en het publiek.
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AANDACHT
ACHTERHOEK
AED
ARCENCIEL
AUTOMOBILISTEN
BERM
BEWEEGCHALLANGE
BINGO
BROOD
BUIZENFABRIEK
DAMESGILDE
DIERENDAGSHOW
DORPSSTRAAT
DWERGHOENDERS
EERLIJK
EIWITRIJK
ETTEN
FATSOENLIJK
FRUIT
GENDRINGEN
GERVEHOEVE
GROENTE
GWVV
HANDOMDRAAI
HKE
HOEKBANK

INSTUIFMIDDAG
KBO
KIM
KLASGENOTEN
KNA
MIKE
MOBILITEIT
NAJAARSKERMIS
OLDBARBERSHOP
PROBLEMEN
RATTEN
RICHARD
SBU
SPECIALIST
SPEKTAKEL
SSPHAL
STARTTIJDEN
STJORIS
THERESA
ULFT
VEILIGHEID
VOETGANGERS
VRIJWILLIGER
WIND
ZELFSTANDIG
ZWEMVIERDAAGSE

ABACUS
ACCORDEON
AGENDA
ARTDECO
ATTRACTIES
BAND
BEKERWEDSTRIJD
BREEDENBROEK
DECORATIE
DEGRADATIE
DINXPERLO
DUITSLAND
EXPLOITATIE
FAVORIETEN
FLYERS
FOLKFUSION
GAST
GERDA
GRENSWACHT
HAVERMOUT
HOUT
IJSSELWEIDE
KAARTVERKOOP
KAAS
KONINGSCHIETEN
KOOLHYDRATEN

LASOURIS
LEIDING
LIFT
MELK
MVR
NETVLIES
NIGHTINGIRLS
OERSEVELD
OKTOBERFEST
OLDEDORPSKIEKN
OVERWINNING
PLATEN
PLEIN
PRIKKELARM
SCHAPENVACHT
SCHMALZLER
STRAATMUSIQUE
SUCCESVOL
TELEVISIE
VARSSELDER
VARSSEVELD
VEERMAN
VOLKSMUSIK
VOLOP
VUURWERK
VVL

PRIJSPUZZEL

Stuur vóór 4 oktober 2019

uw oplossing  op een kaart naar:

De Ulftse Krant, ’t Goor 55A, 7071 PC Ulft
Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.

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

Dinerbon ter waarde van € 25,- 

U maakt dus wederom 5 keer kans op een dinerbon!

Streep de woorden naast het diagram af, dit kan horizontaal, verticaal, 
diagonaal, van rechts naar links of van onder naar boven. De overge-
bleven letter uit het eerste en het tweede diagram vormen samen de 
oplossing. Deze kunt u op een briefkaart insturen om kans te maken op 
1 van de dinerbonnen.
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Een lang en succesvol theater-
seizoen wordt op vrijdag 18 okto-
ber afgesloten met een Beierse 
avond in Openluchttheater Eng-
bergen. Het Duitse vijftal Die 
Schmalzler zorgt net als vorig 
jaar (op hun eigen verzoek!) voor 
een onvervalst Oktoberfest, een 
gepaste afsluiting van de jaar-
gang 2019 op Engbergen. ”We 
halen München naar het open-
luchttheater.” Ook is er een gast-
optreden van ’de Schlagerkoning 
van Braamt’, Michel Wolsink. 

De laatste avond van het theater-
seizoen begint vrijdag 18 oktober 
om 20.00 uur. Volgens Gerard 
Klaassen van het openlucht-
theater doen bezoekers er goed 
aan ook echt op het aanvangstijd-
stip op Engbergen te zijn. ”Want 
vorig jaar was het vanaf de eerste 
minuut raak. Wat een feest! We 
hebben kermissen en carnaval 
meegemaakt, maar dit optreden 
van Die Schmalzler was echt een 
heel bijzondere ervaring.”

Peter Rulof is er dan ook van 
overtuigd dat iedereen op tijd 
aanwezig zal zijn, al was het maar 
omdat het publiek geleerd heeft 
van ’fouten’ uit het verleden. 
”Dat vond ik een van de mooiste 
dingen van vorig jaar,” vertelt 
Rulof namens de organisatie. 
”Er was een groepje jongeren, 
twintigers, die pas om tien uur 
binnen waren gekomen. Zij kwa-
men na afloop naar me toe, ze 
baalden ervan dat ze de helft van 
de avond gemist hadden. ’Als we 

dit eerder hadden geweten…,’ 
zeiden ze. Die gasten hebben nu 
alweer twee tafels gereserveerd 
en reken maar dat ze om acht uur 
op de stoep staan,” meldt Rulof 
lachend.

