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Paasconcerten in
Oosterbeek
OOSTERBEEK - In de week voor

Pasen geeft de Koninklijke
Harmonie Oosterbeek een
drietal concerten rondom
het muziekwerk “La Passió
de Crist” van de Spaanse
componist Ferrer Ferran.
Zoals de titel al aangeeft is
dit muziekstuk geïnspireerd
door het lijdensverhaal. Voor
dit concert werkt de Koninklijke Harmonie Oosterbeek,
die onder leiding staat van
dirigent Jurgen Nab, samen
met het Projectkoor van de
Vredebergkerk Oosterbeek
onder leiding van Danny
Nooteboom. het concert is
op de volgende data: vrijdag
22 maart om 20.00 uur in de
O.L.V. Stadskerk te Huissen;
zondagmiddag 24 maart om
14.30 uur in de Walburgis
Basiliek in Arnhem en op
zaterdag 30 maart om 20.00
uur in de Vredebergkerk te
Oosterbeek. Kaarten zijn
aan de zaal te koop maar
via paul@harmonie-oosterbeek.nl Zie verder: www.
harmonie-oosterbeek.nl

Fietsprobleem is onhoudbaar
Het kan misschien wel
een apart gezicht zijn en
men kan er heel lyrisch
over doen, maar toch is
de dagelijkse ﬁetsenrij
verre van ideaal.
Door Jan Boer
WAGENINGEN - Daarom voer-

de de Studentenraad van de
universiteit actie tegen de
‘cyclejam’, die zich ’s morgens en ’s middags voordoet
op het kruispunt Nijenoord
Allee/Churchillweg/Bornsesteeg. Enkele duizenden
fietsers, vooral studenten,
verstoppen daar dagelijks
het kruispunt op weg naar
universiteit en daarna weer
naar huis. Een fietsfile van
150 meter is geen zeldzaamheid. De situatie is onhoudbaar. Hierbij is onderbelicht,
dat schoolkinderen op hetzelfde tijdstip naar de nabije
basisscholen fietsen en daardoor in de file terecht komen.
Leden van de Wageningse

Een actievoerende: ‘‘Universiteit en gemeente kunnen de verantwooding niet ontlopen. Beide zijn
Foto: Jan Boer
schuld aan deze situatie en moeten het oplossen. Binnenkort is er overleg.’’

Studentenraad stonden op
het kruispunt om de fietsers
duidelijk te maken, waar ze
mee bezig zijn en gewezen
op alternatieve routes zoals

via de Dijkgraaf. De Studentenraad gaat binnenkort
in overleg met universiteit
en gemeente. Een fietstunneltje zou natuurlijk ideaal

zijn, maar komt vanwege de
kosten zeker niet ter sprake.
Woensdag voerden leerlingen van de Tarthorstschool
ook actie.

Open kerk in Wageningen

Kistjesverkoop Voor de Bakker

WAGENINGEN - De Grote Kerk
op de Markt van Wageningen is op zaterdag 30 maart
geopend van 11.00 tot 16.00
uur. Elk geheel uur wordt
het orgel bespeeld door
Simon Marbus. Er wordt
uitleg gegeven over de geschiedenis van de kerk en
het bevrijdingsraam. Er is
gratis koffie, thee en limona-

OOSTERBEEK - Galerie Voor
de Bakker aan de Utrechtseweg 79 in Oosterbeek is een
begrip. Hier kan men terecht
voor kunst en allerlei leuke
snuisterijen.
Op Goede Vrijdag 29 maart
begint bij Galerie Voor de
Bakker weer de befaamde
kistjesverkoop.
De kistjes zelf zijn ook te

de. Op de boekentafel vindt
men Bijbelse lectuur, het
Paasnummer van het blad
Echo, wenskaarten, dichtbundels, cd’s en posters.
Er zijn ook boeken voor de
jeugd. Soms komen door de
informele sfeer persoonlijke
(geloofs)vragen aan de orde
zoals de betekenis van Goede Vrijdag en het Paasfeest.

