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Geen carnaval bij 
de De Heiknüüters

RHEDEN - Het bestuur van de 

Rhedense carnavalsvereni-

ging De Heiknüüters heeft 

met pijn in het hart beslo-

ten dat er in 2021 niet op 

gebruikelijke wijze carnaval 

gevierd kan worden in Rhe-

den. Dat betekent dat er 

geen Pronkzitting is, er geen 

Rheejes Vermaeck zal zijn, 

geen Ridderslag, geen kin-

dercarnaval en geen optocht 

en carnavalsfeest. Ook de 

jaarlijkse bezoeken aan scho-

len en Rhederhof zijn helaas 

ook niet te realiseren.
Het bestuur betreurt de be-

slissing, maar denkt dat het 

gezien de huidige omstan-

digheden onverantwoord is 

om de festiviteiten door te 

laten gaan. De vereniging 

viert komend jaar het 44-ja-

rig jubileumjaar. “Wij zullen 

bekijken of, en zo ja wanneer 

en op welke wijze we het 

komende jaar nog aandacht 

kunnen schenken aan dit 

jubileum. Zodra er bepaalde 

plannen of ideeën gereali-

seerd kunnen worden, zullen 

wij dit laten weten”, aldus de 

vereniging.

Kerstbomen van 
Team PA RhedenRHEDEN - Dit jaar kon het van-

wege de coronapandemie 

niet, maar volgend jaar op 3 

juni hoopt Team PA uit Rhe-

den weer aan de startstreep 

te staan voor de vijftiende 

editie van Alpe d’HuZes. Voor 

het team wordt dit de tiende 

deelname aan het sportieve 

evenement, waarbij geld 

wordt ingezameld voor de 

strijd tegen kanker.
Ondertussen is het team druk 

bezig met het inzamelen van 

geld. Zo wordt een speciale 

kerstbomenverkoop opgezet. 

Vanaf zaterdag 28 november 

16.00 uur zijn de bomen te 

koop op de Groenestraat 6 

in Rheden. Er worden Nord-

manns, fraseri’s en blauw-

sparren te koop. Een boom 

kost 15 euro, maar iedereen 

mag natuurlijk meer geven, 

want alle opbrengsten van 

de verkoop zijn bestemd 

voor het KWF.De kerstbomen zonder kluit 

worden door de teamleden 

zelf van het land gehaald. 

Het is - voor een kleine 

meerprijs - mogelijk om de 

boom zelfs aan huis te laten 

bezorgen in een straal van 5 

km in Rheden. Wie zeker wil 

zijn van een kerstboom, kan 

een exemplaar bestellen via 

kerstbomen.teampa@gmail.

com of tel. 06-17737361 (na 

17.00 uur).

Sinterklaas brengt bliksembezoek aan Velp

VELP - Zaterdag 21 november 

heeft Sinterklaas samen met 

Pieten een bliksembezoek 

gebracht aan Velp. Het was 

een grote verrassing voor de 

kinderen dat zij de goedhei-

ligman toch nog in hun dorp 

mochten begroeten. Daarnaast 

werden de kinderen getrak-

teerd op een lekker zakje 

pepernoten. Op zaterdag ging ook de Sin-

terklaas-etalagewedstrijd van 

de Velpse winkeliers van start. 

Er zijn mooie prijzen te win-

nen als alle 16 uitgebeelde sin-

terklaasliedjes worden her-

kend. Deelnameformulieren 

zitten aan de strooigoedzakjes, 

zijn in de winkels verkrijgbaar 

of vanaf de 21e te downloaden 

vanaf de Facebookpagina of 

op www.veelzijdigvelp.nl
Foto: Han Uenk

Onderzoek naar kansen Velpse weekmarkt

VELP - Al sinds jaar en dag vindt de weekmarkt van Velp 

plaats op het parkeerterrein bij Den Heuvel. De wens bestaat 

om de markt in Velp een impuls te geven om zo ook het cen-

trum van Velp aantrekkelijker te maken. De mogelijkheden 

hiervoor worden de komende tijd onderzocht.

