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Film avond4daagse

Film van Elst Op Stelten

SJOC in Herveld viert dit jaar het
veertigjarig bestaan van de avondwandelvierdaagse. Afgelopen week
vond deze plaats. De feestelijke
intocht is op film te zien op onze site.

Op tweede pinksterdag was het in centrum van
Elst, tijdens het evenement Elst Op Stelten,
echt schuifelen geblazen. Deze dag gemist?
Of eventjes opnieuw beleven? Een filmimpressie van Elst Op Stelten is te zien op de site.

www.debetuwe.net

www.debetuwe.net

Podium
voor kunst
Amateurkunst Festival
Tegenover de kolk aan de
Waalbandijk, op de grens
van Herveld en Dodewaar,
vindt komend weekend het
Betuwepodium plaats.

gericht op volwassenen. Op
zondag is er een festival voor
de jeugd.
De entree bedraagt voor volwassenen 6 euro en voor kinderen t/m 15 jaar 3,50 euro.

u De redactie
U Herveld/Dodewaard

Rondje Cultuur
Het Betuwepodium, en later
dit jaar het theaterweekend
van 20 tot en met 23 oktober
in Zalencentrum De Hoendrik in Herveld, maken deel
uit van het Rondje Cultuur.
De activiteiten in het kader
van het 10-jarig jubileum van
Overbetuwe worden georganiseerd door inwoners, verenigingen en instellingen uit
Overbetuwe. De gemeente
coördineert en ondersteunt.
Onder de noemer ‘Rondjes
Overbetuwe’ vinden er verschillende activiteiten plaats
op het gebied van sport, cultuur, muziek, historie, kunst
en bedrijvigheid. Kijk voor
meer informatie over het
complete programma op
www.overbetuwe.nl of op
www.vriendenkringha.nl

Zaterdag 25 en zondag 26 juni
zijn er op verschillende plaatsen
aan de kolk theater- en toneeluitvoeringen, dans-, muzieken zangvoorstellingen. Het
Betuwepodium maakt deel uit
van het jubileumprogramma
ter gelegenheid van het 10-jarig
bestaan van de gemeente Overbetuwe.
Toneelvereniging De Vriendenkring uit Herveld hodut op
zaterdag 25 van 14.00 tot 22.00
uur en zondag 26 juni van 11.00
tot 18.00 uur het Betuwepodium met een diversiteit aan voorstellingen op podia, in tenten
en in de buitenlucht. Zo zijn er
theater- en toneeluitvoeringen,
dans-, muziek- en zangvoorstellingen te zien. De zaterdag is

Elstenaar rijdt onder invloed
Elst

De politie heeft zondagmiddag
19 juni op de Valburgseweg in

Haal meer uit je huis

ZOMERAKTIE!
23-24-25 juni

ELST/BEMMEL

Elst een auto in beslag genomen van een 45-jarige man
uit Elst. De man bleek met
teveel alcohol op achter het
stuur te zitten. Rond 16.30
uur kreeg de politie een melding dat de Elstenaar onder
invloed van alcohol in zijn
auto in Andelst zou zijn gestapt en in de richting van
Elst zou rijden. Op de Tielsestraat bij Valburg kwamen
agenten de man al slingerend
tegen.

Rode hoed-leden picknicken
gezellig bij Hemmense kolk
Red Hat Society is in ons land een snelgroeiend gemeenschap van dames, die te herkennen zijn aan...? Juist, de rode
hoed. Zeven van de vijftien leden tellend gezelschap van de Drutense Reda Hat society hadden de Hemmense kolk uitgekozen voor een gezellige picknick. Een kleurrijk gezelschap. Bekijk film op: www.debetuwe.net
FOTO: PAUL LAPIAN

Anatolië Festival
Elst

Voor het gemeentehuis in Elst
vond zaterdagmiddag 18 juni
het Anatolië Festival plaats. Dit
festival maakte deel uit van het
culturele rondje Overbetuwe.
Dit festival in het centrum van
Elst was één van de zes Rondjes Overbetuwe van het 10-jarig jubileum van de gemeente
Overbetuwe. Er was veel belangstelling op Plein voor het
gemeentehuis.
Eerder dit jaar vond op zaterdag 23 april al de Internationale
Kinderfeestdag en het Turkse

Gala plaats. Op 1 oktober volgt
nog de Culturele- en Culinaire
feestavond en workshops. De
organisatie is in handen van de
stichting Anadolu.
Met deze activiteiten wil de
stichting Overbetuwenaren nader kennis laten maken met de
Turkse cultuur. De gemeente
coördineert en ondersteunt.
Onder de noemer ‘Rondjes
Overbetuwe’ vinden er verschillende activiteiten plaats op
het gebied van sport, cultuur,
muziek, historie, kunst en bedrijvigheid.
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www.janvandam-motoren.nl
Pascalweg 14 Elst (Bedrijvenpark De Aam) Tel.: 0481-48 27 80

barbecue.nl

Meest favoriete
bestemming
voor een Mio

A-Z Barbecue menu p.p.:

Speciale
aanbied
ing
Zie binn
enpagin
a

Lekker makkelijk, alles inclusief, min. 5 personen
Vlees
Salades
• kipfilet
• komkommersalade
• filetkarbonade
in roomsaus
• 2 stokjes kipsaté • witte koolsalade
• mexicaanse
• huzarensalade
barbecueworst
• kartoffelsalade
• hamburger
• perzikschijfjes

www.huislijn.nl

€ 11,30

gemengde
rauwkost
• kruidenboter
Sauzen
• zigeunersaus
• cocktailsaus
• knoflooksaus
•

Tip!
Voor uniek
woonaanbod

• satésaus
• stokbrood

Benodigdheden
borden
• RVS bestek
• gasbarbecue &
gasfles
• porseleinen

Bel voor onze folder 077 - 46 77 200 of kijk op www.barbecue.nl
GRATIS THUIS BEZORGD!

•

BEZORGING DAGELIJKS

•

ZELFS DE AFWAS
W NEMEN WE MEE!

Die oude trouwfoto levert een leuke prijs op! Kijk snel op www.deweekkrant.nl/trouwen.

