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Korte theaterpresentatie over internet en jongeren

ARNHEM - Vrouwenkoor
Klankkleur zoekt nieuwe leden. Wil je eens vrijblijvend
kennismaken met dit Arnhemse koor, dan kan dat.
Klankkleur organiseert twee
open avonden op donderdagavond 8 en 15 april. Aanvang 20.15 uur; einde 22.15
uur. Locatie: Buurthuis De
Lommerd,
Spijkerstraat
185a in Arnhem.

Paaswake in
Eusebiuskerk
ARNHEM - Zaterdagavond 3
april is er een Paaswake in de
Eusebiuskerk in Arnhem, aanvang 21.00 uur. Voorganger is
ds. Bert Oosthoek. Het orgel
wordt bespeeld door Jack Blok.
Vocale medewerking wordt verleend door Jacqueline Bosch.
De paaskaars wordt aangestoken en de donkere kerk binnengedragen en het licht van de
paaskaars wordt doorgegeven.

Verwen jezelf in
het Lorentzhuis
VELP - Op zoek naar decoratieve spulletjes voor de komende
paasdagen? Kom dan op donderdag 1 april tussen 10.00 en
12.30 uur naar de Paasmarkt in
woonzorgcentrum Lorentzhuis,
Rijnstraat 1 in Velp. Verwen jezelf met een handgemaakt sieraad, koop iets moois om de
paassfeer in huis te brengen of
loop zomaar binnen, voor de
gezelligheid.

ARNHEM - De nieuwe spelersgroep van Theatergroep Cactus heeft acht avonden gewerkt aan een theaterpresentatie van 25 minuten over 'internet en jongeren'. Wat doen jongeren de hele dag op internet? Hoe worden nieuwe vriendschappen gesloten en wat
zijn de gevaren hiervan? Wat deel je wel en niet online? De spelers staan na acht weken hard werken op vrijdag 2 april voor het eerst
op het podium bij theatergroep Cactus. De presentatie is ontstaan naar aanleiding van eigen verhalen en ervaringen. Speeldatum:
vrijdag 2 april om 19.30 en 21.00 uur in theaterwerkplaats de Zaal, Nijhoffstraat 42 in Arnhem. Reserveren en meer informatie via
carolijn@leisink.nl. Toegang is gratis, reserveren is verplicht. Theatergroep Cactus werkt met jongeren, van diverse culturele achtergronden, aan theatervoorstellingen over maatschappelijke thema's. Meer informatie over de theatergroep is te vinden op de website: www.theatergroepcactus.nl.
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ditweekend
zo

11.00 uur Palmpasenoptocht.
Van wijkvereniging ’t
Zand-Binnenveld, start
Gemeenschapshuis,
Van Wijkstraat, Huissen.
11.30-17.30 uur: Kennismakingsdag.
'Integrated dance', dansen voor mensen met en
zonder fysieke beperking, in het Dominicanenklooster, Stadsdam
1, Huissen.
12.00 uur: Prestatieloop.
'Rondje Nederland’ van
Ciko ’66 in het Nederlands Openluchtmuseum, Schelmseweg 89,
Arnhem; 12.00 uur Kinderopvang SKAR-prestatieloop (1 en 2,5 km),
13.30 uur Dubbelfrisssprestatieloop (5 en 10
km).
12.30 uur: Kaarten.
Bij kaartclub De Pit in het
Scoutinggebouw, Veerpolderstraat, Arnhem.
12.30 uur: Ontmoetingsmiddag.
Bij Gelders Perspectief,
vereniging voor alleengaanden, in De Witte Villa, Sonsbeek, Arnhem.
13.00 uur: Kunstveiling.
'Oosterbeekse kunstveiling' t.b.v. ontmoetingscentrum Kreek, in de Concertzaal, Rozensteeg 3,
Oosterbeek,
zie
www.kunstveilingoosterbeek.nl.
14.00 uur: Passieconcert.
'Matthäus Passion' (J.S
Bach) door Toonkunst
Arnhem met HGO, in Musis Sacrum, Velperbuitensingel 25, Arnhem.