Die Schmalzler uit Beieren weten 
wat er van ze verwacht wordt 
om er een echt ’Oktoberfest’ 
van te maken. Hun optreden is 
dan ook een perfect uitje voor 
buurten, bedrijven en verenigin-
gen. De vijf muzikanten maken 
er immers al decennialang een 
feest van, waar ze ook spelen, 
niet in de laatste plaats door de 

humor waarmee hun shows wor-
den opgeluisterd. Hedendaagse 
schlagers staan op hun repertoire 
naast de traditionele Beierse 
Oktoberfest-muziek. Met hun 
specialiteit, de Duitse volksmu-
ziek, kwamen ze op televisie tij-
dens bijvoorbeeld de (bij onze 
oosterburen) wereldberoemde 
programma’s als Immer Wieder 
Sonntags, Musikantenstadl en de 
Grand Prix der Volksmusik. 

Rulof: ”Ze hebben in München 
op het Oktoberfest voor volle 
zalen gespeeld, maar bij ons 
is plaats voor maximaal 200 

bezoekers. Juist dat kleinscha-
lige maakt het apart. Het is een 
gemoedelijke avond, maar wél 
met een groep uit Beieren die 
het klappen van de zweep kent. 
Ze combineren het nieuwe 
van nu met het oude van toen. 
Oktoberfest zoals het hoort.” 

Des te bijzonderder is dat Die 
Schmalzler er na hun geslaagde 
debuut op Engbergen van vorig 
jaar zelf op aandrongen om terug 
te keren. ”Die band staat al 35 
jaar op het podium, maar de dag 
na hun optreden in het open-
luchttheater waren ze nog vol 

enthousiasme. Ze hebben voor 
duizenden mensen gestaan, maar 
vonden dit net zo gezellig. We 
hebben ze nog diezelfde avond 
geboekt voor dit seizoen.”

Als het komende optreden een 
herhaling van vorig jaar wordt, 
is Rulof tevreden. ”Van acht uur 
tot half een was het groot feest. 
Iedereen stond op de tafels, er 
werd gedronken, gedanst en ’ge-
schunkeld’. Iedereen had schik, 
het was één grote feestende 
massa, maar wel in een intieme 
setting.” 
Die sfeer moet behouden blijven, 
benadrukt hij. ”Ons Oktoberfest 
is geen zuipfeest. Het gaat om de 
sfeer, met goede muziek waarbij 
de mensen nog met elkaar kun-
nen praten.”

Als klap op de vuurpijl verzorgt 
Michel Wolsink een gastoptreden. 
De Braamtse ’Schlagerkoning’ 
stond de afgelopen jaren al in 
het openluchttheater met een 
zeer geslaagde schlageravond, hij 
maakte zijn opwachting tijdens 
de afsluiting van het seizoen 2018 
en is ook deze editie weer van de 
partij. ”Dan hebben we even wat 
anders tussendoor,” zegt Rulof. 
”En eigenlijk mag Michel ook 
gewoon niet op zo’n avond ont-
breken natuurlijk.”

Info over de kaartverkoop: www.
openluchttheater-engbergen.nl 
(bij de entreeprijs van 20 euro 
zitten drie consumptiebonnen 
inbegrepen).

Daverende afsluiter op Engbergen: 

Oktoberfest ’zoals het hoort’

Nu de oefen- en bekerwedstrij-
den achter de rug zijn, maken de 
Achterhoekse amateurvoetbal-
lers zich op voor het echte werk: 
de competitie gaat beginnen. 
Voor de clubs uit het versprei-
dingsgebied van de Ulftse Krant 
staan vooral de vierde en vijfde 
klasse bol van de streekderby’s.

Voor hoofdklasser Silvolde is de 
competitie al een paar geleden 
eerder van start gegaan; uit de 
eerste drie duels in de hoofdklas-
se B werden vier punten gehaald 
door de ploeg van trainer Dennis 
van Beukering; op de 0-1 thuis-
nederlaag tegen OJC Rosmalen 
en de 0-1 uitoverwinning bij 
AWC in Wijchen volgde in eigen 
huis een spectaculair 3-3 gelijk-
spel tegen Unitas uit Gorinchem. 
Voor de zwart-witten staan dit 
seizoen mooie krakers tegen 
twee andere Achterhoekse teams
op het programma: ook het 
Zieuwenste RKZVC en Longa’30 
uit Lichtenvoorde zijn ingedeeld 
in de hoofdklasse B.

