
Jeugd Rivalen speelt Jachtspel

DOESBURG - Zaterdag 16 okto-

ber was het gezellig druk op 

het terrein van korfbalclub 

Rivalen in Doesburg. Bijna 

alle leden van de club waren 

aanwezig om mee te spelen 

met een jachtspel. In dit spel 

gaan twee deelnemers met een 

GPS-zender op pad. De zoe-

kers gaan een tiental minuten 

later weg. Ze krijgen dan een 

signaal van de GPS, zodat ze 

weten waar het tweetal zich 

bevindt. Het signaal verdwijnt 

steeds weer, zodat het twee-

tal zich ongestoord kan ver-

plaatsen. En dat betekent zoe-

ken voor de jagers, met elke 

5 minuten een signaal en dan 

maar raden welke kant de twee 

op zijn gegaan. Het was een 

boeiend en vermoeiend spel, 

heel wat anders als korfballen, 

maar zeker zo inspannend.

Antoinet, Daniel en Bartho zijn 

de drijvende krachten van de 

Jeugd Activiteiten Commissie. 

Zij organiseren af en toe een 

leuke middag voor alle kinde-

ren van de club. “Wij zijn er 

niet alleen voor korfballen. We 

doen ook andere leuke activi-

teiten en de kinderen vinden 

dit prachtig. Dus lijkt het je 

wat, kom eens een keer kij-

ken”, aldus de commissie.Foto: Hanny ten Dolle
X www.rivalen.nl
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Leve Kunst & Naoberschap 

van Amphion Cultuurbedrijf 

organiseren drie verrassings-

workshops voor 55-plus-

sers. Drie verschillende lo-

kale kunstenaars komen op 

drie dinsdagochtenden naar 

Beumerskamp om met inwo-

ners uit Doesburg aan de slag 

te gaan.Op dinsdag 26 oktober kan 

er worden meegedaan met 

John Sonderen op de djem-

bé. Dinsdag 23 november 

staat de workshop ‘fleur op’ 

op het programma onder 

leiding van Heike en Engel. 

Dinsdag 7 december verzorgt 

Helma Snelooper een work-

shop dichten. De workshops 

zijn van 10.00 tot 11.30 uur. 

Aanmelden kan o.v.v. work-

shops Beumerskamp via 

langlevekunst@amphion.nl. 

De workshop is bedoeld voor 

55-plussers uit Doesburg.X www.amphion.nl/langlevekunst

Lokale boeren aan het woordHUMMELO - Dinsdag 26 ok-

tober komen drie lokale 

boeren aan het woord in de 

Dorpskerk in Hummelo. De 

avond wordt georganiseerd 

door de kerken in de regio 

Hummelo-Keppel-Drempt 

en Doesburg.Voedsel is onze eerste le-

vensbehoefte. In de agra-

rische sector wordt hard 

gewerkt om goed voedsel 

te produceren. In onze re-

gio zijn veel mooie agrari-

sche bedrijven. Als we door 

het land rijden, zien we 

de koeien in de wei staan 

en gewassen op de ak-

kers groeien. We genieten 

van het landschap en de 

boerderijen. Maar er is niet 

vaak gelegenheid om echt 

met boeren te spreken. Wat 

geeft hen plezier en voldoe-

ning in hun werk, wat houdt 

hen bezig, waarover maken 

ze zich zorgen, hoe kijken 

ze naar de toekomst? Drie 

boeren vertellen een per-

soonlijk verhaal. Henk Jolink 

heeft een melkveebedrijf 

in Drempt, Ben Minkhorst 

een akkerbouwbedrijf in 

Hummelo en Peter Vels een 

biologisch-dynamisch melk-

veebedrijf in Hummelo. 

Aanvang is 20.00 uur, inloop 

vanaf 19.30 uur. Naderhand 

is er de gelegenheid om iets 

te drinken en na te praten.

