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Hennepkwekerij
ontdekt door lekkage

SCHEIDEN?
KIES voor het kind
030 2345 250

Platform
'We Arnhem'
ARNHEM - Met een dikke knipoog naar I Amsterdam heeft een
groep studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
een platform voor de creatieve
Arnhemmer opgezet. We Arnhem spreekt Arnhem aan als collectief, met de gedachte dat men
als collectief succesvoller is dan
als individu. Het doel van We
Arnhem? Creativiteit in Arnhem
samenbrengen en stimuleren
door middel van co-creatie. We
Arnhem is de missende schakel
in het geheel, een plek waar creatievelingen elkaar kunnen vinden, via het web, maar ook offline. Voor meer informatie, kijk
op: www.wearnhem.com

Een huis vol
sprookjes
ARNHEM - Huis Zypendaal, waar
prinses Arnerijntje woont, staat
bol van de sprookjes. Loop door
de sprookjesachtige kamers en
ontdek in elke kamer een bekend
sprookje. Ieder half uur zal prinses Arnerijntje buiten op haar
balkon verschijnen. T/m 12 jaar,
10.00-17.00 uur, duur 1 uur, prijs:
5,00 euro, begunstigers 4,00 euro.
Zijpendaalseweg 44, Arnhem.

ARNHEM - Een voorstelling
over liefde, alcohol, drugs en
natuurlijk Adam & Eva.
De slang kwam naar Eva toe en
vertelde haar over de appel.
Wat doe jij als iemand je een
pilletje aanbiedt? Wie is de
baas over jouw lichaam? Eva at
van de appel en het kwaad
kwam de wereld in. Wat is

kwam.
Toen de agenten het pand binnendrongen en op de bovenverdieping aankwamen, ontdekten zij daar een hennepplantage. De plantage is ontruimd.

Sprookjesachtig
ARNHEM - Afgelopen weekend veranderde de stad
voor een week lang in een
sprookjesachtige wereld
waar van álles te beleven
valt.
Verscholen achter de bomen
houden de heksen je in de gaten, onder de bloemetjes liggen
kaboutertjes hun roes uit te slapen, terwijl even verderop prinses Arnerijntje iedereen vertelt
over het Sprookjesfestival. Voor
het tweede jaar is het Sprookjesfestival in Arnhem. Op vele
plekken zijn sprookjes voor jong
en oud te zien en te beleven, in
verschillende vormen. Theater,
muziek, vertelkunst, workshops
en beeldende kunst in een traditioneel
of
modern
(water)sprookjesjasje.
Tot en met zondag 1 november
kun je je nog begeven in de wereld van Arnerijntje en haar
prins op het witte paard Mamoun. Zo is er morgen (do 29
okt) van 10.00 tot 17.00 uur van
alles te beleven in de Kaboutertuin. Locatie: Steile Tuin en de
witte watermolen in Sonsbeek.
In de Historische Kelders is de
voorstelling 'De Verhalenzee' te
zien. Aanvang: 12.00, 14.00 en
16.00 uur. Op een dag wordt de
zeemeermin Violet die in de
Verhalenzee woont, verliefd op
een visser. Violet verruilt haar
staart voor benen, ze verliest
daarmee haar tong en haar
stem. Voor het complete programma zie www.sprookjesfestival.nl

Voorafgaand aan de landelijke
finale is er een Gelderse voorronde, georganiseerd door de
Gelderse Sport Federatie. De
winnaar daarvan verdient duizend euro, mag de provincie
vertegenwoordigen tijdens de
finale en maakt kans op de
hoofdprijs. Inzendingen moeten binnen zijn vóór 15 november 2009. Een inzendformulier
staat op www.krajicek.nl/rkfaward en op www.nji.nl/rkfaward. De inzendingen worden
toegevoegd aan de databank
‘Opvoeding door sport’ om als
inspiratie te dienen voor anderen. De databank is te vinden op
www.nisb.nl/opvoedingdoorsport.