In het coalitieakkoord 2018-

2022 was al afgesproken dat 

het college van de gemeente 

Rheden een onderzoek zou 

doen naar de locatie van de 

weekmarkt in Velp. Ook van-

uit vereniging BIZ Centrum 

Velp kwam het verzoek voor 

een onderzoek. De wens is 

om de wekelijkse markt meer 

te betrekken bij het winkel-

centrum.Seinpost Adviesbureau voert 

in opdracht van de gemeente 

het onderzoek uit. Het onder-

zoek bestaat uit drie onder-

delen. Het eerste onderdeel is 

een schouw. Experts gaan de 

huidige markt en het Velpse 

winkelgebeid beoordelen.

Het tweede onderdeel van het 

onderzoek zijn enquêtes. Op 

verschillende dagen én plek-

ken in Velp worden bezoe-

kers van winkels en de markt 

gevraagd naar hun mening 

over de weekmarkt, de loca-

tie, het aanbod, de parkeer-

mogelijkheden en meer. Het 

afnemen van de vragenlijs-

ten gebeurt volledig corona-

proof. Mensen die meedoen 

aan de enquête blijven ano-

niem. Seinpost Adviesbureau 

neemt de enquêtes af vanaf 

donderdag 26 november.

Ook is er een sessie met 

ondernemers, waarin markt-

kooplieden en winkeliers 

hun ideeën met elkaar en 

met het onderzoeksbureau 

delen. Door corona vindt 

deze sessie waarschijnlijk 

online plaats.
In het voorjaar van 2021 

krijgt het college van B&W 

de resultaten gepresenteerd. 

Aan de hand van de resul-

taten neemt het college een 

besluit over het vervolgtra-

ject.
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Sint en Pieten komen aan in Pietenhuis Dieren

DIEREN - Zaterdag 21 novem-

ber zijn Sinterklaas en zijn 

Pieten aangekomen in het 

Pietenhuis in Dieren. Hij 

werd verwelkomd door burge-

meester Carol van Eert van de 

gemeente Rheden, die hem de 

tekeningen heeft gegeven die 

naar hem zijn gestuurd. Sin-

terklaas was erg vereerd met 

zijn bezoek en de tekeningen 

en heeft de burgemeester zijn 

Pietenhuis laten zien.
Ondanks de de huidige situ-

atie heeft de Sint online de 

kinderen kunnen toespreken 

en gedag kunnen zeggen, de 

Pieten waren ‘s middags in 

het winkelcentrum Dieren 

om de kinderen snoepzakjes 

te geven. Voor veel kinderen 

was het een welkome ont-

moeting in deze rare tijd.
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Geen carnaval bij 
de De Heiknüüters

RHEDEN - Rhedense carnavalsvereni-

ging De Heiknüüters heeft 

met pijn in het hart beslo

ten dat er in 2021 niet op 

gebruikelijke wijze carnaval 

gevierd kan worden in Rhe

den. Dat betekent dat er 

geen Pronkzitting is, er geen 

Rheejes Vermaeck zal zijn, 

geen Ridderslag, geen kin-

dercarnaval en geen optocht 

en carnavalsfeest. Ook de 

jaarlijkse bezoeken aan scho

len en Rhederhof zijn helaas 

ook niet te realiseren.
Het bestuur betreurt de be

slissing, maar denkt dat het 

gezien de huidige omstan-

digheden onverantwoord is 

om de festiviteiten door te 

laten gaan. De vereniging 

viert komend jaar het 44-ja-

rig jubileumjaar. “Wij zullen 

bekijken of, en zo ja wanneer 

en op welke wijze we het 

komende jaar nog aandacht 

kunnen schenken aan dit 

jubileum. Zodra er bepaalde 

plannen of ideeën gereali-

seerd kunnen worden, zullen 

wij dit laten weten”, aldus de 

vereniging.

