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Welke winkel wordt de Top
Shop van Presikhaaf?
ARNHEM - In winkelcentrum
Presikhaaf kunnen bezoekers
sinds eind maart een stem uitbrengen voor hun favoriete
winkel. Stemmen kan via de site: www.nederlandwinkelt.nl.
Onder alle stemmende deelnemers wordt een weekend Disneyland Parijs verloot.
De afgelopen weken is er veel
gestemd voor de Top Shop van
Presikhaaf. Stemmen kan tot 22
mei. Daarna gaan de 10 winkels
met de meeste stemmen door
naar het vervolgonderzoek. Alle
stemmers worden hiervoor via
hun emailadres benaderd. Tijdens het vervolgonderzoek
worden vragen gesteld over de
kwaliteit van de winkels zoals de
service, uitstraling en klant-

werk van hulporganisatie
Dorcas. Graanhoeve 25
wordt een officieel inzameldepot voor kleding voor Dorcas. De kleding dient schoon
en heel te zijn en kan worden
ingeleverd bij familie Postmus, 026-707 1021.

Contactgericht spelen en leren
ARNHEM - Contactgericht spelen en leren (CSL) is een liefdevolle, doelgerichte en effectieve
benadering voor kinderen met
autisme en hun gezin. CSL is geschikt voor kinderen van alle
leeftijden en voor alle kinderen
met moeilijkheden in contact

Verhaal van Cactus

vriendelijkheid. Uiteindelijk
komt daar de Top Shop van Presikhaaf uit.
Tot nu toe ziet de Top 3 er als
volgt uit:
1.Cosmo Hairstyling
2.Kijkshop
3.City Bag
Op 11 juli om 11.00 uur is de
prijsuitreiking. Deze vindt
plaats in het winkelcentrum. Alle stemmers krijgen per mail
een uitnodiging voor deze prijsuitreiking. Tijdens de prijsuitreiking wordt eerst bekend gemaakt welke winkel Top Shop
van Presikhaaf is geworden.Alle
stemmers die de uitnodiging
hebben meegenomen kunnen
meedoen en maken kans op
een Wii spelcomputer.

Kledinginzameling Dorcas
brengt 800 kilo kleding op
ARNHEM - In Arnhem werd
op 18 april de Dorcas Kledingactie gehouden. Kleding
kon worden afgeleverd aan
de Graanhoeve 25 (Schuytgraaf). Er is in totaal 800 kilo kleding ingeleverd. De opbrengst is bestemd voor het
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en ontwikkeling. Binnenkort is
er een 6-daagse basiscursus
CSL voor ouders en begeleiders
in Arnhem op 26, 27, 28 mei en
11, 12, 13 juni. Voor informatie
of deelname: Stichting Horison
053-4347853 of www.horison.nl
en www.parel.nu

Jongeren afkomstig uit verschillende culturen, repeteren voor de voorstelling 'No Spang! Papa'.
De voorstelling gaat over vluchten naar een ander land, cultuurverschillen, en opvoeding.

ARNHEM - Hoe is het om
niet opgevoed te worden,
omdat je in je eentje naar
Nederland bent gevlucht?
Hoe is het om je ouders achter te laten zonder afscheid
te nemen? Hoe ga je om met
de cultuurverschillen die er
tussen thuis en de straat
heersen? Arnhemse multiculturele jongeren vertellen
in de theatervoorstelling
'No Spang! Pappa!' van
'Theatergroep Cactus' hun
levensverhaal.
In de voorstelling spelen jonge-

ren van verschillende achtergronden. Van Brazilië tot Irak en
van Congo tot Turkije en de Dominicaanse Republiek. Bijzonder is dat de jongeren de voorstelling zelf hebben verzonnen

'Iedereen werkt
op een goede
manier samen'
naar aanleiding van verhalen en
improvisaties over het onderwerp 'ouders en opvoeding'.
Het decor voor deze voorstelling is een flat, waar de jongeren
in wonen. Naast de jongeren,

Stoere coupe genomineerd
voor Coiffure Award
ARNHEM - Cosmo Hairstyling Presikhaaf is genomineerd voor de Coiffure
Award. De trotse eigenaar
Gerjan Mulderij, noemt het
de 'Oscars voor de kapperswereld'.
De kapper, al vijftien jaar werkzaam in de kappersbranche, heeft
het genomineerde kapsel ontworpen. Hij hoopt hiermee de
Consumer Award te winnen.
"Het is een stoer en ruig kapsel,
gecombineerd met kleding die
luxe en elegantie uitstraalt. De
perfecte combinatie." stelt Mulderij. Hij vindt dat het goed aansluit bij deze tijd: "Een pittige, kor-

te coupe is wat vrouwen willen in
deze tijd van economische crisis.
Het straalt zelfverzekerdheid uit."
De kapper vertelt dat de meer romantische kapsels het goed doen
als het wat beter gaat met de economie.
Bij het ontwerpen van een nieuwe coupe komt heel wat kijken.
Gerjan Mulderij laat zich inspireren door vakgenoten en magazines. "Dan ga ik denken, knippen,
plakken, maak ik een moodboard
en zeg ik tegen een fotograaf wat
ik wil." Samen met de fotograaf
gaat hij op zoek naar een geschikt
model. Mulderij bedenkt ook mede de haarlijn van Cosmo Hairstyling. Cosmo Hairstyling is trendsettend in de kappersbranche.