HYPOTHEEK
www.hcbgroep.nl

053-4848586

HCB GROEP
Moedige
Arnhemmers

VELP - Zondag 25 oktober
was het 65 jaar geleden dat
drie moedige Arnhemmers
zonder vorm van proces in
Velp werden gefusilleerd. Ze
waren betrokken bij het verzet in Arnhem en waagden
hun leven door zieken en bejaarden te helpen bij de evacuatie uit de stad na de Slag
om Arnhem. Uit respect
voor deze drie mensen hebben bestuursleden van het
Comité 4 Mei Velp en Stichting Velp voor Oranje op die
dag bloemen gelegd bij een
gedenksteen aan de Pinkenbergseweg in Velp.
Op 25 oktober 1993 werd nabij de fusilladeplaats door de
nabestaanden van Jan Klaver, Harry Kuyper en Charles
Mozes een gedenksteen
voor hen onthuld in aanwezigheid van de burgemeesters van Arnhem, Rheden en
Rozendaal. Op verzoek van
de nabestaanden is het monument zodanig gesitueerd
dat het vanaf de openbare
weg te zien is.

Voor alle grote kinderen en kleine mensen komen de mooiste sprookjesverhalen tot leven in de
herfstvakantie, van 24 oktober t/m 1 november 2009. FOTO MARION KEIJZER

Bedenk een sportproject
ARNHEM - Tijdens het ABN
Amro tennistoernooi in februari
2010, reikt Richard Krajicek de
prijs uit voor het leukste en
meest educatieve sportproject
voor kinderen en jongeren. De
winnaar krijgt 10.000 euro én de
Krajicek Award.
Jongeren, maar ook scholen,
sportverenigingen, buurt- en
welzijnsorganisaties, instellingen voor kinderopvang, gezondheidszorg of gemeenten
kunnen meedingen naar de Richard Krajicek Foundation
Award. Zij moeten daarvoor een
sportproject inzenden, waarmee kinderen hun fysieke,
mentale én sociale vaardigheden ontwikkelen.

jouw grootste verleiding en
hoe ga je daar mee om? Geschikt voor jongeren van 14
jaar en ouder. Speeldata: 6 nov
(20.30), 7 nov (14.30 en 20.30),
8 nov (14.30 en 20.30) Huis van
Puck, Parkstraat 34A in Arnhem. Gratis, reserveren verplicht: www.theatergroepcactus.nl

[DE

LEIHAGEN
S C H U Y T G R A A F

]

www.huislijn.nl

Nieuw in
Schuytgraaf
een
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woning

tot wel 25%
Sharon @

waxx kappers
Kijk voor meer info op

www.waxx.nl

of bel 026 - 44 29 771
Koningsstraat 48, Arnhem

subsidie!
kom naar de modelwoning

Het Hout 56
op 31 oktober
tussen 11.00 en 13.00 uur

......................

ARNHEM - Op zondag 25 oktober rond 14.30 uur kreeg de politie melding van een lekkage bij
een winkelpand aan de Koningstraat in Arnhem.
Ter plekke constateerden de
agenten dat de winkel volledig
blank stond en dat de lekkage
van boven de winkel vandaan

Grootste verleiding? LENING OF

Officiële
mededelingen en
bekendmakingen
van de gemeente
Arnhem
vindt u elders
in deze krant

Atelier voor
vrouwen opent
de deuren
ARNHEM - Het vrouwenatelier opent vandaag (wo 28
okt) de deuren. Het vrouwenatelier is een reactiveringsproject van 2Switch.
Het project is ontstaan op
verzoek van de Gemeente
Arnhem. Doel van het project is de vrouwen een activiteit te bieden die aansluit
bij hun leefwereld. Adres:
Badhuisstraat 17 te Arnhem.

Vrouw steelt trui
ARNHEM - De politie heeft
maandag een 62-jarige
vrouw uit Raalte aangehouden op verdenking van diefstal van een trui uit een winkel aan de Spijkerlaan in
Arnhem. Ze is overgedragen
aan de politie.

■ POSTADRES POSTBUS 60133, 6800 JC ARNHEM ■ REDACTIE 026-3698971 / REDACTIE.KOERIER@WHM.WEGENER.NL ■ ADVERTEREN 026-3698900 ■ BEZORGKLACHTEN 0900-4245726 ■

