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Kom kijken bij Cactus
* Pizza’s en pasta’s vanaf 5,95
* Vlees- en visgerechten vanaf 9,80
* Ma-di-woensdag 3-gangen keuzemenu 9,95

Jansplein 50 - Arnhem - Tel.: 026-443 744 4
www.donatello.nl

Handbal Happening
ARNHEM - De Arnhemse
Handbal Happening vindt vandaag, zondag, plaats tussen
10.00 en 12.00 uur in sportcentrum Valkenhuizen aan de Beukenlaan in Arnhem. Doel is de
jeugd van de vier handbalverenigingen een mooie handbalochtend te bezorgen en de
handbalsport positief onder de
aandacht te brengen.

ARNHEM - Theatergroep Cactus opent vandaag, zondag 20
september, een nieuwe kantoorruimte aan de Klarendalseweg in de Arnhemse wijk
Klarendal. In en om de nieuwe
ruimte is van alles te doen. Belangstellenden worden uitgenodigd om een kijkje te komen
nemen.
Vier jaar geleden is dramadocent Carolijn Leisink begonnen
met Theatergroep Cactus. De
Arnhemse theatergroep werkt
met jongeren van diverse
culturele achtergronden, aan theatervoorstellingen
over
maatschappelijke
thema's. ''Dit
jaar maakte

Cactus de voorstellingen Amigos en Amores, het stuk ging
over liefde en vriendschap en
de voorstelling No Spang! Papa!, over ouders en opvoeding.
Begin november wordt de
nieuwste voorstelling over 'verleiding' gespeeld in het Huis
van Puck'', vertelt Carolijn.''De
jongeren die deelnemen aan
een van de projecten leren,
naast toneel spelen, goed samen te werken met respect
voor elkaars cultuur. Alle
jongeren zijn geselecteerd
via
de
wer-

ving van vrienden en op buurthuizen en scholen. Het aantal
deelnemers groeit hard, er zijn
wekelijks nieuwe mensen, die
komen kijken tijdens de repetitie in theaterwerkplaats de
Zaal. Om al deze jongeren een
kans te geven zich te ontwikkelen op het gebied van theater,
heeft theatergroep Cactus
sinds kort een kleine kantoorruimte in Klarendal gehuurd
en we nodigen iedereen uit
om zondag een kijkje te komen nemen.''
Tijdens het Wijken
voor

kunst-weekend (waar diverse
Arnhemse kunstenaars zich
presenteren), zal deze ruimte
worden geopend. Belangstellenden zijn op zondag 20 september tussen 13.00 en 17.00
uur van harte welkom rondom
de Klarendalseweg 371a. Er
zullen films, foto’s en korte optredens te zien zijn. Ook zijn er
spelers aanwezig om uitleg te
geven over het werk van de
theatergroep.
Meer informatie is te
vinden
op
www.theatergroepcactus.nl

Wijkdag Lombok
voor jong en oud

KORENMARKT

Alle pizza’s
95

5 5.

t/m 5 oktober
met 100% goudse kaas
026 - 4432208

SPIEGELTENT

Dirk Scheele als
hekkensluiter

ARNHEM - Kindervriend
Dirk Scheele is de laatste artiest die in de
Spiegeltent optreedt.
Hij beklimt vandaag,
zondag 20 september,
om 15.15 uur, het podium. Dirk Scheele is een
echte kindervriend. Hij is
bekend uit onder andere
de Teletubbies. Tegenwoordig zingt hij samen met
de rode kater Dikkie Dik. Met
zijn leuke en vrolijke liedjes
wordt dit een feestelijk spektakel voor de hele familie!
Kinderen betalen twee euro
entree, volwassenen mogen voor vier euro naar
binnen. De Spiegeltent staat
op de hoek van Huissensestraat en Pinkstersterbloemstraat in Arnhem

ARNHEM - Vandaag, zondag 20
september, wordt de wijkdag
voor Lombok en Heijenoord gehouden. Naast de jaarlijks terugkerende braderie in de
Oranje- en Nassaustraat zijn er
volop activiteiten. Er is van alles te doen voor jong en oud.
De wijkdag start om 11.00
uur met een braderie, een
open muziek podium en
een kunstmarkt. Voor
tieners wordt een fotowedstrijd georganiseerd
en is er een skatedemonstratie. Voor kinderen is er een pannavoetbal
toernooi, een speurtocht
door de wijk, oud Hollandse
spelletjes, een optreden van
Circus Poehaa en een huifkartocht. Info: www.wpaw.nl
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's Koonings Jaght
wandeltocht