Kerstbomen van 
Team PA RhedenRHEDEN - Dit jaar kon het van-

wege de coronapandemie 

niet, maar volgend jaar op 3 

juni hoopt Team PA uit Rhe-

den weer aan de startstreep 

te staan voor de vijftiende 

editie van Alpe d’HuZes. Voor 

het team wordt dit de tiende 

deelname aan het sportieve 

evenement, waarbij geld 

wordt ingezameld voor de 

strijd tegen kanker.
Ondertussen is het team druk 

bezig met het inzamelen van 

geld. Zo wordt een speciale 

kerstbomenverkoop opgezet. 

Vanaf zaterdag 28 november 

16.00 uur zijn de bomen te 

koop op de Groenestraat 6 

in Rheden. Er worden Nord-

manns, fraseri’s en blauw-

sparren te koop. Een boom 

kost 15 euro, maar iedereen 

mag natuurlijk meer geven, 

want alle opbrengsten van 

de verkoop zijn bestemd 

voor het KWF.De kerstbomen zonder kluit 

worden door de teamleden 

zelf van het land gehaald. 

Het is - voor een kleine 

meerprijs - mogelijk om de 

boom zelfs aan huis te laten 

bezorgen in een straal van 5 

km in Rheden. Wie zeker wil 

zijn van een kerstboom, kan 

een exemplaar bestellen via 

kerstbomen.teampa@gmail.

com of tel. 06-17737361 (na 

17.00 uur).

Sinterklaas brengt bliksembezoek aan Velpzitten aan de strooigoedzakjes, 

zijn in de winkels verkrijgbaar 

of vanaf de 21e te downloaden 

vanaf de Facebookpagina of 

op www.veelzijdigvelp.nl
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Ook is er een sessie met 

ondernemers, waarin markt-

kooplieden en winkeliers 

hun ideeën met elkaar en 

met het onderzoeksbureau 

delen. Door corona vindt 

deze sessie waarschijnlijk 

online plaats.
In het voorjaar van 2021 

krijgt het college van B&W 

de resultaten gepresenteerd. 

Aan de hand van de resul-

taten neemt het college een 

besluit over het vervolgtra-
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Oecumenische adventsvespersREGIO - De kerken van An-
gerlo-Doesburg, Drempt-
Oldenkeppel en Hummelo 
hebben met elkaar in de vier 
weken voor kerst, de tijd van 
advent, vier vespers voorbe-
reid. Dit zijn sfeervolle dien-
sten van een half uur in de 
avond, met een afwisseling 
van teksten, muziek en zang. 
Thema van de vespers is ‘Als 
alles duister is, ontsteek dan 
een lichtend vuur dat nooit 
meer dooft.’Deze vespers zijn op de vrij-

dagavond om 19.30 uur. 
De eerste vesper op 27 no-
vember vindt plaats in de 
Martinikerk in Doesburg, 
daarna op 4 december in de 
St.Joriskerk in Drempt, op 11 
december in de dorpskerk in 
Hummelo en tot slot op 18 
december in de Ooipoortkerk 
in Doesburg. Er mogen maxi-
maal 30 personen aanwezig 
zijn in de kerken. Daarnaast 
zijn alle vier de vespers ook 
online mee te volgen via ker-
komroep.nl (de uitzending is 
te vinden onder Doesburg, 
Grote of Martinikerk).

Ritje door peper-notenfabriekDREMPT - Wie een kijkje wil 
nemen in een echte peper-
notenfabriek, kan op za-
terdag 28 november door 
de drive-thru bij Garvo in 
Drempt. Tussen 12.00 en 
17.00 uur kunnen kinderen 
met hun vader of moeder in 
de auto, volledig coronaproof, 
rondkijken de fabriek aan de 
Molenweg 28 in Drempt. Re-
serveren vooraf kan via sint 
erklaasdrempt@gmail.com.