koop. Er is allerlei kunst
en curiosa. Beelden van
Jissy Keuenhof en kleurrijke schilderijen van Frans
Brandsen, oude ansichten,
memorablia, oud speelgoed,
strips, boeken, kleinmeubelen, militaria, sieraden en
toeval. De kistjesverkoop
duurt tot en met 26 mei.
Openingstijden: vrijdag en

zaterdag van 11.00 tot 16.30
uur, zondag van 13.00 tot
16.00 uur, Eerste Paasdag en
Eerste Pinksterdag gesloten.
Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag is de galerie geopend
van 13.00 tot 16.00 uur.
Zie voor meer informatie de
website www.galerievoordebakker.nl

SP: beperk
koopzondagen
RENKUM - De Plus in Renkum is op zondag open.
Daardoor is volgens de Socialistische Partij de discussie over koopzondagen in de
gemeente weer opgelaaid.
Er zijn daarover duidelijke
afspraken gemaakt. SP: ‘‘Er
heeft een loting plaatsgevonden en deze geeft aan
dat de Plus-supermarkt pas
volgend jaar aan de buurt
is. Deze regeling is in goed
overleg tot stand gekomen
met alle supermarkten in de
gemeente Renkum. De gemeente Renkum heeft aangeven de afspraken te zullen
handhaven. Op grond daarvan deelt zij boetes uit aan
winkels en of supermarkten
die de regels overtreden.
Wethouder Erik Heinrich
van de VVD heeft dit in een
interview met Radio1 bevestigd.’’ De SP wil naar twaalf
per jaar en vindt dat de regels gehandhaafd moeten
worden. In gebieden die van
zichzelf een toeristische
aantrekkingskracht hebben
kunnen extra koopzondagen worden toegestaan. SP:
‘‘Zolang Renkum geen toeristische gemeente is zal de
Plus op haar beurt moeten
wachten. De SP wil het aantal koopzondagen beperkt
houden, omdat het voor
werknemers en kleine zelfstandigen belangrijk is dat
er een dag is waarop de winkels in meerderheid gesloten
zijn. Extra koopzondagen
bevoordelen het grootwinkelbedrijf ten opzichte van
de kleine middenstanders.’’

Wij nemen nog nieuwe patiënten aan!

THEATERLADDER

Wij zijn een vriendelijke en gezellige tandartsenpraktijk,
gevestigd in Doorwerth.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie,
of voor het maken van een eerste afspraak.
Op onze site www.dental-zorg.nl kunt u meer informatie vinden.

STAP UIT JE WERELD, KOM NAAR HET THEATER!

We heten u graag welkom in onze praktijk!

Dental – Zorg Doorwerth
Beethovenlaan 209 - 6865 DN Doorwerth - Tel.nr.: 026 – 333 52 59
E-mail: info@dental-zorg.nl

Malle Marietje
GORDIJNENHAL
LET OP: GEWIJZIGDE OPENINGSDAGEN!
De betaalbare gordijnenspecialist in iedere prijsklasse

OVERGORDIJNEN EN VITRAGES
MEER DAN 2000 SOORTEN OP VOORRAAD
De grootste sortering van Arnhem en Omstreken

OPEN DI., WO., DO. EN VRIJ. van 10.00-17.00 uur

MAAKSERVICE... maten meebrengen en...
binnen 10 werkdagen uw gordijnen klaar
Hommelseweg 221, Arnhem, info: 026 44 55 111
VOUWGORDIJNEN ROLGORDIJNEN PLISSEE JALOEZIEN RAILS