In de tweede klasse I mag 
SDOUC tot de titelkandidaten 
gerekend worden. De Ulftenaren 
presteerden het afgelopen sei-
zoen al uitstekend onder leiding 
van coach John Neijenhuis en 
zijn selectie werd bovendien ver-
sterkt met Jesse Vreman, Volkan 
Özkaya en Sietse Sessink, die 
terugkeren op de IJsselweide, 
en spits Cas Kemperman van 
Varsseveld. SDOUC neemt het 
in 2I onder meer op tegen 

Kempermans ex-club Varsseveld, 
het Doetinchemse Viod, Concor-
dia Wehl en de Liemerse clubs 
DVC’26 uit Didam en het 
Zevenaarse DCS. 

De meeste regionale ploegen 
komen dit seizoen uit in de 
vierde klasse C: Gendringen, 
GWVV, Ulftse Boys, Terborg en 
Etten. Trainer Wolf Wannet moet 
proberen om van Gendringen, 
net als tijdens zijn eerste peri-
ode op de IJsselweide, weer een 
derdeklasser te maken na de 
degradatie van vorig seizoen
onder voorganger Frank Lukas-
sen. De rood-witten treffen 
onder meer Etten, dat juist kam-
pioen werd in de vijfde klasse en 
met coach Ruud Pastoor dus ook 
een nieuwkomer is in 4C. 

GWVV uit Varsselder-Veld-
hunten zal in deze klasse opnieuw 
de pijlen richten op promotie. 
Het door Edwin Grotenhuis 
getrainde team aast daar al enke-
le jaren op, maar slaagde er via 
de nacompetitie niet in om voor 
het eerst in de clubhistorie der-
deklasser te worden. 
Terborg (van coach Jan Stern) 
gaat proberen de stijgende lijn 
voort te zetten, na de tiende en 
de zevende plaats in de afge-
lopen twee seizoenen. Ulftse 
Boys nam afscheid van trainer 
Patrick Visser, die na vier jaar 
op ’t Oerseveld werd opgevolgd 
door Martijn Meerdink. Voor 
de oud-prof, die speelde voor 
onder meer De Graafschap, AZ 

en het Nederlands elftal, wordt 
het zijn eerste klus als hoofdtrai-
ner. In 4C zitten ook de nieuwe 
fusieclubs FC Dinxperlo (DSZV 
en SV Dinxperlo) en FC Bergh 
(MvR, VVL en Stokkum).

In de vijfde klasse C wordt het 
een jaar met lage kilometerkos-
ten voor Ajax Breedenbroek, 
NVC en SVGG; het trio uit de 
gemeente Oude IJsselstreek 
hoeft niet verder te reizen dan de 
Achterhoek en de Liemers. Veel 
derby’s dus voor bijvoorbeeld 
het gedegradeerde SVGG uit 
Megchelen, dat geen al te prettig 

seizoen achter de rug heeft. Niet 
alleen bleek al gauw dat handha-
ving in het tweede jaar als vierde-
klasser geen haalbare kaart was, 
ook werd de clubleiding in een 
laat stadium geconfronteerd met 
de verrassende mededeling van 
coach Jan van de Wouw, die plot-
seling zijn vertrek aankondigde. 
Gelukkig werd er een geschikte 
vervanger gevonden: Patrick 
Visser is de nieuwe trainer op 
sportpark de Biel.

Bij NVC in Netterden wordt het 
afwachten of er onder leiding 
van Jozua Johannis verbetering 

mogelijk is ten opzichte van de 
tiende plaats van de afgelopen 
jaargang, toen de zwart-witten 
geen rol van betekenis konden 
spelen in 5C. Datzelfde gold voor 
Ajax Breedenbroek, waar Edwin 
Frericks begonnen is aan zijn 
vierde jaar en dat vorig seizoen 
achtste werd. 
Voor deze clubs zijn er louter 
regionale tegenstanders: Angerlo 
Vooruit, Babberich, Den Dam 
(Azewijn), Gelders Eiland 
(Aerdt/Herwen), Halle, Kilder, 
Rijnland (Tolkamer), RKPSC 
(Pannerden), SDZZ (Zevenaar) 
en Westendorp.