Repair Café Doesburg
DOESBURG - Woensdag 2 de-
cember is er tussen 14.00 en 
17.00 uur weer een Repair 
Café op de locatie Beumers-
kamp van Caleidoz in Does-
burg. Bezoekers kunnen 
langskomen hun kapotte ap-
paraten, kleding, computers, 
fietsen en ga zo maar door. 
Een van de vrijwilligers gaat 
ermee aan de slag. Er zijn 
geen kosten aan verbon-
den, maar een vrijwillige 
bijdrage wordt bijzonder op 
prijs gesteld. In verband met 
de coronamaatregelen is 
aanmelden voor het Repair 
Café noodzakelijk. Dit kan 
bij Gertie Jordens, tel. 0313-
820 035 of 06-12843218 of 
g.jordens@caleidoz.nl.

Opening boekenvilla bij Komdersuut

ANGERLO - Bij Komdersuut in 
Angerlo een nieuwe boeken-
kast geopend, waar bezoe-
kers boeken kunnen halen 
en brengen. Timen ontwierp 
en bouwde een mooie villa 

met gefreesde deuren, stof-
fen vlaggetjes, een zeiltje op 
de vloer en pannen op het 
dak. Ter afsluiting plaatste hij 
een windvaan met kleuren en 
motieven van Angerlo, Zeve-

naar en de Liemers. Yvonne, 
beheerder van de boekenkas-
ten in Komdersuut, plaatste 
de eerste boeken in de kast. Er 
is flink ruimte, dus iedereen 
is uitgenodigd boeken mee te 

nemen, zeker nu de weggeef-
bibliotheek niet toegankelijk 
is. De vrijwilligers hopen dat 
mensen er veel gebruik van 
gaan maken, juist op tijden 
dat Komdersuut gesloten is.

Doesburgse ondernemers starten sinterklaasactie

DOESBURG- De winkeliers in Doesburg zijn gezamenlijk een 

sinterklaasactie begonnen. Hoewel de goedheiligman niet in 

persoon naar Doesburg komen, breng hij toch cadeautjes en 

deze zijn bij de verschillende ondernemers ook te winnen.

In de etalages zijn QR-codes 
te vinden die met de camera 
op de telefoon te scannen 
zijn. De woorden die gevon-
den worden, vormen samen 
een zin. Deze zin kan wor-
den ingestuurd en onder de 
goede inzendingen worden 
mooie prijzen verloot.Voor kinderen zijn er kleur-

platen verspreid via de scho-
len en ook hiermee kunnen 
de kinderen leuke en lekkere 
prijsjes winnen. De kleur-
platen kunnen worden inge-
leverd bij Stijl Iconen, Hans 
Ouderwets Lekker, Appel 
en Ei, Lekkers2Go, Hans 
ter Steeg Lederwaren en het 
Kunstlab. Op zaterdag 28 

november is er een ‘wande-
lende brievenbus’ in de stad, 
waar ook de tekeningen en 
verlanglijstjes in gedepo-
neerd kunnen worden.

Dat is nog niet alles. In de 
winkels is bovendien een 
knipkaart verkrijgbaar. Met 
5 knipjes is de kaart vol en 
kan deze in de rode brieven-
bus op de Driesprong wor-
den gegooid. Ook hiermee 
zijn leuke prijsjes te win-
nen. Klanten krijgen voor 

elk bedrag een knipje, of het 
nou gaat om een aankoop 
van 10 cent of 20 euro. Alle 
prijswinnaars worden op 5 
december bekend gemaakt.Op zaterdag 28 november 

zijn er pietjes in de stad, die 
vanaf een balkon lekkers uit-
delen, dus zoek de pietjes. 
Meer informatie is te vinden 
op ww.winkelenindoesburg.
nl. De ondernemers hebben 
voor Kerst weer andere leuke 
acties in petto.
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De bever is terug op de Bevermeer

ANGERLO - Op vrijdag 20 
november werd in buurt-
schap Bevermeer in Angerlo 
voor het eerst in ruim vijf-
honderd jaar weer een bever 
gesignaleerd. Geen levende 
bever jammergenoeg, maar 
een beeld dat werd gemaakt 

door kunstenaar Frans Gies-
sen. Na de opening van een 
nieuw klompenpad begin sep-
tember, het Bevermeersepad, 
werd het geld voor het beeld 
beschikbaar gesteld door de 
Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland. Wandelaars kun-

nen de precieze plek van de 
bever langs dat pad binnen-
kort terugvinden in de bij-
behorende wandelapp. Kijk 
voor meer informatie over het 
Bevermeersepad en andere 
klompenpaden op www.
klompenpaden.nl.