Appels plukken in de Ulenpas

HOOG-KEPPEL - Bij landgoed 

De Ulenpas in Hoog-Keppel 

ligt een meer dan honderd 

jaar oude boomgaard, die 

wordt onderhouden door een 

groep vrijwilligers. Deze Hoog-

stambrigade stelde afgelopen 

zaterdag 16 oktober het ter-

rein open voor bezoekers, die 

werden ontvangen met appel-

sap en appeltaart, gemaakt van 

eigen appels. Julian en Philip 

de Vries logeerden dit week-

end bij hun oma, vrijwilligster 

in de boomgaard, en hielpen 

goed mee bij het appels pluk-

ken. Er hingen nog veel vruch-

ten aan de boom, die dit week-

end grotendeels zijn geplukt 

en verzameld. De oogst is 

geschonken aan de voedsel-

bank in Doetinchem. Wie zelf 

ook wel eens de handen uit de 

mouwen wil steken in de Kep-

pelse boomgaard, kan contact 

opnemen via hoogstambrigade

ulenpas@gmail.com.
Foto: Han Uenk

TAUW bv gaat onderzoeken Verhuellweg beoordelen

DOESBURG - Het college van B en W van Doesburg heeft naar 

aanleiding van de motie ‘Pas op de plaats’ besloten TAUW 

bv te vragen de uitgevoerde onderzoeken te beoordelen. De 

motie kwam op 30 september op tafel in de gemeenteraad, 

waardoor het besluit over de uitbreiding van de bedrijven aan 

de Verhuellweg die avond nog niet werd genomen.

Het college van B en W 

betreurt deze vertraging, 

maar doet deze handreiking 

om recht te doen aan de aan-

genomen motie. Zij geeft 

TAUW bv de opdracht om 

de uitgevoerde onderzoeken 

kwalitatief te beoordelen. De 

zorg vanuit de gemeenteraad 

richt zich vooral op het thema 

gezondheid. Daarom zal deze 

second opinion zich richten 

op de volgende onderzoeken: 

de notitie luchtkwaliteit, het 

akoestisch onderzoek en ver-

keerskundig onderzoek.
Wethouder Arthur Boone, 

ruimtelijke ordening geeft 

aan: “Als college achten wij 

nadere onderzoeken niet wen-

selijk of nodig, maar om toch 

recht te doen aan de motie, 

doen wij deze handreiking. 

Uitgebreid diepgaand onder-

zoek leidt tot een te lange 

doorlooptijd en hoge kos-

ten. Dat is onwenselijk voor 

alle partijen. We denken met 

deze oplossing een werkwijze 

te hebben gevonden die alle 

partijen tegemoet komt.”

TAUW bv is een Europees 

milieuadviesbureau, dat mili-

eutechniek en adviesdiensten 

levert aan zowel de publieke 

als de private sector. De cen-

trale vraag die hier ligt, is te 

onderzoeken of de boven-

staande onderzoeken op de 

juiste wijze zijn uitgevoerd 

en opgesteld en of zij de con-

clusies van deze onderzoeken 

kunnen onderschrijven. De 

kosten voor het onderzoek en 

het opstellen van een rappor-

tage van bevindingen bedra-

gen circa 8000 euro en zullen 

5 a 6 weken in beslag nemen. 

De uitkomsten van het onder-

zoek worden besproken in 

de commissie VROM en de 

nieuwe besluitvorming vindt 

plaats in de raad van decem-

ber of uiterlijk januari 2022.
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Eikenaar Assurantiën

Dat u werktmaakt u tot een zeer 
geschikte kandidaat...

...voor onze arbeids-
ongeschiktheids-

verzekeringen.

Expositie Dojok in 
Loc 17

DOESBURG - Op vrijdag 29 

oktober opent het voormalig 

Doesburgs jongerencentrum 

Dojok nog één keer haar deu-

ren. In het kader van dit feest 

is een expositie ingericht in 

Loc 17. Dit is een verzame-

ling van foto’s, krantenarti-

kelen en items die herinne-

ren aan Dojok. Veel hiervan 

is jarenlang bewaard door 

Riet Zandbeld, een van de 

medeoprichters. De expositie 

is te bekijken op vrijdag 22 en 

zaterdag 23 oktober en vrij-

dag 29 en zaterdag 30 oktober, 

alle dagen van 16.00 tot 00.00 

uur. Het feest Dojok Let’s Meet 

Again is op vrijdag 29 oktober 

vanaf 19.30 uur. Kaarten zijn 

inmiddels uitverkocht.
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Haak- en breicafé in Loenen
LOENEN - Het haak- en brei-
café in het ontmoetingscen-
trum De Bruisbeek in Loenen 
loopt goed. De eerstvolgende 
bijeenkomst is op vrijdag 22 
oktober. Zo’n 20 dames van 
allerlei leeftijden komen om 
de twee weken op vrijdag-
middag om 14.00 uur bij el-
kaar om te handwerken, te 
kletsen, elkaar te helpen als 
het nodig is. Ria Blom is een 
ster in haken en breien; zij 
regelt, organiseert en zorgt 
voor een gezellige sfeer. Kop-
je koffie of thee erbij en een 
koekje. Iedereen is welkom.

