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ARNHEM
Wat het nieuwe
jaar Arnhem brengt

22 Ook bij hond is
goedkoop duurkoop

Gemeenteraadsverkiezingen,
Vitesse misschien kampioen
en nog veel meer.

Kijk voor het laatste regionale nieuws ook op:
dg.nl/arnhem
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De eerste twee
van 2014

ARNHEM – Dolgelukkig tonen Bart Jansen en Iris van der Horst uit Arnhem hun in de nieuwjaarsnacht geboren tweeling. De jongetjes liggen
op de buik van hun moeder. Benjamin (links) en Julius Jansen zijn de
eerste twee baby’s die dit jaar in ziekenhuis Rijnstate zijn geboren.
Julius en Benjamin kwamen twee minuten na elkaar ter wereld. Julius

(2.170 gram) werd op 1 januari om 3.09 uur geboren. Benjamin volgde
even later. Zijn gewicht bedroeg 2.454 gram. In Rijnstate worden jaarlijks
2.600 kinderen geboren. In 2016 gaat het Vrouw-kindcentrum open. Hier
wordt alle zorg rondom moeder en kind samengebracht, zoals de kraamafdeling en neonatologie. foto Marc Pluim.

Eusebius en Airborne
slaan handen ineen
De Eusebiuskerk en het Airborne
Museum slaan de handen ineen. Om het
slagveldtoerisme in de regio te promoten.
door Henk van Gelder
ARNHEM/OOSTERBEEK - Het Airborne Museum in Oosterbeek en
de Eusebiuskerk in Arnhem gaan
intensief samenwerken. Het museum gaat in de toren een presentatie inrichten over de Slag om
Arnhem.

Het Airborne Museum is hét museum als het gaat om de Slag om
Arnhem. ‘Hartenstein’ trekt elk
jaar een kleine 100.000 bezoekers.
De villa fungeerde tijdens de Slag
als het hoofdkwartier van de geallieerden. De Eusebiuskerk geldt
als hét symbool van de slag, de
evacuatie van Arnhem en de we-

deropbouw van de stad. De panoramalift biedt bezoekers uitzicht
op de beroemde John Frostbrug.
Met de samenwerking willen het
Airborne Museum en de Eusebiuskerk inspelen op de toenemende
belangstelling voor de Tweede
Wereldoorlog. Ze hebben de ambitie om veel meer toeristen naar
de regio te trekken. Dat moet in
de eerste plaats gebeuren door
markante oorloglocaties op de
voormalige slagvelden in de gemeenten Arnhem, Renkum en
Overbetuwe als samenhangend
geheel te promoten. Het gaat daarbij om het Airborne Museum, de

Airborne Begraafplaats in Oosterbeek, het toekomstige informatiecentrum Driel-Polen in de Overbetuwe en in Arnhem de John
Frostbrug en de Eusebius. Het informatiecentrum (onderdeel van
de Airborne) blijft bestaan, vooral
ook vanwege het groeiende aantal
riviercruises dat Arnhem aandoet.
In september is het exact 70 jaar
geleden dat de luchtlandingsoperatie Market Garden zich afspeelde. Dat feit wordt groots herdacht. Het Airborne Museum zal
in de kerk een eerste expositie inrichten. In 2015 volgt een permanente tentoonstelling.

Postcodekanjer
1 miljoen valt
in Westervoort
WESTERVOORT – Bewoners van het

Lionderstuk in Westervoort die
hebben meegedaan aan de Postcode Loterij kunnen 1 miljoen euro
verdelen. Zij hebben met de winnende postcode 6932 LP meegedaan aan de Kanjerprijs van de
Postcode Loterij. In totaal valt deze prijs op zes Nederlandse postcodes. In elk van deze zones
wordt 1 miljoen euro verdeeld.
Bewoners van het Lionderstuk geven aan dat het aantal loten in de
straat tussen de 20 en 27 ligt. Volgens hen hebben vijftien adressen de winnende postcode. Naar
verwachting is de precieze verdeling vandaag of zaterdag bekend.
Dan wordt ook duidelijk of er een
prijsuitreiking komt.
Een groot deel van de bewoners
dronk woensdagavond al samen
een spontane borrel op de meevaller.