Bibliotheek  is weer openDOESBURG - De vestiging van 
Bibliotheek West-Achterhoek 
in Doesburg is sinds donder-
dag weer open. Leden zijn 
weer welkom om boeken in te 
leveren en nieuwe uit te zoe-
ken.
Voor leden die de biblio-
theek liever niet uitgebreid 
bezoeken, blijft de Afhaalbieb 
open. De aanvragen voor een 
pakketje nieuwe boeken kun-
nen tot uiterlijk een dag van 
te voren tot 12.00 uur van de 
bibliotheek stellen een pas-
send tasje samen. Deze kun-
nen dan in de bibliotheek 
worden opgehaald.Ook de Boek aan Huis-service 

gaat door voor mensen die 
slecht ter been zijn of in qua-
rantaine zitten, zo lang er vrij-
willigers en/of medewerkers 
zijn die dit kunnen uitvoeren.
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komroep.nl (de uitzending is 
te vinden onder Doesburg, 
Grote of Martinikerk).

Ritje door peper-notenfabriekDREMPT -
nemen in een echte peper
notenfabriek, kan op za-
terdag 28 november door 
de drive-thru bij Garvo in 
Drempt. Tussen 12.00 en 
17.00 uur kunnen kinderen 
met hun vader of moeder in 
de auto, volledig coronaproof, 
rondkijken de fabriek aan de 
Molenweg 28 in Drempt. Re
serveren vooraf kan via sint 
erklaasdrempt@gmail.com.

Repair Café Doesburg
DOESBURG - Woensdag 2 de
cember is er tussen 14.00 en 
17.00 uur weer een Repair 
Café op de locatie Beumers
kamp van Caleidoz in Does
burg. Bezoekers kunnen 
langskomen hun kapotte ap
paraten, kleding, computers, 
fietsen en ga zo maar door. 
Een van de vrijwilligers gaat 
ermee aan de slag. Er zijn 
geen kosten aan verbon-
den, maar een vrijwillige 
bijdrage wordt bijzonder op 
prijs gesteld. In verband met 
de coronamaatregelen is 
aanmelden voor het Repair 
Café noodzakelijk. Dit kan 
bij Gertie Jordens, tel. 0313-
820 035 of 06-12843218 of 
g.jordens@caleidoz.nl.

Opening boekenvilla bij Komdersuut

ANGERLO - Bij Komdersuut in 
Angerlo een nieuwe boeken-
kast geopend, waar bezoe-
kers boeken kunnen halen 
en brengen. Timen ontwierp 
en bouwde een mooie villa 

met gefreesde deuren, stof-

met gefreesde deuren, stof-

met gefreesde deuren, stof
fen vlaggetjes, een zeiltje op 
de vloer en pannen op het 
dak. Ter afsluiting plaatste hij 
een windvaan met kleuren en 
motieven van Angerlo, Zeve-

naar en de Liemers. Yvonne, 
beheerder van de boekenkas-
ten in Komdersuut, plaatste 
de eerste boeken in de kast. Er 
is flink ruimte, dus iedereen 
is uitgenodigd boeken mee te 

nemen, zeker nu de weggeef-

nemen, zeker nu de weggeef-

nemen, zeker nu de weggeef
bibliotheek niet toegankelijk 
is. De vrijwilligers hopen dat 
mensen er veel gebruik van 
gaan maken, juist op tijden 
dat Komdersuut gesloten is.

Doesburgse ondernemers starten sinterklaasactie

DOESBURG- De winkeliers in Doesburg zijn gezamenlijk een 

sinterklaasactie begonnen. Hoewel de goedheiligman niet in 

persoon naar Doesburg komen, breng hij toch cadeautjes en 

deze zijn bij de verschillende ondernemers ook te winnen.