Volop derby’s voor amateurvoetballers in 
vierde en vijfde klasse

SDOUC neemt het dit seizoen onder meer op tegen Varsseveld.
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Dit jaar is het precies 80 jaar geleden dat de drei-
ging van oorlog met Duitsland steeds groter werd. 
De grens moest daarom bewaakt worden. Ook in 
Megchelen werden Nederlandse soldaten gestati-
oneerd om een aanval van Duitsland te weren.
Op de foto de grenswacht ze waren onder andere 
ondergebracht in zaal Gorris aan de Kapelweg. 
(nu Rissewick). Op de achtergrond zien we de 
nieuwe kerk en een heel klein stukje van het toen 
ommuurde kerkhof. 

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 14 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)

20-24 sept.: Kermis in Etten
21 september: Mumford & Sons, Openluchttheater Engbergen
21, 22 sept.: Project M, Terborg
22 september: Wandeling Oudheidkundige Vereniging,   
  DRU Cultuurfabriek, Ulft
24 september: Ideeënavond Levend Landschap Megchelen,   
 zaal ter Voert, Megchelen
25 september: Start cursus EHBO, Almende College, Ulft
26 september: Start cursus ’Start to Run’, Atletico’73 in Ulft
26 september: Opening speeltuin en Open Dag, Zorgboerderij  
 De Gervehoeve, Vethuizen
28 september: The Cats Aglow, Openluchttheater Engbergen
okt./nov.: Expositie Leonardo da Vinci, CIVON,    
 Innovatiecentrum DRU Industriepark, Ulft
4-7 oktober: Kermis in Terborg
5 oktober: Najaarskermis Fanfare KNA, Feesttent de Pol, Ulft
5-6 oktober: Dierendagshow K.P.V. Silvolde, SSP-hal, Ulft
5 oktober: ”Ons Pakhuus Pruuveri’j”, Ons Pakhuus, Silvolde
6 oktober: Huiskamergastfestival, Gendringen
7 oktober: Rijbewijskeuringen, zaal Mulderije, Ulft
7 oktober: Bingo KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft
12-13 oktober: Senioren Actief Beurs, Arc en Ciel, Ulft
13-18 oktober: Zwemvierdaagse ”De Gendten”,  Terborg
16 oktober: Damesgilde Ulft avond, DRU Cultuurfabriek, Ulft
18 oktober: Oktoberfest, Openluchttheater Engbergen,   
 Gendringen
20 oktober: Zondagmiddagconcert Emma & Wies, Protestantse  
 Kerk, Silvolde
21 oktober: Instuifmiddag KBO/SBU, ’t Hemeltje, Ulft

Geen keetje meer, maar tijd 
voor iets nieuws

Gedurende tien jaar was de 
Moeder Teresa Stichting Ulft 
met het RTV-keetje te gast op 
het Simonsplein in Doetinchem. 
Tienduizenden euro’s werden 
jaarlijks opgehaald met de mani-
festatie, voor hulpverlening in 
Oost-Europa. Dit jaar is alles 
anders, want het keetje heeft 
plaatsgemaakt voor een nieuw
in het leven geroepen ’Winter-
actie-benefietdag’ in het DRU- 
complex. 

Het keetjes-project, met jaarlijks
veel radio en enkele jaren ook 
televisie, kende in 2009 haar 
debuut. Vrijwilligers van de 
Moeder Teresa Stichting Ulft 
(MTSU) staken door de jaren 
heen veel tijd in de voorberei-
ding, het opbouwen, de werving 
van sponsoren, het bieden van 
een aantrekkelijk programma en 
het collecteren in de binnenstad 
van Doetinchem.

In het weekeinde voor Sinter-
klaas maakten duizenden mensen 
jaarlijks kennis met het werk 
van de stichting, was er vertier 
op het plein, vaak in combinatie 
met of een televisie- of radio-
uitzending. Na tien edities is het 
tijd voor iets anders. 8 December 

is het DRU-complex het decor 
van een nieuwe happening van 
de Moeder Teresa Stichting 
Ulft. Een manifestatie met veel 
muziek, informatie en aandacht 
voor de doelgroep in Oost 
Europa. De winteractie van de 
MTSU staat weer voor de deur, 
waarin hulpbehoevenden in vele 
gebieden worden geholpen met 
kleding- en voedselpakketten, 
gecombineerd met een hoeveel-
heid brandhout. Wie ooit in de 
ogen van een wanhopige Roma-
vader heeft gekeken, niet wetend 
hoe hij die dag voor eten moet 
zorgen voor zijn kinderen, krijgt 
de hulpvraag van die ogen niet 
meer van zijn netvlies. 