Brummense raad over begrotingGEM. BRUMMEN - De ge-
meenteraad van Brummen 
spreekt donderdag 28 okober 
over de concept-programma-
begroting voor 2022 - 2025. 
Het college heeft de financi-
ele plannen voor de komen-
de jaren onlangs aan de ge-
meenteraad overhandigd. Nu 
is het aan de raadsleden om 
hier een besluit over te ne-
men. De plannen kunnen via 
moties door de raad worden 
gewijzigd of middels amen-
dementen worden aange-
vuld met opdrachten aan het 
college.
De gemeenteraad komt weer 
samen in de raadszaal op het 
gemeentehuis, maar om vol-
doende afstand te kunnen 
houden, is de publieke tri-
bune nog niet geopend. De 
vergadering is live te zien via 
het televisiekanaal van de lo-
kale publieke omroep Voorst-
Veluwezoom. De raadsverga-
dering start om 16.00 uur en 
duurt naar verwachting tot 
23.00 uur.De agenda en bijbehorende 

stukken zijn te vinden op 
www.brummen.nl. Onder 
het kopje Begroting 2022 is 
ook veel (achtergrond)infor-
matie te vinden.

Kliederkerk in Loenen
LOENEN - Zondag 31 oktober is 
de vierde Kliederkerk in Loe-
nen. Kliederkerk is een mis-
sionaire vorm van kerk-zijn, 
waarin jong en oud samen op 
een creatieve manier de bete-
kenis van bijbelverhalen ont-
dekken. De Kliederkerk is deze 
keer in basisschool De Poort 
aan de Hoofdweg in Loenen. 
Het thema is ‘de schepping’ 
en er zijn heel diverse activi-
teiten, zoals wolken maken, 
schilderen, plantjes maken en 
een dierenparcours afleggen. 
De bijeenkomst duurt van 
14.00 tot 16.00 uur. Gezinnen 
met kinderen zijn welkom, 
net als hun familie, buren of 
vriendjes en vriendinnetjes. 
De toegang is vrij, een vrije 
gift is welkom.

Griezelen in Eerbeeks Screampark

EERBEEK - Ze kwamen dood-
enge situaties tegen, zondag 
in het Weberbosje in Eerbeek, 
maar deze kinderen lieten zich 
niet zo snel bang maken. Tij-
dens de wandeling door het 

Screampark kwamen zij langs 
tientallen spannende, mooie 
en griezelige scènes. De orga-
nisatie van Halloween Eerbeek 
kon dit jaar geen Ride organi-
seren, maar heeft alles uit de 

kast getrokken voor een prach-
tig alternatief. Zo is er, naast 
deze wandelroute, ook het 
Skillspark dat deelnemers met 
de mountainbike trotseren en 
een Scary Skelter Rally voor de 

jongere deelnemers. Ook de 
komende twee weekenden kan 
er nog volop gegriezeld wor-
den. Kijk voor data en aanmel-
ding op halloweeneerbeek.nl.

Foto: Han Uenk

Geen windmolens in gemeente Brummen

GEM. BRUMMEN - Er komen voorlopig geen windmolens in 

de gemeente Brummen. Naar aanleiding van inspraakreacties 

heeft het college ook de meest geschikte locatie, bij de rotonde 

bij de nieuwe IJsselbrug, afgeschoten. “We gaan ons nu richten 

op zonne-energie”, aldus wethouder Pouwel Inberg.

Na uitvoerig onderzoek en 
gesprekken met inwoners 
kwam het college tot de con-
clusie dat windmolens het 
best zouden passen bij de Cor-
tenoeversebrug. Door mid-
del van uitsluiting van andere 
gebieden in de gemeente, 
kwam dit gebied als meest 
kansrijk uit de bus. Hier zou-
den drie windturbines kunnen 
komen. Op dit idee is het col-

lege van burgemeester en wet-
houders nu toch teruggeko-
men.
Enerzijds is dat omdat de 
gemeente geen windmolens 
wil toestaan binnen een cirkel 
van 1800 meter van haar land-
goederen. Dit is een regel die 
geldt voor beschermd stads-
gezicht. Nou is daar in geen 
sprake van, maar de gemeente 
past deze regel toe op de land-