In de etalages zijn QR-codes 
te vinden die met de camera 
op de telefoon te scannen 
zijn. De woorden die gevon-
den worden, vormen samen 
een zin. Deze zin kan wor-
den ingestuurd en onder de 
goede inzendingen worden 
mooie prijzen verloot.Voor kinderen zijn er kleur-

Voor kinderen zijn er kleur-

Voor kinderen zijn er kleur

platen verspreid via de scho-
len en ook hiermee kunnen 
de kinderen leuke en lekkere 
prijsjes winnen. De kleur-
platen kunnen worden inge-
leverd bij Stijl Iconen, Hans 
Ouderwets Lekker, Appel 
en Ei, Lekkers2Go, Hans 
ter Steeg Lederwaren en het 
Kunstlab. Op zaterdag 28 

november is er een ‘wande-
lende brievenbus’ in de stad, 
waar ook de tekeningen en 
verlanglijstjes in gedepo-
neerd kunnen worden.

Dat is nog niet alles. In de 
winkels is bovendien een 
knipkaart verkrijgbaar. Met 
5 knipjes is de kaart vol en 
kan deze in de rode brieven-
bus op de Driesprong wor-
den gegooid. Ook hiermee 
zijn leuke prijsjes te win-
nen. Klanten krijgen voor 

elk bedrag een knipje, of het 
nou gaat om een aankoop 
van 10 cent of 20 euro. Alle 
prijswinnaars worden op 5 
december bekend gemaakt.Op zaterdag 28 november 

zijn er pietjes in de stad, die 
vanaf een balkon lekkers uit-
delen, dus zoek de pietjes. 
Meer informatie is te vinden 
op ww.winkelenindoesburg.
nl. De ondernemers hebben 
voor Kerst weer andere leuke 
acties in petto.

RegiobodeAl 23 jaar nieuws uit Doesburg e.o.

RegiobodeAl 23 jaar nieuws uit Doesburg e.o.

www.regiobodeonline.nl

  www.tumulus.nl026 - 32 58 440

Een uitvaart met warmte, 
aandacht en elegantieMet of zonder verzekering; 

wij staan voor u klaar.

deskundig - doortastend - dichtbij

Eikenaar Assurantiën

Dat u werktmaakt u tot een zeer geschikte kandidaat......voor onze arbeids-ongeschiktheids-verzekeringen.

GRATISbij onderhoudPechhulp service Europa

Ambachtstraat 2b - DierenTel. (0313) 45 06 13Onderhoud reparatiealle merken

ALVAST UWWINTERSCHILDERVASTLEGGEN?MAAK SNEL EEN AFSPRAAK

Loenenseweg 36, Eerbeek
Tel. (0313) 651387

Schildersbedrijf Gabriël

Schildersbedrijf Gabriël

Schildersbedrijf Gabriël

Schildersbedrijf Gabriël

Schildersbedrijf Gabriël

Schildersbedrijf Gabriël

Schildersbedrijf Gabriël

Schildersbedrijf Gabriël

Schildersbedrijf Gabriël

Schildersbedrijf Gabriël

Schildersbedrijf Gabriël

Schildersbedrijf Gabriël

Schildersbedrijf Gabriël

Schildersbedrijf Gabriël

VERSTOPTE AFVOEROF RIOLERING?
BELRioolreinigingsbedrijfB. Langenbach v.o.f.0575-565385b.g.g.06-55393920 / 06-51574607www.langenbachvof.nl

Wilhelminaweg 1a, Dieren

KIES EEN BEVLOGENAANKOOPMAKELAAR

De bever is terug op de Bevermeer

ANGERLO - Op vrijdag 20 
november werd in buurt-
schap Bevermeer in Angerlo 
voor het eerst in ruim vijf-
honderd jaar weer een bever 
gesignaleerd. Geen levende 
bever jammergenoeg, maar 
een beeld dat werd gemaakt 

door kunstenaar Frans Gies-
sen. Na de opening van een 
nieuw klompenpad begin sep-
tember, het Bevermeersepad, 
werd het geld voor het beeld 
beschikbaar gesteld door de 
Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland. Wandelaars kun-

nen de precieze plek van de 
bever langs dat pad binnen-
kort terugvinden in de bij-
behorende wandelapp. Kijk 
voor meer informatie over het 
Bevermeersepad en andere 
klompenpaden op www.
klompenpaden.nl.

