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MONDZORGCENTRUM

Mondzorg

Arnhem

Klik & Win
In de absurde komedie ‘En nou
ik! zapt het Arnhemse gezelschap Keesen&Co met het
publiek langs de tijdgeest. Locatie: Theater aan de Rijn.

Nieuwe
patiënten
welkom!
Geen
wachtlijst!

www.arnhemsekoerier.nl

Onze praktijk biedt u mondzorg in de
breedste zin. Of het nu gaat om heelkunde,
preventie of cosmetische ingrepen.Wij
bieden onze cliënten een compleet pakket
aan als het gaat om de zorg voor hun mond.

met de breedste

lach

www.mzcarnhem.nl
Orchislaan 34, 6833 AG Arnhem T (026) 321 87 70 E info@mzcarhnem.nl

Nieuwe groene taxi
Deze zomer zijn drie zogeheten gCabs in het Arnhemse
straatbeeld te zien. gCab,
de ‘nieuwe groene taxi
van Nederland’, is helemaal elektrisch, schoon,
veilig en geruisloos.

Wie op vrijdag 13 mei of zaterdag 14 mei
een paar MBT’s koopt ontvangt:
GRATIS TOEGANG TOT WELLNESS RESORT
DE ZWALUWHOEVE IN HARDERWIJK
VOOR 2 PERSONEN T.W.V. €55,�
DAARNAAST MAAKT U KANS OP ÉÉN VAN
DE VIJF LUXE ZEN�ARRANGEMENTEN VAN
DE ZWALUWHOEVE T.W.V. €290,�
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u Van de redactie
U Arnhem

Michiel van Wessem: “Arnhem
is een gastvrije en groene stad.
De filosofie achter de gCab sluit
hier goed bij aan en past ook
naadloos in onze ideeën en aanpak op het gebied van energieen milietechnologie. Tijdens de
zomermaanden vinden in onze
stad tal van toeristische evenementen plaats waar ook dit jaar
weer vele duizenden mensen op
af komen. Wat is er dan mooier
om temidden van al die drukte
een vervoermiddel in te kun-

nen zetten dat 100 procent
schoon is en geen geluid produceert?”
Van Wesssem wijst in dat
verband ook op de Arnhem
Mode Biënnale, die in de
maand juni plaatsvindt:
“De Mode Biënnale speelt
zich af op meerdere locaties
in de stad. De gCab kan in
het vervoer van en
naar die locaties een prima
rol spelen.”

Tabia W military

Mahuta W aqua

MBT store Arnhem
Bakkerstraat 51
6811 EH Arnhem
t. 026 355 42 43

Kesho MJ military



  



 

MBT. Love the way
they make you feel.

Chinees hardsteen nu v.a. € 19,95 per m2
Abbeystone

6 kleuren, 20/30, 20/40 strak
Getrommeld

12,95 m2
13,95 m2

Gecoate tegels

40/40

18,95 m2
34,95 m2

SUPERAANBIEDING

Praktische hulp
Tijdens de mantelzorgsalon
op dinsdag 17 mei vertelt
projectmedewerkster Nevien
Gaafar wat het MVT op dit
praktische terrein voor mantelzorgers kan betekenen.
Zij gaat in op de verschillende soorten hulp die de vrijwilligers van de Hulpdienst
Arnhem bieden en ze legt uit
hoe de klussenpoule werkt.
De mantelzorgsalon vindt
plaats op dinsdag 17 mei
van 14.00 tot 16.00 uur in
het Rode Kruisgebouw aan
de Cattepoelseweg 263, 6815
CD Arnhem. Buslijn 3 stopt
voor de deur. Er is voldoende
parkeergelegenheid. Graag
van tevoren aanmelden op
telefoonnummer (026) 370
35 40 of per mail via info@
ikbenmantelzorger.nl.

Het Arnhemse raadslid Bert Geurtz van Trots op Nederland wil de tippelzone aan de Oude Veerweg in Arnhem
sluiten. Politici en betrokkenen zijn met elkaar in discussie
over de Arnhemse tippelzone.
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Tegels

Poll: tippelzone:
opheffen of niet?



mbt.com

60/ 60, 40/80

Arnhem



Onlangs maakte wethouder Michiel van Wessem, samen
met raadslid Sabine Andeweg (D66) en Jos Wegdam voorzitter van ondernemersvereniging City Centrum Arnhem
een proefrit met de gCab.