SCHOUWBURG

Carolijn Leisink (links) met een aantal van 'haar' jongeren.
ARNHEM - Zin om te wandelen?
Vandaag, zondag 20 september
kunt u, net als gisteren, de 's
Koonings Jaght wandeltocht lopen. Er kan 5, 10, 15, 20 of 25 km
worden gewandeld. Starttijd is
9.00 uur. Voor de 5 en 10 km kan
tot 14.00 uur worden gestart.
Voor de 15 km tot 13.00 uur,
voor de 20 km tot 12.00 uur en
voor de 25 km tot 11.30 uur. Het
startbureau van de wandeltocht
is gevestigd in de sporthal van 's
Koonings Jaght aan de Koningsweg 8 in Arnhem. Op het terrein
van 's Koonings Jaght zijn het
hele weekeinde gratis activiteiten, zoals een treintje en draaimolen. Er staan kraampjes met
zelfgemaakte spullen en er
wordt chocolademelk met koek
verkocht. Kortom, de wandeltocht is een fijn dagje uit voor
het hele gezin. Meer informatie
over de wandeltocht is te vinden
op www.sizadorpgroep.nl

Dwaze
Pizzaweken bij
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Groenste Stad in Wandelcafé
ARNHEM - Bart Lichtenberg,
hoofd van de Dienst Bossen
en Parken van de gemeente
Arnhem, komt vandaag, zondag 20 september, een inleiding houden in het Wandelcafé in het bezoekerscentrum
Sonsbeek.
Bart Lichtenberg gaat vertellen
over de voorbereidingen die
nodig waren voor de uitverkiezing van Arnhem tot
Groenste Stad van Nederland
(en binnenkort wellicht van
Europa?). Met interessante
beelden zal hij laten zien dat
het fraaie groen van Arnhem
niet vanzelf fraai wordt. Na de

koffiepauze vertrekken de
wandelaars in noordoostelijke
richting. Ze volgen voornamelijk het Maarten van Rossumpad via park Klarenbeek en
Rozendaal naar het Velpse
Beekhuizen. Tenslotte komen
ze via weggetjes en paadjes uit
in het prachtige Midden Heuven, waarna in Rheden de bus
of de trein terug genomen kan
worden. De startplaats is Bezoekerscentrum Sonsbeek,
Zijpendaalseweg 24a in Arnhem. Aanvang inleiding: 11.00
uur; aanvang wandeling:
12.00 uur. Afstand: 13 kilometer. Deelname is gratis. Informatie is te verkrijgen bij: Jan

Altena van TeVoet, telefoon
026-4450028 of Anneke Geselschap van Nivon via telefoon
026-4424984.

10% entree korting
en gratis luxe
badslippers
zie
ie onze
onze advertentie
advertentie

T. 026 - 3514069

Onbeperkt
spareribs
met Vlaamse friet

9.95
D UIZELSTEEG A RNHEM

LENING OF
HYPOTHEEK
www.hcbgroep.nl

053-4848586

HCB GROEP

Bichos do Brasil
voor kinderen
ARNHEM - Vanmiddag
(zondag 20 september) om
13.30 uur is er voor kinderen
van drie jaar en ouder een
voorstelling in de kleine zaal
van Schouwburg Arnhem. In
het swingende en humoristische Bichos do Brasil (dieren
uit Brazilië), beland je middenin de Braziliaanse regenwouden. Je maakt kennis
met tijgers, apen, slangen,
paradijsvogels en andere
kleurrijke oerwoudbewoners, terwijl vanachter de
struiken het opzwepende ritme van de samba en de bosanova klinkt. Het stuk van
theatercollectief Pia Fraus
wordt voor het eerst in Nederland te zien en wordt met
behulp van meer dan vijftig
poppen gespeeld. Entree: 9
euro; tot 16 jaar: 6,50 euro.
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