Even voorstellen
ARNHEM - Dé Zondagkrant
Arnhem zet elke week een startende ondernemer in het zonnetje. Deze week is het de beurt
aan autorijschoolhouder Gerrit-Jan Molenaar.
''Mijn naam is Gerrit-Jan Molenaar ; ik ben 47 jaar en woonachtig in Westervoort. In januari ben ik gestart met mijn eigen
autorijschool in Westervoort.
Wat de klant bij mij kan verwachten is persoonlijke aanpak
tijdens de praktijklessen, want
niet iedereen heeft dezelfde
aanleg voor het besturen van
een auto van huis uit meegekregen.
De theorielessen worden in een
eigen theoriegebouw gegeven
aan groepjes van maximaal vier
personen zodat er een goede
uitleg is over de verkeersregels.
De instructie in de auto bevat
veel facetten die te maken hebben met verkeersinzicht waarbij
op een ongedwongen manier
de beginnende autobestuurder
steeds meer gaat beseffen dat
elke seconde telt. Bestuurders
nemen een belangrijke beslissing vaak in één seconde en deze moet goed zijn voor zowel de
mede weggebruikers als voor de
bestuurder zelf.
Dat beginnende autobestuurders hier moeite mee hebben
vind ik niet zo gek, omdat het
verkeer steeds drukker is geworden en het sociale autorijden
meer op de achtergrond is komen te staan. Juist verkeersinzicht en sociaal rijgedrag vind ik
belangrijke onderdelen tijdens
de rijlessen want als de leerling
straks zijn roze pasje heeft behaald wil ik dat hij/zij een voorbeeld is voor de overige be-

Korting ‘Ja zuster, nee zuster’
ARNHEM - De familiemusical Ja zuster, nee zuster
staat op vrijdag 2 en zaterdag 3 april om 20.15 uur in
Schouwburg Arnhem.

Deze week stelt Gerrit-Jan Molenaar zich aan u voor.

Informatie
Gerrit-Jan Molenaar heeft een
leuke voorjaarsactie op
www.autorijschoolmolenaar.nl
staan. 'Het lijkt me leuk om
jou te ontmoeten en samen
voor het roze pasje aan de
slag te gaan.' Bel 0619493550 of mail naar info@autorijschoolmolenaar.nl
voor meer informatie.
stuurders en dan heb ik daar
ook mijn steentje aan bij kunnen dragen als instructeur.
Ik heb het roer letterlijk omgegooid na 24 jaar in loondienst te
hebben gewerkt als manager in
de detailhandel en het bankwezen. Door reorganisatie heb ik
de kans gepakt om mijn droom

te verwezenlijken en als zelfstandig rijschoolhouder aan de
slag te gaan.
De voldoening voor mij persoonlijk is als klanten tevreden
zijn over de rijopleiding die ze
bij mij volgen en dit kan door
gewoon zaken te zeggen als ze
het niet snappen of als ik het
niet duidelijk uitleg. Het gaat
uiteindelijk om het eindresultaat en dat de leerling het geleerde veilig in de praktijk gaat
brengen en veel plezierige en
veilig kilometers gaat rijden.
Autorijden is leuk en tijdens de
opleiding is er natuurlijk tijdens
de instructie ook tijd voor ontspanning en humor in de auto
want een prettige sfeer vind ik
persoonlijk ook belangrijk tijdens mijn werk als rij-instructeur. Ik rijd natuurlijk in Arnhem en omgeving.''

Wie wat ouder is, koestert
ongetwijfeld mooie en warme herinneringen aan de
televisieserie. Wie wat jonger is, genoot in 2002 ongetwijfeld van de bioscoophit.
Maar ‘Ja zuster, nee zuster’,
het legendarische meesterwerk van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink,
blijkt ook als familiemusical
te staan als een huis. Regisseur Eddy Habbema en zijn
team hebben maar weinig
veranderd aan de basis. Het
verhaal speelt nog in de jaren zestig van de vorige
eeuw, er wordt nog met
guldens betaald en alle vaste bewoners keren terug.
Annick Boer en Joep Onderdelinden kruipen in de
huid van Zuster Klivia en
inbreker Gerrit en krijgen
het ook nu regelmatig aan
de stok met de Boze Buurman Boordevol. Iedereen
vanaf een jaar of acht is
welkom om mee te zingen
met klassiekers als ‘M’n

Annick Boer en Joep Onderdelinden kruipen in de huid
van Zuster Klivia en inbreker Gerrit.
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opa’, ‘De kat van Ome Willem’, ‘Duifies’, ‘Schipbreukeling’ en ‘De twips’. Informatie en reserveren: 0264437343 en www.mssa.nl

LEZERSAANBIEDING
Bel met de dagkassa (0264437343) en ontvang o.v.v.
‘Lezersaanbieding Zondag-

krant’ tien euro korting op
kaarten voor deze voorstelling. U betaalt slechts € 25,(1e rang) of € 21,- (2e rang).
* Deze aanbieding is niet
geldig aan de kassa op de
avond van de voorstelling,
noch in combinatie met
andere kortingen. Op reeds
gekochte kaarten wordt
geen restitutie verleend.