goederen. “We trokken zo’n 
cirkel rondom de vijf belang-
rijkste landgoederen, maar 
bij inspraakreacties kwam 
de vraag waarom we dat niet 
ook rondom Reuversweerd en 
Laag-Helbergen in Cortenoe-
ver hebben gedaan”, verklaart 
wethouder Inberg. “Dit heb-
ben wij nu alsnog gedaan.”
Wat ook meetelt, is een onder-
zoek naar de wespendief op de 
Veluwe, dat nog minstens twee 
jaar duurt. De aanwezigheid 
van deze bedreigde roofvogel 
beperkt de mogelijkheden om 
windmolens te plaatsen. Ook 
het feit dat er eerst landelijke 

kaders moeten komen voor de 
plaatsing van windturbines 
heeft meegespeeld. Ook dat 
gaat nog zeker twee jaar duren.Overigens was ook een wind-

molen bij Hall technisch nog 
mogelijk, maar ook deze optie 
ziet Inberg niet langer zitten. 
“We hebben afgesproken dat 
we geen losse windmolens 
willen plaatsen, maar ze wil-
len clusteren om een soort 
confetti van windturbines door 
het landschap te voorkomen. 
Ook willen we de windmolens 
in de buurt van infrastructuur. 
Dat maakt Hall ongeschikt.”
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Eikenaar Assurantiën

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

Bollo de Beer leest voor in bibliotheek Eerbeek

EERBEEK - Wat wil je later 
worden? Op deze vraag wis-
ten de kinderen in de biblio-
theek in Eerbeek woensdag 
13 oktober wel antwoord 
te geven. Van tuinman, tot 

politie en van superheld tot 
piet, de meest uiteenlopende 
beroepen kwamen voorbij. 
De vraag is tevens het thema 
van de Kinderboekenweek die 
afgelopen week plaatsvond. 

Ter ere van de Kinderboeken-
week was Bollo de Beer naar 
de Eerbeekse bibliotheek 
gekomen om de kinderen een 
leuk verhaaltje voor te lezen.Foto: Cynthia Vos

Liza Ferschtman speelt in HallHALL - Violiste Liza Ferscht-
man komt zondag 24 okto-
ber naar de Ludgeruskerk in 
Hall. Vanaf 15.30 uur speelt 
zij een programma met wer-
ken van Johann Sebastian 
Bach. Ferschtman voelt een 
sterke band met zijn werk en 
daarom gaat zij komend jaar 
op pad langs zoveel mogelijk 
kerken in Nederland en Bel-
gië om Bachs werk voor viool 
solo uit te voeren. Het kerkje 
in Hall heeft een uitzonder-
lijk goede akoestiek, die het 
spel van Liza ten goede zal 
komen.
De entree tot dit concert 
bedraagt 22,50 euro. Kaar-
ten zijn te koop via de web-
site www.brummencultuur.nl.

Regiobode

(48.000 exemplaren)
verschijnt wekelijks
huis-aan-huis op 
dinsdag (88%) en 
woensdag (12%)  in de 
volgende plaatsen: 

Angerlo
Beekbergen
Brummen
Broek
Cortenoever
Dieren
Doesburg
Drempt
Eerbeek
Eldrik
Ellecom
Empe
Hall
Hoog-Keppel
Hummelo
Klarenbeek
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maar raden welke kant de twee 

op zijn gegaan. Het was een 

Zij organiseren af en toe een 

leuke middag voor alle kinde-

ren van de club. “Wij zijn er 

inmiddels uitverkocht.

Al 24 jaar nieuws uit Brummen e.o.

college.
De gemeenteraad komt weer 
samen in de raadszaal op het 
gemeentehuis, maar om vol
doende afstand te kunnen 
houden, is de publieke tri
bune nog niet geopend. De 
vergadering is live te zien via 
het televisiekanaal van de lo
kale publieke omroep Voorst
Veluwezoom. De raadsverga
dering start om 16.00 uur en 
duurt naar verwachting tot 
23.00 uur.De agenda en bijbehorende 

stukken zijn te vinden op 
www.brummen.nl. Onder 
het kopje Begroting 2022 is 
ook veel (achtergrond)infor
matie te vinden.