Het definitieve programma voor 
de manifestatie in de Popzaal 
van de DRU 8 december krijgt 
de komende weken een defini-
tieve invulling. Wel is al bekend 
dat Radio Optimaal FM die dag 
vanaf 09.00 uur een deel van de 
uitzending vanuit het complex 
verzorgt, er tussen 11.00 en 17.00 
uur diverse artiesten optreden 
en de stichting zelf uiteraard ook 
vertegenwoordigd is met infor-
matie. Die dag zijn er diverse ac-
tiviteiten in en rond het complex, 
waaronder de kerstmarkt, zodat 
naar verwachting veel mensen 
die dag het mooie DRU-complex 
bezoeken.

Moeder Teresa Stichting

Nog een paar dagen en dan is het 
zover.  Het wordt weer een feest 
tijdens de Terborgse Kermis van 
vrijdag 4 tot en met maandag 7 
oktober. De exploitatie van de 
kermistent is dit jaar weer in 
handen van ’t Pompke Party & 
Bedrijfscatering uit Gaanderen.  

Natuurlijk hebben alle andere 
horecagelegenheden hier om-
heen ook eigen leuke initiatieven.  
Vrijdagavond start om 19.45 uur 
traditiegetrouw de lampionnen-
optocht vanaf basisschool De 
Dynamiek. 
De kinderen van Terborg e.o. 
worden door diverse muziek-
korpsen begeleid naar het ker-
misterrein waar dit jaar goed 
wordt uitgepakt met geweldige 
attracties.  

Zaterdag is er ringsteken en 
Koningschieten en ’s avonds een 
prachtig vuurwerk verzorgd door 
Katan. 
Op zondag is er een uitgebreide 
markt van ruim 70 kramen met 
voor elk wat wils, huis- & tuin-
decoratie in staal of hout, dier-
benodigdheden, schapenvachten, 
poppen- & baby en (2e hands) 
kleding, tassen, riemen en siera-
den. Er wordt een art-deco glas-
schilderdemonstratie gegeven. 
Vele hobbyisten zullen u enthou-
siast op ideeën brengen. Ook met 
antiek & brocante, boeken of 
LP’s, even terug in de tijd spullen 
van de 60 & 70’s tot aan het nu 
en de Achterhoekse vlagspullen 
ontbreken niet. 
Tijdens deze markt wordt het 
publiek getrakteerd op een paar 

zeldzaam mooie shows van het 
ABACUS theater. Vier indruk-
wekkend grote staal- & stoom- 
mobielen brengen ons met hu-
mor en een knipoog terug naar 
dat stukje staalverleden van deze 
streek. Denk hierbij aan de DRU 
in Ulft en het straten putdeksels 
beroemde LOVINK uit Terborg 
zelf. ABACUS is wereldwijd 
beroemd en Terborg steelt hier-
mee wel de show van Neerlands 
grootste straattheateracts ooit.

Ook wordt er een eeuwenoude 
traditie opnieuw van stal gehaald. 
Een herrezen ”HANNES” de 
lotenverkoper van de beroemde 
Terborgse Kermis aller tijden. 
Deze keer zal er natuurlijk géén 
echt paard te winnen zijn, maar 
zeker wel een stalen ros, een 
heuse scooter van La Souris.

Nieuw dit jaar is het ”Prikkel-
arme Uurtje”. Op zondagmiddag 
van 13.00 tot 14.00 uur genieten 
van de kermis voor mensen die 
niet tegen al dat lawaai en licht 
kunnen.

Tot slot wordt er een live uit-
zending van Radio NL in de 
Kermistent gehouden vanaf 
15.00 uur. Hier wordt u gratis ge-
trakteerd op een optreden van 2 
Nederlandstalige artiesten en het 
is nog een grote verrassing wie 
dat zijn. (Maar deze verslagge-
ver is al ter ore gekomen dat o.a. 
één persoon wel eens iemand uit 
Doetinchem kan zijn.)
Dan te bedenken dat Django 
Wagner nog de zanger voor 
de maandagmiddag in de 
Kermistent is, dan zou je bijna 
zeggen, lieve ouders denk aan 
de kortingsbonnen op de flyers 
voor de maandag, van de kermis 
attracties en ga gezellig met uw 
kinderen Terborg verkennen.
Tot ziens op Kermis Terborg! 
Volg ons ook op Facebook en 
Instagram. (kermisterborg.nl)

Kermis Terborg pakt uit!

ABACUS theater.




