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Raad van State doet uitspraak
over hoge vitrine in Hartenstein
De Raad van State doet binnen
zes weken uitspraak over het
omstreden kunstwerk Resurrection in park Hartenstein. Het
enkele vierkante meters grote
kunstwerk toont soldaten die
uit hun graven komen. Daarboven komt een drie meter hoge
vitrinekast. De Vereniging
Vrienden van Park Hartenstein
en de Vijf Dorpen in ’t Groen
verzetten zich tegen de vitrine.
De twee belangenclubs vinden
dat de gemeente Renkum geen
vergunning had mogen verle-

nen. De vergunning is verleend
aan Stichting Kunst in Renkum. „Heel pijnlijk allemaal
voor de kunstenares en de donateurs dat we hier al sinds
2011 over bezig zijn’’, zo vindt
voorzitter Louis Ter Heurne
van Kunst in Renkum, de initiatiefnemer van de vitrinekast.
Volgens de Vrienden en de Vijf
Dorpen verpest de vitrine de
zichtlijn tussen de villa op het
landgoed naar het damhertenkamp in het rijksmonumentale
park Hartenstein.

Vrouwenfoto in Eusebiuskerk

ARNHEM. Fotografe Henriëtte van Gasteren stelt tijdens de Euse-

bius Pop-Up-Art Sale in de Eusebiuskerk haar foto On Ordinary Women tentoon. Op de foto staan twaalf bijzondere vrouwen, waaronder nonnen en lesbiennes. Op de verkooptentoonstelling, tot 30 augustus, tonen dertien kunstenaars hun werk.
WOLFHEZE

DOORWERTH

Bloemfestijn bij
De Boschhoeve

Jachthonden gaan
op examen

Bij kwekerij en tuin De Boschhoeve in Wolfheze vindt zaterdag 1, zondag 2, zaterdag 8 en
zondag 9 augustus het Zomerbloemfestijn plaats.
Van 11.00 tot 17.00 uur kan op
deze dagen onder meer een
kijkje genomen worden in de
pluktuin en in de kwekerij of
genoten worden van de tuinen
van De Boschhoeve.
Dineke Logtenberg verzorgt elke middag rondleidingen langs
de vaste plantenborders, waarbij de nadruk ligt op planten
die geschikt zijn voor boeketten.
De toegang is gratis.

Net als vorig jaar zijn er jachthondenproeven op het terrein
rond kasteel Doorwerth. Om
een jonge hond klaar te stomen
voor de jacht worden op veel
plaatsen hondentrainingen gehouden. Deze trainingen worden afgesloten met examens in
drie gradaties, waarbij de honden hun vaardigheden moeten
laten zien. De organisatie van
de proeven ligt in handen van
de jachthondengroepen Zutphen, Groenlo en Terborg. Er
worden tachtig jachthonden
verwacht. De proeven zijn op
zaterdag 22 augustus van 8.00
tot 16.15 uur.
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Bal Masqué
in Concertzaal
Oosterbeek

Orgelconcert
bij expo in
Walburgis

Drakologie
op kasteel
Doorwerth

In de Concertzaal
in Oosterbeek is 4
augustus Le Bal Masqué te zien, in het
kader van De NJO
Muziekzomer. Le
Bal Masqué is een
portret van componist Francis Poulenc.
Het is een ietwat
surrealistisch programma dat verwijst naar het Parijs
van de jaren dertig,
met vrolijke wijsjes,
onzinrijmpjes en
een beetje ironie.
Aanvang: 20.00 uur.
Tickets (€12,50): concertzaal-oosterbeek.nl.

Organist Malte
Blass geeft in de
Arnhemse Walburgiskerk een concert
in het kader van
een tentoonstelling
over kunstenaar Otto Pankok. Een aantal tijdgenoten van
de kunstenaar komt
aan bod. Er is muziek te horen van Simon Sechter (1788 1867), Lothar Graap
(1933) en Walther
Battison Haynes
(1859 - 1900). Malte
Blass zal een toelichting geven. Het concert wordt gehouden op 9 augustus.
Aanvang: 15.00 uur.

Kinderen kunnen
woensdagmiddag
op kasteel Doorwerth een heuse
cursus drakologie
volgen. ‘Professor
Leonard dell Drach’
deelt zijn kennis
over de vuurspuwende dieren. Hij
doet dat om 13.00,
14.30 en 16.00 uur.
Kasteel Doorwerth
is gelegen in de uiterwaarden van de
Rijn aan de Fonteinallee in Doorwerth.
Het kasteel stamt
uit de middeleeuwen werd na de oorlog ingrijpend gerestaureerd.

Nijmegenaar reist met schrijver
Arnon Grunberg naar Afghanistan
door Bettine Winters
NIJMEGEN. De Nijmeegse schrijver

en dichter Qader Shafiq en schrijver Arnon Grunberg vertrekken
vrijdag vanuit Nijmegen naar Afghanistan. Met een Volvo 850 reizen ze er door landen uit de voormalige Sovjet Unie naartoe. De
tocht moet inspiratie bieden voor
verhalen en reportages.
„We gaan op zoek naar Sovjet-nostalgie. We horen weinig
over deze landen. Er heerst een
dictatuur en er is geen vrijheid
van meningsuiting. Het volk is
bang. We willen erachter komen
hoe de mensen daar leven”, zegt
Shafiq, die twintig jaar geleden
van Afghanistan naar Nederland
kwam.
Door verhalen van de bevolking op te tekenen, willen de
schrijvers een groter verhaal vertellen. „Deze landen zijn interessant vanwege de politieke spanningen die er nu zijn. We willen een
beeld krijgen van het politiek-economische klimaat.”