Bibliotheek  is weer openDOESBURG - De vestiging van 
Bibliotheek West-Achterhoek 
in Doesburg is sinds donder-

in Doesburg is sinds donder-

in Doesburg is sinds donder
dag weer open. Leden zijn 
weer welkom om boeken in te 
leveren en nieuwe uit te zoe-
ken.
Voor leden die de biblio-
theek liever niet uitgebreid 
bezoeken, blijft de Afhaalbieb 
open. De aanvragen voor een 
pakketje nieuwe boeken kun-
nen tot uiterlijk een dag van 
te voren tot 12.00 uur van de 
bibliotheek stellen een pas-
send tasje samen. Deze kun-
nen dan in de bibliotheek 
worden opgehaald.Ook de Boek aan Huis-service 

gaat door voor mensen die 
slecht ter been zijn of in qua-
rantaine zitten, zo lang er vrij-
willigers en/of medewerkers 
zijn die dit kunnen uitvoeren.

Al 23 jaar nieuws uit Brummen e.o.

Wintermarkt bij 
Snuffelschuurtje
BRUMMEN - Het aanbod van het Snuffelschuurtje in Brum-men wordt tijdelijk uitge-breid met spullen die anders op de Wintermarkt verkocht zouden worden.

Op vier vrijdagen in novem-ber en december worden er kransen, (graf)takken, hand-werk en curiosa verkocht. Ook is er een smultafel met allerlei lekkers, zoals noten-jam en erwtensoep, die inge-vroren wordt verkocht.
Bezoekers zijn van harte wel-kom op vrijdag 27 november, vrijdag 4 december, vrijdag 11 en vrijdag 18 december. Er is genoeg gelegenheid én ruimte in de kerk om te snuf-felen, een praatje te maken én te kopen.

De opbrengst van de markt gaat dit jaar opnieuw naar het revalidatieproject voor gehandicapte kinderen in Mangu, Nigeria. Voormalig huisartsenechtpaar van de Venis is nauw bij dit pro-ject betrokken. Het Snuffel-schuurtje 2.0 is is geopend 10.00 uur tot 15.00 uur en bevindt zich in de Pancrati-uskerk aan de Kerkstraat in Brummen.

Jongeren hangen 
rond in kelder
EERBEEK - De politie van Eerbeek kreeg zondag 15 november om 20.12 uur de melding dat een groepje jongeren zich toegang had verschaft tot een kelder van een appartementencomplex aan het Oranje Nassauplein in Eerbeek. De politie nam een kijkje en vond inderdaad zeven jongeren. Zij zijn weg-gestuurd en hebben een be-keuring gekregen vanwege het overtreden van de coro-naregels.

Media-inloop 
weer van start
BRUMMEN - Vanaf donder-dag 26 november is het weer mogelijk om voor de media-inloop naar de bi-bliotheek in Brummen te komen. Dit kan gewoon weer wekelijks zonder af-spraak. In de bibliotheek wordt gebruik gemaakt van spatschermen, waardoor het mogelijk is bezoekers veilig en verantwoord te helpen met de computer, laptop, smartphone of e-reader. Op gepaste afstand worden vragen beantwoord en pro-blemen opgelost. In de bi-bliotheek is het wel verplicht een mondkapje te dragen. De media-inloop is elke don-derdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Reserveren is niet nodig, wel wordt gevraagd contactgegevens achter te laten. Deelname is gratis.

