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Win twee kaarten voor
de film Cosmopolis

RUGKLACHTEN!

@gemeentearnhem
Gemeente Arnhem

Focus Filmtheater Arnhem vertoont
vanaf donderdag 7 juni de nieuwe
film van David Cronenberg Cosmopolis, naar het boek van Don de Lillo.
Win twee kaarten voor de film!

U wilt een
betrouwbare OPLOSSING?

Station Arnhem krijgt megabioscoop:
http://www.arnhem.nl/Actualiteiten/Archief_nieuws/Mei_2012/Station_Arnhem_krijgt_megabioscoop

TOPSLAPEN.NL
naast [P] LANGSTRAAT - Arnhem
Telefoon 026-4422777

www.arnhemsekoerier.nl

ng Jason
bestaan

Win kaarten op
de website!
Arnhem

De Rebels van Het Gelders Orkest, 8Bahn en Gif.
t presenteren The Cloud;
een multidisciplinaire voorstelling gespeeld op het
voormalig kazerneterrein
Buitenplaats Koningsweg
in Arnhem. De Arnhemse
Koerier mag 2 x 2 vrijkaarten weggeven voor The
Cloud, op een dag naar
keuze. Ga naar de website
www.arnhemsekoerier.nl en
doe mee!
Programma: vrij 8, do 14 en
za 16 juni. Aanvang voorstelling: 20.00 uur. Entree:
19 euro. Studententarief:
14 euro.
Daarnaast kunt u kaarten
winnen voor het Afrika Museum. Op onze website geven
we 5 setjes van 4 entreekaarten voor het Afrika Museum
in Berg en Dal weg. Nu is er
de expositie ‘Goddelijk en
Griezelig: Het Geheim van
de Slang’ te zien.
Slijterij van Baal geeft een
luxe wijnpakket weg op onze
website.
Bekijk de acties op de website www.arnhemsekoerier.
nl.

Voedsel voor
iedereen?
Arnhem

ngste garde van de vereniging.
ter minder bekend dat er binnen de stad ook gezeild, geroeid
en gekanood kan worden. En
als je vertelt dat de Arnhemse
watersportvereniging al 85 jaar
bestaat, is de verbazing nog
groter.
In het begin, 1927, was dat anders. Toen lag de haven meer in
het zicht bij het oude stadscentrum aan het Roermondsplein
waar ook Jason zijn eerste stek
had. Van een betrekkelijk kleine club is de vereniging in de
Nieuwe Haven uitgegroeid tot
zo’n 450 roei-, kano-, zeil- en
motorbootleden.

Lustrumfeest
Om 12.30 uur start
op zaterdag 2 juni het
lustrumfeest van de
watersportvereniging
Jason. Het hoogtepunt is de unieke drakenbootrace die direct
na de opening van het
feest begint.
Belangstellenden zijn
van harte welkom. Na
afloop van de race is in
het boothuis van Jason
een muziekoptreden.
www.rzvjason.nl

Hoe voeden we 9 miljard
mensen in 2050? Deze vraag
staat centraal in de fototentoonstelling ‘Voedsel voor
iedereen?’ die van 29 mei
tot 2 juli te zien is in Bibliotheek Centrum aan de Koningstraat in Arnhem. De
tentoonstelling stelt de vraag
hoe we steeds meer mensen
kunnen voeden, op een planeet die snel opwarmt en
waar nu al één miljard mensen honger lijden.
Alleen al om de snel groeiende wereldbevolking te voeden is méér voedsel nodig.
Bovendien stijgt de vraag
naar vlees snel door de toenemende welvaart in China
en India. Om daaraan te
voldoen zijn meer dieren en
meer veevoer nodig. Door
de opwarming van de aarde
staat de landbouw echter onder grote druk. De tentoonstelling laat bijvoorbeeld zien
hoe droogte en stijging van
de zeespiegel de hoeveelheid
beschikbare landbouwgrond
bedreigen.

Repair Café
Arnhem

Contact us!
Theatergroep Cactus heeft tien repetities gewerkt aan een
korte presentatie van 25 minuten over contact. Wat is eigenlijk echt contact of vriendschap? Speeldata: vrij 1 juni 19.30
en 21.00, Huis van Puck, Parkstraat 34a in Arnhem. Vrij 22
juni AMZAF festival Arnhem. Entree gratis. Reserveren
verplicht: carolijn@theatergroepcactus.nl of 06 40130893.

Zaterdagmiddag 2 juni van
13.00 uur tot 16.30 uur organiseren Stichting Kom op
voor een duurzame wijk en
wijkcentrum De Hommel
voor de derde keer een Repair Café en rommelmarkt
in wijkcentrum De Hommel,
De Wiltstraat 6. Repareer je
kapotte spullen! Linux-gebruikers geven deze middag
een demonstratie van het
computerprogramma Linux.
Info: www.duurzamewijk.nl
en www.repaircafe.nl.

Instituut FeRnández

AANKOOP OUDE WIJNEN

start

Van enkele fles tot
uw volledige wijnkelder.
Vrijblijvende taxatie –
discrete afhandeling
Contante Betaling bij ophaling.
Bel of mail ons:
070-3560805 / info@pavie.nl

ZOMERCURSUSSEN
SPAANS en
PORTUGEES
v.a. 5 juni
Info: www.fernandez.nl

Kinderopvang in uw buurt

veilig en vertrouwd
WWW . BUURTOUDERSNEDERLAND . NL

NÚ VEEL GELD VOOR

Seiko
herenhorloge
Zomer actie

van € 225,- voor

€

139,-

Oud
Goud
OOK ZILVER INRUIL!
Contante betaling met legitimatie
Wij repareren alle sieraden,
horloges en klokken,
ook antiek, in eigen atelier.
Altijd vooraf prijsopgave.
Uw servicecenter voor alle
exclusieve horloges.

Quarts Batterijen
Top kwaliteit
Nu

www.paulvanzeelandjuweliers.nl

€

2,50