THEATER JUNUSHOFF
CULTURA EDE
www.junushoff.nl
www.cultura-ede.nl
Gratis garderobe en gratis pauzedrankje,
tenzij anders wordt vermeld
Zaterdag 23 maart
TONEELGROEP MAASTRICHT
De Bezetenen/ Albert Camus
Over de keuzes en twijfels van een jonge generatie in chaotische
tijden.
Maak uw avond uit compleet:
reserveer uw theaterdiner à € 22,50 in ons theatercafé
20:30 uur – kleine zaal JUNUSHOFF
€ 17,00 I CJP/CK € 15,00
Zondag 24 maart 2013
MATILDE CASTRO en HET COMBATTIMENTO CONSORT
AMSTERDAM
Babyconcerten
Voor de allerkleinsten van 4 tot 15 maanden een unieke belevenis,
waarin zij het middelpunt zijn in een spel van licht, kleur en muziek.
10:30, 11:30 en 13:30 uur CULTURA
€ 23,50 (3 volwassenen en een baby)
Woensdag 27 maart
ANNE VAN VEEN
Tegengif
Een ‘avondje Anne’ betekent een bijzondere theaterervaring.
Haar energie, puurheid en expressie zijn overrompelend, haar
eigenzinnigheid is prikkelend
20:30 uur – kleine zaal JUNUSHOFF
€ 15,50 I CJP/CK € 13,50
Zaterdag 30 maart
LOS ANGELES, THE VOICES
Geloof, Hoop en Liefde
Een avond vol prachtige composities in muziek, licht en decor,
gebracht met een welhaast on-Nederlandse grandeur.
Maak uw avond uit compleet:
reserveer uw theaterdiner à € 22,50 in ons theatercafé
20:15 uur – grote zaal JUNUSHOFF
€ 38,75 I CJP/CK € 36,75
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Donderdag 4 april
SCHUDDEN
We Vieren Het Maar
Als levenslust verandert in levenslast en je doelen gaan dolen, voelt
dat niet als een feestje. Maar ja, je bent er nu toch. En of je nu wel
of niet in de stemming bent, er valt altijd iets te vieren. Dus We
Vieren Het Maar.
20:15 uur - grote zaal JUNUSHOFF
€ 19,25 I CJP/CK € 17,25
Zaterdag 6 april
ST. WAGENINGEN MUSIC EVENT 2013
Music Night
Stichting Wageningen Music Event 2013 organiseert een
spetterende MUSIC NIGHT in alle zalen van Theater Junushoff en
in de Spiegeltent buiten op het plein.
19:30 uur - binnen en buiten JUNUSHOFF
€ 12,50

Vrijdag 29 maart

Willeke Alberti, Ellen Evers e.a.
De Jantjes
20:15 uur – grote zaal
€ 36,50 I CJP/CK € 34,50
Houdt u van Holland? Dan mag u De Jantjes niet missen!
Deze oer-Hollandse musicalklassieker is terug! Met
onvergetelijke liedjes als ‘In de Jordaan’, ‘Oh mooie
Westertoren’, ‘Wordt nooit verliefd’, ‘Dat zijn onze Jantjes’
en natuurlijk ‘Omdat ik zoveel van je hou’.
Het verhaal,
de onvervalste
Amsterdamse humor,
de onweerstaanbare
liedjes, een
fantastische cast én
een live band staan
garant voor een
onvergetelijke avond
theater.
Mis het niet!

Donderdag 4 april

HEXAGON ENSEMBLE
De verbeelding
20:15 uur | inleiding 19.30 uur
€ 24,00 I CJP/CKV € 19,50
Schilderijen van een tentoonstelling van Moessorgski is
als een muzikale wandeling langs tien schilderijen, op weg
naar De Grote Poort van Kiev. Kees Olthuis bewerkte dit
beroemde werk voor het Hexagon Ensemble. Leerlingen
van Het Pallas Athene College en ’t Venster werden
uitgedaagd om bij de muziek van Moessorgski een
schilderij te maken. De schilderijen worden geprojecteerd
tijdens het concert en er vindt een veiling van de
schilderijen
plaats.
Muziek: Amadeus
Mozart, Modest
Moessorgski,
Anton Reicha.