In de maanden juni tot en met
augustus houdt Arnhem een
proef met deze duurzame vorm
van personenvervoer. Onlangs
maakte wethouder Michiel van
Wessem, samen met raadslid
Sabine Andeweg (D66) en Jos
Wegdam voorzitter van ondernemersvereniging City Centrum Arnhem een proefrit met
dit nieuwe vervoermiddel.
De gCab is bedoeld voor korte stadsritten en biedt plaats
aan maximaal drie passagiers.
Voor een bedrag vanaf vijf euro
brengt een gCab je naar huis,
kantoor, station of hotel in en
om het centrum van de stad.
De gCab rijdt al in Den Haag en
binnenkort dus ook in Arnhem.
Wethouder Economische Zaken

MBT is jarig en trakteert!

6 kleuren, 40/40/4

vanaf 12,95 m2

Vietnamees hardsteen voor buiten, krast en verkleurt niet
60/60/2,5 geschuurd
van 49,00
voor 19,95 m2
IJsseldijk 26
6931 AB Westervoort
Telefoon 026 - 311 69 08
Mobiel
06 - 212 21 368
Openingstijden:
Ma-Vr
7.00-21.00 uur
Zaterdag 8.00-17.00 uur

Zondag kijkdag

Empire Vietnamees
22,00 m2

60/30/3 geel geaderd

Graniet groot wildverband, geel of rood genuanceerd
krast en verkleurt niet, 3 cm dik van 49,00

Hardsteen

voor 19,95 m2

80/80/3

19,95 m2

www.reijmer-sierbestrating.nl

Wat vindt u: moet de Arnhemse tippelzone blijven, of
moet hij worden opgeheven?

Indigo helpt u uzelf te helpen

Opheffen.

De tippelzone moet blijven!

0 Geef uw mening op www.arnhemsekoerier.nl

Arnhem

Voorstelling over ‘geluk’
Theatergroep Cactus presenteert een mini project met regisseuse Jantien Koenders. Zes geselecteerde jongeren hebben zeven repetities gewerkt aan scènes rondom het thema
‘geluk’. De voorstelling is in Loods 008 in Arnhem op zaterdag 14 mei om 20.00 uur. Gratis, reserveren verplicht.

Cursus ‘Help! Ik wil slapen’ start 24 mei 2011, 15.00-17.00 [Elst]
voor volwassenen die grip willen krijgen op hun slaapprobleem
Themabijeekomst ‘Zelfvertrouwen opbouwen’ 24 mei 2011, 19.15-20.45 [Arnhem]
voor iedereen die tips wil voor een positiever zelfbeeld
Cursus ‘Piekeren en Ontspanning’ start 30 mei 2011, 10.00-12.00 [Arnhem]
voor volwassenen die grip willen krijgen op piekerklachten

Brandweer in
Kronenburg
De Arnhemse brandweer
bezoekt zaterdag 14 mei de
wijk Kronenburg. Ze gaat
bij mensen thuis op bezoek
onder het motto ‘Brand…
vooruitdenken kan uw leven
redden!’ Door een gesprek
aan te gaan met de bewoners, worden deze zich meer
bewust van wat ze zelf kunnen doen om hun woning
brandveilig te maken en te
houden. Jaarlijks bezoekt de
brandweer verschillende wijken in Arnhem. De brandweer is zaterdag 14 mei ook
bij de hoofdingang van winkelcentrum Kronenburg.
Daar kan iedereen van 11.00
uur tot 16.00 uur informatie
inwinnen.

Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

MBT is al 15 jaar de pionier op het gebied van balans.

Cursus ‘Communicatie en Assertiviteit’ start 7 juni 2011, 10.00-12.00 [Arnhem]
voor volwassenen die beter voor zichzelf willen leren opkomen
Themabijeenkomst ‘Beter slapen’ 21 juni 2011, 19.15-20.45 [Arnhem]
voor iedereen die informatie wil over slaapproblemen en tips hoe er mee om te
gaan
Cursus ‘Voluit Leven’ start 17 augustus 2011, 14.15-16.15 [Arnhem]
voor volwassenen die hun leven waardevoller willen maken
Cursus ‘Plezier op school’ 22/24 augustus en 23/25 augustus 2011, 09.00-16.30
[Klingelbeekseweg 19, Arnhem]
tweedaagse cursus voor aanstaande brugklassers die moeite hebben met de
omgang met anderen
Groepen en bijeenkomsten in Arnhem: locatie Braamberg, Wagnerlaan 2 te Arnhem.
Groepen in Elst: Cultureel Centrum de Wieken, Prinses Irenestraat 49 te Elst.
Informatie en aanmelding
(026) 312 43 34 (ma-di-do-vr 8.30-15.00 uur)
arnhem@indigogelderland.nl, www.indigo.nl
Kosten van het eerste gesprek en de cursus worden vergoed vanuit het
basispakket van de zorgverzekering. Houdt u daarbij wel rekening met
het eigen risico en eventuele materiaalkosten.

