
Filmhuis Doesburg vertoont buitenfilm: 
Mi Vida
In het knusse hofje van de Gasthuiskerk vertoont filmhuis Doesburg op vrijdag 27 
en zaterdag 28 augustus een zonovergoten buitenfilm. Aanvang film om 21.30 uur, 
toegang om 21.00 uur. Graag gebruik maken van de hoofdingang van de Gasthuiskerk. 

Er staan stoelen voor u klaar op veilige 1,50 m afstand.  Bij elke vertoning is plek voor 
50 mensen.  Film kijken kan alleen als u gereserveerd hebt op de site van het filmhuis, 
uiterlijk tot 26 augustus. Geef u snel op, want vol is vol: filmhuis-doesburg.nl. De 
toegang is gratis, een bijdrage in de hoed is welkom.

De titel doet vermoeden dat het om een Spaanse film gaat, maar dat is deels waar. De 
film speelt zich af in Cádiz, het zonnige en warme Andalusië. In de hoofdrol niemand 
anders dan Loes Luca die echt geknipt is voor deze rol. De film is uit 2019 en is een mix 
van drama en komedie.  

De Schiedamse kapster Lou (63) koestert een heimelijke droom; ze zou wel in Spanje 
willen wonen. Ze gaat een cursus Spaans volgen in Cádiz. In deze gastvrije stad aan 
zee kan ze haar zorgende rol loslaten en over haar toekomst nadenken. Lou’s lerares 
is Andrea, gespeeld met verve door de Spaanse actrice Elvira Minguez. Ze moedigt Lou 
aan om haar dromen serieus te nemen en een kapsalon in Spanje te beginnen. Dan 
komen de inmiddels volwassen kinderen van Lou in opstand.

De film duurt 88 min. en heeft een pauze.
Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan wist deze film hoge ogen te gooien 
op het WorldFest-Houston International Film Festival, met zijn 53 jaar het oudste 
Indie Film Festival van de Verenigde Staten, gehouden in Houston, Texas. Indie staat 
voor ‘Independent’: een film die zonder de steun van een groot filmbedrijf wordt 
geproduceerd en/of een laag budget heeft.

Niet alleen werd de film, (geregisseerd door Norbert ter Hall) goed gewaardeerd 
door het publiek, ook wist het de Golden Remi Award in de wacht te slepen. Een 
indrukwekkende prestatie die eerder werd geleverd door niet te verwaarlozen 
regisseurs als Steven Spielberg, George Lucas, David Lynch en de gebroeders Coen. 

Vacatures Vrijwilligers Vacaturebank 
De vrijwilligersvacaturebank is onderdeel van de Buurtacademie. Neem voor meer 
informatie over de vacature contact op: 0313-712 400 of kijk op www.circulus-berkel.nl/
buurtacademie-doesburg  

Secretaresse / Stichting Integratie Verstandelijke Gehandicapten (IVG)
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die ons kan ondersteunen met het 
verrichten van secretariële taken voor de IVG-Motorrun. 
Deze taken bestaan onder andere uit:
•  Schrijven / versturen van uitnodigingen, brieven en kaarten
• Bijhouden van adresbestanden in Excel 
• Aanleveren van teksten voor onze website 
•  Registreren van aanmeldingen deelnemers en rijders van de motorrun 
• Notuleren van vergaderingen (ongeveer 5x per jaar) 
•  Rond het evenement op de eerste zaterdag in juni, het team ondersteunen zodat de 

dag vlotjes verloopt.

Vrijwilligers taalwandelingen / Buurtacademie Doesburg
Vanuit de Buurtacademie worden taalwandelingen georganiseerd gericht op het 
informeel leren van de Nederlandse taal. Anderstaligen en vrijwilligers worden in 
twee-mogelijk drietallen aan elkaar gekoppeld. Samen gaan jullie op pad met een 
routebeschrijving en taalsuggesties en/of puzzelvragen voor onderweg. Alles om de 
anderstalige op een ontspannen manier te laten oefenen met de Nederlandse taal 
en de woordenschat te vergroten. Vooralsnog zijn de taalwandelingen gepland om de 
week op de donderdagochtend. Je vindt het leuk om met taal bezig te zijn en je in te 
zetten voor nieuwe Doesburgers. Start 9 september. Elke eerste en derde donderdag 
van de maand 09:30-11:00 uur. Informatie: taalwandelingDB@gmail.com

Turkssprekend bezoekmaatje / VIT – Hulp bij Mantelzorg
Wekelijks een bezoek brengen aan een Turkse mevrouw die de Nederlandse taal 
niet beheerst. Zij heeft behoefte aan gezelligheid en wat afleiding. Als er iemand bij 
mevrouw kan zijn, kan haar man, de mantelzorger er even uit om iets voor zichzelf te 
doen. Wie biedt mevrouw wat gezelligheid?