Kliederkerk in Loenen
LOENEN - Zondag 31 oktober is 
de vierde Kliederkerk in Loe
nen. Kliederkerk is een mis
sionaire vorm van kerk-zijn, 
waarin jong en oud samen op 
een creatieve manier de bete
kenis van bijbelverhalen ont
dekken. De Kliederkerk is deze 
keer in basisschool De Poort 
aan de Hoofdweg in Loenen. 
Het thema is ‘de schepping’ 
en er zijn heel diverse activi
teiten, zoals wolken maken, 
schilderen, plantjes maken en 
een dierenparcours afleggen. 
De bijeenkomst duurt van 
14.00 tot 16.00 uur. Gezinnen 
met kinderen zijn welkom, 
net als hun familie, buren of 
vriendjes en vriendinnetjes. 
De toegang is vrij, een vrije 
gift is welkom.

Griezelen in Eerbeeks Screampark

EERBEEK - Ze kwamen dood-
enge situaties tegen, zondag 
in het Weberbosje in Eerbeek, 
maar deze kinderen lieten zich 
niet zo snel bang maken. Tij-
dens de wandeling door het 

Screampark kwamen zij langs 
tientallen spannende, mooie 
en griezelige scènes. De orga-
nisatie van Halloween Eerbeek 
kon dit jaar geen Ride organi-
seren, maar heeft alles uit de 

kast getrokken voor een prach-
tig alternatief. Zo is er, naast 
deze wandelroute, ook het 
Skillspark dat deelnemers met 
de mountainbike trotseren en 
een Scary Skelter Rally voor de 

jongere deelnemers. Ook de 
komende twee weekenden kan 
er nog volop gegriezeld wor-

er nog volop gegriezeld wor-

er nog volop gegriezeld wor
den. Kijk voor data en aanmel-
ding op halloweeneerbeek.nl.

Foto: Han Uenk

Geen windmolens in gemeente Brummen

GEM. BRUMMEN - Er komen voorlopig geen windmolens in 

de gemeente Brummen. Naar aanleiding van inspraakreacties 

heeft het college ook de meest geschikte locatie, bij de rotonde 

bij de nieuwe IJsselbrug, afgeschoten. “We gaan ons nu richten 

op zonne-energie”, aldus wethouder Pouwel Inberg.

Na uitvoerig onderzoek en 
gesprekken met inwoners 
kwam het college tot de con-
clusie dat windmolens het 
best zouden passen bij de Cor-

best zouden passen bij de Cor-

best zouden passen bij de Cor
tenoeversebrug. Door mid-
del van uitsluiting van andere 
gebieden in de gemeente, 
kwam dit gebied als meest 
kansrijk uit de bus. Hier zou-
den drie windturbines kunnen 
komen. Op dit idee is het col-

lege van burgemeester en wet-
houders nu toch teruggeko-
men.
Enerzijds is dat omdat de 
gemeente geen windmolens 
wil toestaan binnen een cirkel 
van 1800 meter van haar land-
goederen. Dit is een regel die 
geldt voor beschermd stads-
gezicht. Nou is daar in geen 
sprake van, maar de gemeente 
past deze regel toe op de land-

goederen. “We trokken zo’n 
cirkel rondom de vijf belang-
rijkste landgoederen, maar 
bij inspraakreacties kwam 
de vraag waarom we dat niet 
ook rondom Reuversweerd en 
Laag-Helbergen in Cortenoe-
ver hebben gedaan”, verklaart 
wethouder Inberg. “Dit heb-
ben wij nu alsnog gedaan.”
Wat ook meetelt, is een onder-

Wat ook meetelt, is een onder-

Wat ook meetelt, is een onder
zoek naar de wespendief op de 
Veluwe, dat nog minstens twee 
jaar duurt. De aanwezigheid 
van deze bedreigde roofvogel 
beperkt de mogelijkheden om 
windmolens te plaatsen. Ook 
het feit dat er eerst landelijke 

kaders moeten komen voor de 
plaatsing van windturbines 
heeft meegespeeld. Ook dat 
gaat nog zeker twee jaar duren.Overigens was ook een wind-

molen bij Hall technisch nog 
mogelijk, maar ook deze optie 
ziet Inberg niet langer zitten. 
“We hebben afgesproken dat 
we geen losse windmolens 
willen plaatsen, maar ze wil-
len clusteren om een soort 
confetti van windturbines door 
het landschap te voorkomen. 
Ook willen we de windmolens 
in de buurt van infrastructuur. 
Dat maakt Hall ongeschikt.”
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Eikenaar Assurantiën

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

Bollo de Beer leest voor in bibliotheek Eerbeek

EERBEEK - Wat wil je later 
worden? Op deze vraag wis-
ten de kinderen in de biblio-
theek in Eerbeek woensdag 
13 oktober wel antwoord 
te geven. Van tuinman, tot 

politie en van superheld tot 
piet, de meest uiteenlopende 
beroepen kwamen voorbij. 
De vraag is tevens het thema 
van de Kinderboekenweek die 
afgelopen week plaatsvond. 