Besmet
met ziekte
Weil door
open wond
door Karin Mulder
SLIJK-EWIJK. Door een open wond
op zijn been is een 13-jarige jongen bij Strandpark Slijk-Ewijk besmet geraakt met de bacterie die
de ziekte van Weil, ook wel rattenziekte genoemd, veroorzaakt.
„Mogelijk is de urine van een
rat via de wond het lichaam van
de jongen binnengekomen”, zegt
Rob Baars, toezichthouder zwemwater bij de provincie Gelderland.
De Ziekte van Weil is een ernstige
ziekte die mensen en dieren kunnen oplopen als ze in contact komen met urine van besmette bruine ratten.
Op de eilandjes in de waterplas
van recreatiegebied Slijk-Ewijk
zijn ratten gesignaleerd. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) in Wageningen doet

De route is voor het duo ook interessant omdat het de vluchtroute is van Afghanistan naar het
Westen. „Dat was het voor mij
ook”, zegt Shafiq. Onderweg leggen de schrijvers tevens een deel
af van de Zijderoute, een van
oudsher belangrijke verbindingsweg tussen West en Oost.
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Qader Shafiq foto Gerard

Verschooten

Shafiq (46) en Grunberg (44)
reisden vorig jaar ook naar Afghanistan. Grunberg incognito, omdat het een hachelijke reis is voor
een joodse, westerse schrijver. Shafiq als tolk en omdat hij het land
kent. „Die reis was heel spannend.
De verantwoordelijkheid nemen
voor een ander is zwaar.” Shafiq
werkte mee omdat hij het belangrijk vindt dat ‘het echte verhaal’
van zijn vaderland wordt verteld.
„Als ik het schrijf, leest een kleine
groep het. Als Grunberg het
schrijft, is er een groot publiek.
Dat vind ik een goede deal.”
Tijdens die reis ontstond het
idee naar de Krim te reizen. Dat
plan is vanwege de oorlog in dat
gebied aangepast. Niettemin is
ook de aanstaande reis spannend.
„We wilden naar Kabul, maar dat
gaat niet door, want in het noorden is IS gesignaleerd.”
Shafiq en Grunberg worden
vrijdag door burgemeester Hubert
Bruls van Nijmegen uitgezwaaid.
Hun reis duurt naar verwachting
twee weken.

BOEK NU EEN ZOMERDAGTOCHT
VERZORGDE DAGTOCHTEN
Waterlelietocht,
orchideeën en vlinders

€ 65,00

€ 65,00

€ 59,50

Twente en langs de IJssel € 58,50
6 en 28 augustus

€ 52,00

€ 59,50

Rijksrondvaart &
Rijksmuseum

€ 65,00

€ 59,00

12 en 18 augustus

Kris kras door de
Belgische Kempen
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14 en 20 augustus

De laatste besmetting van een
mens met de ziekte van Weil
in Gelderland dateert
van zo’n vijf jaar geleden

Biesbosch Totaal

nu onderzoek naar de rattenpopulatie. De eilandjes in het recreatiegebied zijn voor zover mogelijk afgesloten met roodwit lint. Toezichthouder Baars acht de kans
klein dat de besmetting is veroorzaakt door het zwemwater. „Daarvoor is de waterplas te groot.” De
laatste besmetting van een mens
met de Ziekte van Weil in Gelderland dateert volgens Baars van
zo’n vijf jaar geleden. De provincie Gelderland heeft waarschuwingsborden geplaatst bij het
zwemwater in Slijk-Ewijk, dat
grenst aan evenementenlocatie
Watergoed in Valburg. GGD Gelderland-Midden heeft de huisartsen in de regio gevraagd alert te
zijn op symptomen van de ziekte.

14 en 20 augustus

€ 68,50

€ 65,00

14 en 20 augustus

Smokkeltocht

€ 65,00

14 en 20 augustus

Beleef Verrassend
Valkenburg
Ahrdal

€ 42,50

10 en 24 augustus

Zandsculpturen Festival € 30,00
Friesland
Mosseldag Yerseke

€ 71,50

€ 22,50

15 augustus

SAIL by night

12 en 18 augustus

Dagje Den Haag

€ 25,00

15 augustus

12 en 18 augustus

Met de stoomtram van
Medemblik naar Hoorn

€ 20,00

8 en 22 augustus

12 augustus

Puur Hollands –
Volendam

€ 54,50

8 en 22 augustus

6 en 28 augustus

Varen en bezoek
de Spakenburgse Dag

Scheveningen
Antwerpen

6 en 28 augustus

Dagje Friesland

Dagtocht Texel
5, 13 en 19 augustus

6 en 28 augustus

Tocht met onbekende
bestemming

EVENEMENTEN

€ 59,50

21 augustus

Vervoer naar SAIL
Amsterdam

€ 19,50

22 augustus

SAIL Amsterdam vanaf
het water

€ 84,50

23 augustus

Varen naar de Zaanse
Schans

€ 45,00

26 augustus

Antiekmarkt Lille

€ 35,00

5 september

Dagcruise Wereld€ 69,50
havendagen Rotterdam
5 en 6 september

€ 60,00

26 augustus

Königswinter

€ 65,00

26 augustus

Varen over de Möhnesee € 65,00
26 augustus

Verrassingstocht
Duitsland

€ 65,00

26 augustus

Vogeltjesmarkt
Antwerpen

€ 25,00

6 september

Prinsjesdag

€ 61,00

15 september

Prijzen zijn vanaf en per persoon. Per boeking wordt € 3,50 reserveringskosten in rekening gebracht. Alle reizen
zijn inclusief vervoer per luxe touringcar. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verzorgde dagtochten zijn eendaagse
reizen met o.a. een koffiestop, lunch en diner. De inhoud is per dagtocht verschillend.

Voor informatie of reserveringen:

0488 - 46 86 80 / www.betuwe-express.nl