Klussen in je 
vakantie?
Heb jij deze zomervakantie ook weer een 
paar klussen in huis op je lijstje staan? Kijk 
eens of je ook wat klussen aan je lijst kunt 
toevoegen waarmee je energie bespaart. 
Er zijn veel eenvoudige aanpassingen die 
je kunt doen, waarmee je wel veel energie 
kunt besparen. Dat zie je direct terug in je 
portemonnee! 

Weet je niet welke energiebesparende 
klussen je in jouw huis kunt uitvoeren? 
Heb je hulp nodig van energiecoach 
of wil je advies op maat van een 
energieadviseur? Kijk op de website van 
Agem Energieloket: 
www.agemenergieloket.nl 
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Openingstijden
In verband met het coronavirus is het stadhuis alleen op 
afspraak te bezoeken. Om een afspraak te maken, belt u 
naar het publieksbureau op het nummer 0313 – 48 13 13.

Een klein gebaar kan
het verschil maken.

Wie stuur jij een kaartje
vanaf je vakantieadres?

Aah, de zomervakantie. Is het niet heerlijk? Ja! Maar niet voor iedereen. Meer dan de helft van 
alle 75-plussers voelt zich namelijk weleens eenzaam. En zeker als hun naasten op vakantie zijn. 
Ken je zo iemand? Stuur hem of haar dan een kaartje, foto of berichtje vanaf je vakantieadres. 
Dat wordt gewaardeerd, zo’n klein gebaar. En kan het verschil maken. Wil je weten wat je nog 
meer kunt doen tegen eenzaamheid? Je leest het op eentegeneenzaamheid.nl.
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Besluitvorming bestemmingsplan Verhuellweg 
Het Bestemmingsplan 
Bedrijventerrein Verhuellweg 
leeft in Doesburg. De enorme 
betrokkenheid bij de ontwikkelingen 
op dit bedrijventerrein blijkt uit 
het grote aantal zienswijzen dat 
werd ingediend op het ontwerp 
bestemmingsplan. Dit vraagt om 
extra zorgvuldigheid en daarom is 
de bedrijven gevraagd om enkele 
onderzoeken, waaronder die op het 
gebied van verkeer, te actualiseren. 
Hierdoor is de besluitvorming 
opgeschoven. Inmiddels heeft 
het college van B&W ingestemd 
met het bestemmingsplan en legt 
dit ter vaststelling voor aan de 
gemeenteraad. Op verzoek van de 
gemeenteraad wordt op 4 september 

een informatiebijeenkomst voor alle 
raadsleden en fractieassistenten 
georganiseerd. Met deze 
bijeenkomst willen zij zoveel 
mogelijk informatie verzamelen over 
het bestemmingsplan zodat zij een 
goed, gedegen afgewogen besluit 
kan nemen.

Het proces ziet er als volgt uit: 

•  4 september 2021, 10.00 - 12.30 
uur  Informatiebijeenkomst 
gemeenteraad (te volgen via 
www.doesburgtv.nl) 

•  8 september 2021 
Commissievergadering met 
de mogelijkheid tot inspreken 
(aanmelden via de Griffie via 

diana.voorhof@doesburg.nl), 
live volgen via http://doesburg.
raadsinformatie.nl/live. 

•  30 september 2021 datum 2021  
Besluit in gemeenteraad

Inzien bestemmingsplan
Het bestemmingsplan inclusief 
alle (geactualiseerde) onderzoeken 
kunt u vinden bij de agenda van de 
commissie VROM van 8 september via  
https://doesburg.raadsinformatie.nl/. 

Daarnaast kunt u het 
bestemmingsplan fysiek inzien op 
het stadhuis. (Uitsluitend in te zien 
na het maken van een telefonische 
afspraak via de publieksbalie.)


