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Een voorstelling over afscheid

ARNHEM - Singles en alleengaanden van 35 jaar en
ouder kunnen vandaag zondag 2 mei, weer meewandelen door Sonsbeekpark. Onderweg is er een pauze met
koffie en thee en iets lekkers.
Start 10.30 uur, einde ongeveer 13.00 uur. Kosten 5 euro. Meer info, startplaats en
aanmelden bel 0620879367
of 0627335973.

Jarige hockeyclub
trakteert op les
ARNHEM - Hockeyclub Malburgen (HCM) is jarig en trakteert. De club bestaat dit jaar
precies 35 jaar en nodigt basisschoolleerlingen uit kennis te
komen maken met de hockeysport. Voor maar één euro per
training kunnen kinderen tot
twaalf jaar iedere woensdag van
17.00 tot 18.00 uur komen hockeyen op het sportcomplex aan
de Drielse dijk in Arnhem Zuid.

Koor Desire zoekt
nieuwe leden
ARNHEM - Gospelkoor Desire
is op zoek naar nieuwe leden in
alle stemgroepen. Iedere
woensdagavond repeteert het
koor van 20.00 tot 22.00 uur in
sportcentrum Rijkerswoerd.
Heeft u interesse, neem dan
contact op met Jeanne Dekker,
tel. 026-3812044 of met Leo van
der Drift, tel. 026-4433233 of
0627060153 of kijk op www.gospelkoordesire.nl .

ARNHEM - Na vijftien avonden hard werken staat een nieuwe spelersgroep van theatergroep Cactus (foto) in het weekend van 7 en 8
mei op het podium met de voorstelling 'Exit'. De dertien jongeren die meespelen, hebben de voorstelling zelf bedacht naar aanleiding
van hun eigen verhaal en improvisaties rondom het thema 'afscheid'. De voorstelling speelt zich af op het vliegveld en de spelers komen in verschillende situaties terecht. Ze nemen afscheid van liefde, land en gewoontes. Wanneer is het tijd om afscheid te nemen van
iets dat je dierbaar is? Wat zou je nog willen doen voordat je afscheid neemt? En wat doe je als jij iemand afscheid van jou neemt, zonder dat jij het wilt? Deze en nog veel meer andere vragen komen voorbij in een flitsende theatervoorstelling boordevol rap, dans en
muziek. De speeldata zijn vrijdag 7 en zaterdag 8 mei in Huis van Puck. De toegang is gratis, reserveren verplicht via www.theatergroepcactus.nl. Zonder reserveringsnummer is er geen toegang tot de voorstelling.
FOTO: PR

Diner voor twee bij Falstaff
ARNHEM - Door het inzenden
van de juiste oplossing maken
puzzelende lezers kans op een
diner voor twee personen bij
Restaurant Falstaff aan de Zwanenstraat 18 in Arnhem centrum.
De oplossing van de puzzel kan
worden doorgegeven via de mobiele telefoon. SMS die oplossing
door naar nummer 2121. Begint
het bericht met de letters PZL
(spatie) ZKA (spatie) gevolgd
door de oplossing van de puzzel
plus de naam, je adres, postcode
en woonplaats. Kosten voor de
SMS zijn 40 eurocent. Deelnemers krijgen een SMS bericht als
bevestiging dat de inzending
goed is aangekomen (40 eurocent). De uiterste inzendtermijn
is komende woensdag 09.00 uur
's ochtends. Vergeet bij de SMS
niet de naam, je adres, postcode
en woonplaats te vermelden.
Uiteraard blijft het ook gewoon
mogelijk de oplossing per briefkaart te versturen. Uw oplossing
per briefkaart moet voor woensdag 09.00 uur in ons bezit zijn.
Stuur deze naar: Puzzel dé Zondagkrant Arnhem, Postbus
60133, 6800 JC Arnhem. Oplossingen via e-mail worden niet behandeld.
Het gezochte woord van vorige
week was: Puinbreker. De winnaar voor het diner voor twee bij
Restaurant Falstaff is: R. Peters uit
Velp. Van harte gefeliciteerd! U
krijgt zo spoedig mogelijk bericht.
De redactie behoudt zich het
recht voor de prijs te blokkeren
van winnaars onder valse naam,
adres en/of woonplaats.
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14.00 uur: Stadswandeling.
'Noordelijke stadswandeling' van Gilde Stadswandeling Arnhem, start
bezoekerscentrum Sonsbeekpark, Arnhem; gratis.
14.00 en 19.00 uur:
Familievoorstelling.
'Peter Pan' door kindertheater Kleine Kees, in
theater Kees, Kampstuk
23, Huissen; 7 euro, reserveren www.koperenkees.nl
of
0263252083.
14.30 uur: Herdenkingsdienst.
'65 jaar bevrijding' van
de Joodse Gemeente
Arnhem in de Synagoge,
Pastoorstraat 17a, Arnhem.
15.00 uur: Herdenkingsconcert.
Requiem van Maurice
Duruflé
doorCapella
KAN in de kapel van het
Dominicanenklooster,
Stadsdam 1, Huissen;
15 euro, donateurs
12,50 euro.
15.00 uur: Rock-'n-roll.
Door trio Quick Molly in
zaal De Hucht, Stationsweg 24, Elst; gratis.
15.30 uur: Klassiek.
Van projetckoor Cappella ad Fluvium In de Lutherse kerk, Spoorwegstraat 8, Arnhem; 15 euro, CJP/studenten 10
euro, voorverkoop 13
euro,
informatie:
www.adfluvium.nl.
16.00 uur: Popmuziek.
Van Full House in proeflokaal De Nieuwe Waag,
Markt 38, Arnhem; entree: gratis.
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ARNHEM – Arnhem is een nieuwe zaak rijker. Een zaak met een
heel nieuw concept. Een kapsalon en een damesmodezaak onder één dak. De zusjes Francis en Diriska Jansen voeren de scepter over de fraaie zaak, die is gevestigd aan het Gele Rijdersplein
in het hartje van Arnhem.
Als je winkel inloopt, kom je terecht in een modezaak, maar als
je even iets verder kijkt, zie je aan de andere kant, achter een
wand, de kapsalon. Francis is verantwoordelijk voor de kleding,
Diriska voor de kapsalon. ''We hebben merken in huis als S.O.S.
Disneycouture; kleding verrijkt met Disneyfiguren, die zijn versierd met strasssteentjes. Ook voeren we het merk Rinascimento, een Italiaans merk, dat wat chiquer oogt. Maar je vindt bij
ons ook andere merken dameskleding, eigenlijk hebben we
voor elk wat wils in huis en in alle prijsklassen’’, vertelt Francis.
Ook Diriska wil nog wat kwijt. ‘’Onze prijzen zijn echt uniek.
Ook in de kapsalon, zo berekenen we voor knippen16,50 euro;
verven doen we al vanaf 22,50 euro en krullen en opsteken kost
bij ons vanaf 19.95 euro.’’
Dus: wil je eens helemaal anders voor de dag komen? Ga dan
eens langs bij de dames Jansen. Wedden dat je er als nieuw vandaan komt?
Hair & Fashion Trends is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur donderdag (koopavond) is de zaak
geopend tot 21.00 uur. Op zaterdag kun je van 10.00 tot 17.00
uur bij Hair & Fashion Trends terecht. Je kunt een afspraak maken, maar ook zonder afspraak ben je welkom.

Hair & Fashion Trends, Gele Rijdersplein 23, Arnhem, tel. 0264425755.