Ter ere van de Kinderboeken-
week was Bollo de Beer naar 
de Eerbeekse bibliotheek 
gekomen om de kinderen een 
leuk verhaaltje voor te lezen.Foto: Cynthia Vos

Liza Ferschtman speelt in HallHALL - Violiste Liza Ferscht-
man komt zondag 24 okto-
ber naar de Ludgeruskerk in 
Hall. Vanaf 15.30 uur speelt 
zij een programma met wer-
ken van Johann Sebastian 
Bach. Ferschtman voelt een 
sterke band met zijn werk en 
daarom gaat zij komend jaar 
op pad langs zoveel mogelijk 
kerken in Nederland en Bel-
gië om Bachs werk voor viool 
solo uit te voeren. Het kerkje 
in Hall heeft een uitzonder-
lijk goede akoestiek, die het 
spel van Liza ten goede zal 
komen.
De entree tot dit concert 
bedraagt 22,50 euro. Kaar-
ten zijn te koop via de web-
site www.brummencultuur.nl.

Al 24 jaar nieuws uit Rheden e.o.

Markt in Velp 
tijdelijk verplaatst
VELP - De parkeerplaats Den Heuvel in Velp wordt op-geknapt. Het asfalt wordt vervangen, er komt nieuwe verlichting, het plein wordt groener en er komt duide-lijker bewegwijzering bij de doorgangen naar de Emma-straat en de Overtuin. Zo wil de gemeente Rheden het plein aantrekkelijker maken voor onder andere markt- en winkelbezoekers.

De gemeente Rheden is deze week met de werkzaamhe-den aan het asfalt gestart. Deze werkzaamheden duren ongeveer twee weken. Dat betekent dat de parkeer-plaats en de omliggende rij-baan op Den Heuvel tijdelijk niet gebruikt kan worden. Mensen worden daarnaast opgeroepen om de komende tijd zoveel mogelijk met de fiets te komen, of de auto te parkeren op het terrein van ABN AMRO of bij het station. De markt wordt donderdag 21 en 28 oktober tijdelijk verplaatst naar de parkeer-plaats aan de Gruttostraat, bij De Dumpel.

Repair Café  
in Oase Dieren
DIEREN - Donderdag 28 ok-tober is het Repair Café in Dieren geopend. Wie iets te herstellen of repareren heeft, is tussen 19.00 en 21.00 uur welkom in de Oase. Om een wachtrij te voorkomen, wordt bezoe-kers verzocht vooraf een tijdslot aan te vragen door een e-mail te sturen naar info@repaircafedieren.nl.

Rheejes Praote  
in Dorpshuis
RHEDEN - Donderdag 21 oktober is er weer Rheejes Praote in het Dorpshuis in Rheden. Oud-Rhedenaar Hans van de Brink en in-woonster Irene Baars, respectievelijk luitenant-kolonel en kapitein bij de landmacht, vertellen over het optreden van de krijgs-macht tijdens recente crises zoals corona, hoog water en de opvang van Afghaanse evacués. Hans is Hoofd Na-tionale Operaties van de Luchtmobiele Brigade en Irene is militair adviseur in een veiligheidsregio. Om 10.00 is iedereen weer welkom in het Dorpshuis in Rheden. De toegang tot de bijeenkomst is 3 euro, de koffie is inclusief.