spelen de ouders ook een rol. Zij
zijn opgenomen op film. Deze
beelden worden op twee ramen
geprojecteerd, waardoor het net
lijkt alsof ze naar buiten kijken.
Carolijn Leisink heeft 'Theatergroep Cactus' opgericht met als
doel multiculturele jongeren
een hobby te geven en hen de
mogelijkheid te bieden om hun
talent te ontwikkelen. "En het
werkt, iedereen heeft dezelfde
hobby en werkt op een goede
manier samen."
De voorstelling vindt plaats op
24, 25 en 26 april aan de Sloetstraat 22b. Voor meer informatie:
www.
theatergroepcactus.nl.

ARNHEM - De computeranimatiefilm 'Wayang Revolusi – Agresi Militer Belanda 2' heeft in Indonesië
een eerste prijs gewonnen.
De film is op initiatief van
het Arnhemse museum
Bronbeek gemaakt door de
24-jarige grafisch kunstenaar Ananto Wicaksono. Hij
won de prijs in het Nationale
Game en Animatiefestival,
dat plaatsvond in Yogyakarta. Ananto Wicaksono laat in
de 22 minuten durende film
wajangpoppen de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië in de jaren 1945-1949 uitvechten. De film is in museum Bronbeek te zien in de
expositie ‘Wayang Revolusi –
kunst in dienst van de vrijheid’ tot en met 27 december 2009.
Museum Bronbeek Velperweg 147 Arnhem T (026)
3763555 www.bronbeek.nl

Adres onbekend
ARNHEM - Van 2 t/m 7 mei
brengt theatergroep Keesen&Co een theaterproject
in het Duivelshuis. De Arnhemse acteurs Jan van
Eijndthoven en Eric van der
Donk lezen het boek Adres
Onbekend van de Amerikaanse schrijfster Katherine
Kressman Taylor. Adres Onbekend is een bundeling van
een reeks brieven tussen een
joodse Amerikaan en zijn
voormalige zakenpartner en
vriend die naar Duitsland is
teruggekeerd (Martin). Aanvang: 20.30. Schepenzaal –
Duivelshuis, Koningstraat
38, Arnhem, € 8,00. Reserveren: 026 – 4460449,
www.keesen-co.nl

NSGK zoekt
vrijwilligers
ARNHEM - De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte
Kind (NSGK) houdt van 16 tot en met 21 november haar landelijke collecte. Duizenden vrijwilligers gaan dan op pad om geld in te
zamelen voor kinderen met een handicap. De voorbereiding is
gestart en in Arnhem willen we extra organisatoren voor Arnhem
Zuid: Elderveld, de Laar (west en oost) en in Arnhem Noord: Alteveer en Geitenkamp.
Met de opbrengst van de collecte ondersteunt de NSGK kinderen
en jongeren met een handicap.

Stemmen op het kapsel van Cosmo Hairstyling Presikhaaf (code

21)
kan
www.coiffureaward.nl.

via

Voor het voorbereiden van de collecteweek in derde week van november zijn we in Arnhem op zoek naar meerdere organisatoren.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Margot Dopheide,
NSGKcollectepromotor Oost Nederland, 06 - 33319945 of mdopheide@nsgk.nl
NSGK in Arnhem

Nu in on
onze showroom!

AL VANAF
€ 10.500,-

Eerste prijs voor
animatiefilm
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Nieuw van binnen
Nieuw van buiten
Vanaf
Vanaf 20% bijtelling
Vanaf € 10.500,-

AUTOMOBIELBEDRIJF VAN HUNNIK B.V. Arnhem-Zuid De Overmaat
O
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O
k
T l (0412) 63 29 33 • Ti
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www.vanhunnikautogroep.nl

Gem. verbr. (afh. van type motor) l/100 km: 5,9-6,3; km/l:16.9-15.8; CO2 : 135-150gr/km. De Peugeot 206+ vanaf € 10.500,-. In genoemde consumentenadviesprijs is de bonus-malusregeling op basis van het energielabel verwerkt. Wijzigingen voorbehouden.