Dierbaren herdacht in Kruiskerk EerbeekEERBEEK - Op zaterdagmid-dag 21 november opende de Kruiskerk in Eerbeek de deuren om inwoners van het dorp de gelegenheid te geven een kaarsje aan te steken, en 

even stil te staan bij het leven van een dierbare, die kortere of langere tijd geleden gestor-ven is. In het afgelopen jaar was het vaak niet mogelijk om afscheid te nemen van een 

vriend of familielid, die ziek was en ging sterven. Uitvaar-ten vonden plaats met enkel de naaste familie. Velen heb-ben een moment van geden-ken gemist. Tijdens de open-

stelling van de kerk konden bezoekers een kaarsje aanste-ken en de naam van overle-dene opschrijven en achter-gelaten op een speciaal doek.
Foto: Han Uenk

Doek valt voor Muziekvereniging La FraternitéBRUMMEN - Eind augustus namen bestuur en leden van La Fraternité definitief afscheid van hun muziekvereniging en ook van elkaar. Na 110 jaar kwam er een einde aan een jaren-lange traditie van samen muziek maken in Brummens Broek met de Vroolijke Frans in het middelpunt.
In het jaar waarin Uitspan-ning de Vroolijke Frans haar 10-jarig jubileum viert, valt helaas het doek voor La Fra-ternité. Het doek valt niet let-terlijk, want het mooie vaan-del van La Fraternité hangt nog tot ver in de toekomst in de grote zaal van De Vroolijke Frans, naast de vele histori-sche foto’s. Dit als aandenken 

en ook als gebaar van dank voor de meer dan 100-jarige samenwerking met eerst Café de Vrolijke Frans en later Uit-spanning de Vroolijke Frans in Broek.
Net zoals bij veel andere ver-enigingen kreeg La Fraternite ook te maken met een terug-loop in leden. Dit zorgde voor een kanteling van een leven-

dige vereniging naar een muziekvereniging in over-levingsstand. Dit werd voor iedereen merk- en hoorbaar. Ondanks allerlei inspannin-gen van de afgelopen jaren om meer leden te werven, waren een dalende inspira-tie en tegenvallende financi-ele cijfers (veroorzaakt door een daling van de oud papie-rinkomsten) mede de oorzaak voor de uiteindelijke ophef-fing in september 2019.Het opheffen van een vereni-ging in coronatijd viel niet mee. Maar na dat alle instru-

menten en inventaris ver-kocht waren, bleef toch nog aardig bedrag over. In goed overleg , zoals ook de statuten voorschrijven, komt het batig saldo ten goede aan diverse verenigingen in en buiten de gemeente Brummen. Zo ontvingen de muziekvereni-gingen HOB, DES, OLTO en het Seniorenorkest de Vrien-denkring, de Oecumenische Basisschool, Stichting Wel-zijn Brummen en het Kinder-koor VOX mooie bedragen als ondersteuning voor hun muzikale activiteiten.
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Kollergang minder 
goed bereikbaar
EERBEEK - Van 16 november tot en met 11 december zijn er werkzaamheden aan/bij het rioolgemaal van bedrij-venterrein Kollergang in Eerbeek. Daarom is de zui-delijke toegangsweg van het bedrijventerrein afgesloten. Er wordt een omleidings-route aangegeven voor het auto- en vrachtverkeer. Voor het fietspad langs de Brum-menseweg wordt een tijde-lijke omlegging gerealiseerd. Fietsers hoeven niet om te fietsen. 

Aannemer Remondis Dussel-dorp Rioolservice heeft aan-wonenden en bedrijven op de Kollergang geïnformeerd over de komende werkzaam-heden.

Brand in brievenbus in Brummen

BRUMMEN - In de nacht van zaterdag op zondag gingen de piepers van brandweer Brum-men af voor een buitenbrand aan de Troelstralaan in Brum-

men. Ter plaatste bleek een brievenbus in brand te staan. De brandweer heeft de brieven-bus opengemaakt en de smeu-lende post nageblust. Buurtbe-

woners hebben voorafgaand aan de brand een knal gehoord, vermoedelijk van vuurwerk.
Foto: Dennis van Bemmel/
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