Sfeervolle markt op RosendaelROZENDAAL - Het prach-tige kasteel Rosendael vormt een schilderachtige achter-grond bij de Trots markt, die hier zondag 17 oktober werd gehouden. In een beschei-

den herfstzonnetje struinden bezoekers langs de diverse kramen. Hier werden duur-zame producten verkocht met een eerlijk verhaal. Denk aan allerlei lekkere lokale pro-

ducten om te eten, maar ook duurzame kleding of creatief werk. De verkopers waren stuk voor stuk enthousiast over hun aanbod en vertel-den graag waar zij hun spul-

len vandaan halen of hoe zij die zelf hebben gemaakt. Het bijzondere sfeer van het park en kasteel droegen zeker bij aan een geslaagde markt.
Foto: Han Uenk

Rhedense horecabedrijven hebben zaken op ordeGEM. RHEDEN - De gemeente Rheden heeft vrijdag 15 oktober 17 horecabedrijven gecontroleerd op het naleven van wet- en regelgeving. Dit gebeurde met een integrale controle in de Week van de Veiligheid.

De controle had vooral een preventief karakter en was ook bedoeld om in gesprek te gaan met eigenaren en te informeren hoe het met hen gaat. Over het algemeen waren de zaken in orde. Er zijn geen grote overtredingen geconstateerd. 
De gemeente heeft de con-trole uitgevoerd samen met 

een aantal veiligheidspart-ners, zoals Politie, gemeen-telijke toezichthouders en de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit. 

Bij de integrale controle zijn geen grote overtredingen geconstateerd, behalve het feit dat een aantal bedrijven de papieren voor de kansspel-

automaten niet op orde had. Daar zal bij een hercontrole nog een keer aandacht voor zijn.

Burgemeester Carol van Eert benadrukt het belang van integrale controles: “Het is belangrijk dat ondernemers zich aan de regels houden. Ondernemen blijft zo veilig en eerlijk. Via de naleving van regels wordt ondermijning zo veel mogelijk uitgesloten. Tijdens de controle waren er ook goede gesprekken met de 

ondernemers. Is een onderne-mer zich bewust van de risi-co’s door een pand te ver-huren aan bijvoorbeeld een drugscrimineel? Als onder-nemers zich hiervan meer bewust zijn, dan verhoogt dit een veilig ondernemerskli-maat. En dat is voor iedereen prettig.”
Om ondermijning aan te pak-ken werkt de gemeente samen met verschillende veiligheids-partners op de thema’s drugs-handel, witwassen, mensen-handel en zorgfraude.
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Deuren van Filmhuis Dieren weer open

DIEREN - Na een lange zomersluiting door onduidelijkheid over de huisvesting van het Filmhuis in Theothorne kun-nen nu eindelijk de deuren weer open. Er staat de komende maand veelzijdig programma klaar, van de natuurfilm ‘The Hidden Life of Trees’ tot de nieuwe James Bond ‘No Time to Die’. De openingsfilm op vrijdag 22 oktober is ‘De slag om de Schelde’, winnaar van maar liefst 5 gouden kalveren.
Vrijdag 22 oktober staat om 20.00 uur de film De slag 

om de Schelde op het pro-gramma. De film speelt zich 

af in 1944. Op het Zeeuwse Walcheren vechten tiendui-zenden geallieerden en Duit-sers tegen elkaar. De wegen van een Nederlandse jongen die voor de Duitsers vecht, een verdwaalde Engelse gli-derpiloot en een tegen wil en dank in het verzet betrokken Zeeuws meisje kruisen elkaar. Ze worden geconfronteerd met cruciale keuzes die gaan over hun eigen en andermans vrijheid.

Dinsdag 26 oktober is de film Onward te zien bij het Filmhuis om 14.30 uur. De nieuwe Disney en Pixar film Onward vertelt het verhaal van twee tiener elvenbroers. Samen beginnen ze aan een bijzondere en avontuurlijke 

zoektocht om te ontdekken of er nog ergens in de wereld magie te vinden is.

Om 20.00 uur wordt de film de Luizenmoeder vertoond (foto). Juf Ank en haar col-lega’s schitteren in de bio-scoopfilm. Na het wegvallen van directeur Anton probe-ren Ank en haar collega’s de school weer op de rails te krij-gen, maar dat gaat niet zon-der slag of stoot. Er is onder-bezetting, de corona-crisis heeft alles op scherp gezet en de ouders zijn nog veeleisen-der dan voorheen. Met een groot themafeest voor de deur komen alle onderhuidse span-ningen bovendrijven.

XX www.filmhuisdieren.nl

Banner formaat prijs

1 Topbanner 728 x 90 pixels 150,- p.mnd.

2 Blok boven 300 x 250 pixels 125,- p.mnd.

3 Blok midden 300 x 250 pixels 125,- p.mnd.

4 Fullbanner 468 x 60 pixels 125,- p.mnd.


