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ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2013

ARNHEM
27 ‘Meldcode’ tegen huiselijk geweld

‘Kenau wordt
spektakelstuk’
Arnhemmer zoekt
investeerders voor
nieuwe speelfilm.

Kijk voor het laatste regionale nieuws ook op:
dg.nl/arnhem
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Je krijgt
de groeten!

ARNHEM – Publiek op de vrijdagmarkt in Arnhem wordt verrast met
een optreden in het wild van de band Corduroy. De Arnhemse band
trapte gisterochtend met het ‘guerilla-optreden’ op het Kerkplein de
liedjeswedstrijd Ode aan Arnhem af. Corporatie Volkshuisvesting en
popcentrum Jacobiberg gaan op zoek naar het mooiste lied over Arn-

hem. Corduroy had al lucht gekregen van het initiatief en schreef ‘Je
krijgt de groeten!’, vol Arnhemse metaforen. Het trio bracht het lied
twee keer ten gehore aan de voet van de Eusebiuskerk. Voor één Arnhemmer was dat nog niet genoeg: „Is dat alles?” Maar een bliksemconcert is een bliksemconcert. foto Hans Broekhuizen/De Gelderlander
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Publieksactie voor
herstel Eusebius
Gezocht: 400 mensen die Eusebiuskerk in
Arnhem omarmen. Publieksactie in kader
van fondsenwerving voor restauratie.
ARNHEM – Vijftig jaar na ‘Open

Het Dorp’ krijgt Arnhem weer
een spraakmakende actie om geld
te werven voor een goed doel.
‘Omarm de Eusebius’ heet de
symbolische publieksactie waarmee de Stichting Eusebius Arnhem aftrapt voor de campagne ‘Samen sterk voor de Eusebius’. Die

moet inwoners van stad en regio
ertoe bewegen de restauratie van
de Eusebiuskerk te steunen.
Zaterdag 19 oktober moeten minimaal vierhonderd mensen die vinden dat de Eusebius voor Arnhem
behouden moet blijven de kerk
letterlijk omarmen. Wie wil meedoen, kan zich vanaf 12.00 uur ver-

zamelen in de kerk. Op de Facebookpagina van de stichting kunnen deelnemers hun komst melden. Allen krijgen een gratis lootje voor een aan de manifestatie
verbonden loterij. Om 12.45 uur
luiden de klokken van de kerk,
om 13 uur gaat de meute naar buiten voor de feitelijke omarming.
De campagne ‘Samen sterk voor
de Eusebius’ moet sponsors, fondsen en particulieren aansporen samen 3,5 miljoen bij te dragen aan
de restauratie.

Zie ook pagina 36
Herrijst de Eusebius in volle glorie?

Investeerders in ‘Kenau’ gezocht
ARNHEM – Arnhemmer Frans Vrie-

sendorp investeert in speelfilms.
Voor ‘Kenau, Heldin van Haarlem’ zoekt hij nog vermogende
particulieren, die 5.000 euro willen inleggen.

„Verwacht geen enorme winsten,
maar het is hartstikke leuk op de
set.”

Zie ook pagina 26
‘Kenau wordt een echt spektakelstuk’
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