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Prettige
paasvragen:

Maak kans op een
weekend of midweek
Landal GreenParks

Test je kennis van Nederland
en win prachtige prijzen!

www.deweekkrant.nl/actie

Posttheater
twintig jaar

Wandelen bij
volle maan
Arnhem

Op vrijdag 6 april is het volle
maan. Bezoekerscentrum
Sonsbeek organiseert samen met de Jongerenwerkgroep voor Sterrenkunde
afdeling Arnhem een Vollemaanswandeling. Om 19.30
uur geeft een van de sterrenwachters een inleiding.
Aanmelden voor do 5 april
17.00 uur bij de infobalie van
Bezoekerscentrum Sonsbeek
of 026 4450660. Kosten 5
euro. Vrijdag 6 april 19.30
uur verzamelen bij het bezoekerscentrum. Zijpendaalseweg 24a. Site: www.bezoekerscentrumsonsbeek.nl.

Jubileumfeest: spetterend swingfeest
Het Posttheater Jubileumfeest wordt een onvergetelijk
spetterend swingfeest, met
Arnhemse topband Duchamps
en DJ Walter. Veel muziek van
nu en toen (back to the 80!).
Beetje terugkijken, genieten,
ruimte om te lachen, te huilen
en om helemaal los te gaan,
samen met alle cabaretliefhebbers, die de afgelopen
jaren een rol hebben gespeeld, om 20 jaar Posttheater ten volle te vieren.

U Arnhem
Het Posttheater startte in 1991
in het oude postkantoor aan
de Driekoningendwarsstraat.
Initiatiefnemer was Roel Coppelmans. In eerste instantie
diende het als repetitieplek voor
verschillende theatergezelschappen. Medio jaren ‘90 belde cabaretier Mark van de Veerdonk
met de vraag of er in de omgeving van Arnhem een locatie
beschikbaar was voor de try-out
van zijn voorstelling. Daarmee

werd hij de eerste optredende artiest in het Posttheater
dat daarna is uitgegroeid tot
een volwassen speler in de
cabaretwereld. De hogere
eisen maakten dat het pand
te klein werd. In 1999 werd
er uitgekeken naar een andere locatie. Dat werd het
KAB gebouw. De stichting
KAB en Stichting Posttheater gingen een fusie aan en
vormden samen KAB Posttheater, in de volksmond Het
Posttheater, cabaretpodium
van het Oosten. De verbouwing tot een professioneel
theater met 3 zalen, 300
stoelen en ca. 35.000 bezoekers per jaar, werd geheel in
eigen beheer, met minimale
middelen gerealiseerd.
Het Posttheater Jubileumfeest is op zaterdag 7 april,
aanvang 20.00 uur. Entree:
5 euro in de voorverkoop, 10
euro aan de kassa. Rosendaalsestraat 27 in Arnhem.
Kaartverkoop en info:
www.posttheater.nl of 0264460553.

Feest vieren doen
ze in ieder land!
De zaal van Huis van Puck zat het weekend bomvol publiek dat de gratis voorstelling
van theatergroep Cactus ter ere van hun tiende voorstelling bezocht. Braziliaans carnaval, Surinaams ketikoti, alle feesten werden uitbundig gevierd.
FOTO MARION KEIJZER

Paasvuur op
Rhederlaag
Arnhem

Op zondag 8 april is er een
groots paasvuur op recreatiegebied Rhederlaag. Iedereen is van harte welkom
van 18.00 tot 0.00 uur. De
toegang is gratis. Rond 18.30
uur wordt het vuur aangestoken. Er is livemuziek in een
grote tent. Locatie: het Bahrsche Strand. Meer informatie: www.hetexcuus.nl en op
www.rhederlaag.eu.

SAMEN NAAR
HET PRETPARK!

PAASSHOW
bij NEFKENS OOST

Florijnweg 27 VELP tel. 026 443 44 44

Thuiszorg moet goed georganiseerd worden
Zie
pagina 44

“Zorg zoals u die wenst met een vaste zorgverlener”
- Verpleging
- Persoonlijke verzorging
- Terminalezorg
- Nachtzorg
- Gehandicaptenzorg

- Huishoudelijke verzorging
- Uitleen hulpmiddelen
- Persoonlijke alarmering
- Aanmeten therapeutische elastische kousen
- Ondersteunende begeleiding

2=1

Met al uw vragen en wensen over de thuiszorg en
diensten van Vitaal Thuiszorg BV kunt u terecht bij
onze zorgcoördinatoren op 0316 - 220073
www.vitaalthuiszorg.nl

Heerlijk,
bijna Pasen!
Openingstijden tijdens de feestdagen:
Goede vrijdag (vrijdag 6 april) 08.00 - 19.00 uur
1e Paasdag (zondag 8 april)
gesloten
2e Paasdag (maandag 9 april) 16.00 - 20.00 uur

Arnhem, Amsterdamseweg 27-31

info@vitaalthuiszorg.nl

2E PAASDAG GEOPEND
MULTIPLANK
RUSTIEK
FRANS EIKEN

15 mm dik, 18 cm breed,
d,
onbehandeld, met v-groef,
roef,
rondom mes en groef,
geschuurd en gestopt..

12.00 - 17.00 UUR

NU

29,95

m2

INCL. BTW

van 43,95
VLOER HET ZELF ARNHEM: Heerlenstraat 65a,
Woonboulevard Arnhem, tel. 026-38 30 568.
Geopend: ma. 12.30 - 18.00, di. t/m vr. 9.30 - 18.00,
za. 9.30 - 17.00. Do. koopavond tot 21.00 uur.
Gratis parkeren. www.vloerhetzelf.nl

2e
paasdag
open!
16.00 - 20.00 uur
Arnhem, Hoefbladlaan 27

SAMEN NAAR
DE DIERENTUIN!
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