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Verleidingen voor
jeugd in het Paradijs

zakelijkbekeken
Hobma Modelbouw breidt uit

ARNHEM - Theatergroep
cactus speelt begin november een aantal voorstellingen in het Huis van Puck.

ELST - Hobma Modelbouw heeft het naastgelegen pand bij de
oude zaak getrokken. ''We hebben nu de beschikking over één
grote winkel en daardoor ruimte om het assortiment uit te breiden'', vertelt Rob Hobma niet zonder trots. Het openingsfeest
wordt op zaterdag 7 november gevierd. In deze editie staat een
cadeaubon van 12,50 euro. Deze geldt bij besteding van minimaal 75 euro op het hele assortiment. Bij Hobma Modelbouw is
het gehele assortiment van Lego en Playmobil tegen scherpe
prijzen te koop. ''Ons assortiment is groter dan in de gemiddelde speelgoedzaak. Zo hebben wij niet alleen plastic bouwpakketten maar ook statische schepen. Bovendien is het volledige
assortiment Carrera racebanen te koop, net als miniatuurgereedschap. Het radiografische gedeelte is in een nieuw jasje gestoken. Het onderdelenassortiment is het grootste in de Benelux. Er komen hier zelfs klanten uit Engeland en Duitsland.'' Op
7 november is iedereen welkom van 10 tot 17 uur aan de Pascalweg 6A, Elst tel. 0481-353288; www.hobmamodelbouw.nl.

Het nieuwste stuk dat ten tonele wordt gevoerd heet 'Party at
the Paradise'. Het gaat over een
groep jongeren die elkaar ontmoet in de discotheek 'the Paradise'. En zoals de naam al doet
vermoeden komen er verschillende verleidingen op hun pad.
Dit stelt hen voor dilemma's.
Hoe bepalen ze wat de juiste
keuzes zijn? In de voorstelling
zijn thema's die jongeren bezig
houden verwerkt. Het gaat over
liefde, alcohol, drugs en natuurlijk Adam en Eva. Toen was het
de slang die naar Eva toekwam
en haar vertelde over de appel.
Tegenwoordig gaat het niet
meer over appels maar over pilletjes. Wat doe jij als iemand je
een pilletje aanbiedt? Wie is de
baas over jouw lichaam? En
welke invloed hebben je vrienden? Eva at van de appel en het
kwaad kwam de wereld in. Wat
is jouw grootste verleiding en
hoe ga je daar mee om?
De voorstelling is geschikt voor
jongeren van 14 jaar en ouder.
Er wordt gespeeld op 6 november om 20.30 uur, op 7 november om 14.30 en 20.30 uur en op
8 november op dezelfde tijd in
de middag en de avond. Alle
voorstellingen worden gehouden in het Huis van Puck aan de
Parkstraat 34a in Arnhem. De
toegang is gratis maar reserveren is wel verplicht via

Gerritsen Parket
Een vloer voor je leven.

1997-2007

10 jaar

Schuren en afwerken

20 euro per m excl. btw

Gerritsen Parket Arnhem

Tel. 026-3623965
Mob 06-53670140
e-mail: Gerritsen-parket@kpnmail.nl

Het gaat tegenwoordig niet meer om gezonde appels maar om
destructieve pilletjes.

Prikkelend
theater door
Cactus
www.theatergroepcactus.nl.
Theatergroep 'Cactus' werkt
met jongeren, van diverse culturele achtergronden, aan
theatervoorstellingen
over
maatschappelijke thema´s. 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 werving

van vrienden en op buurthuizen en scholen. De voorstelling
is ontstaan naar aanleiding van
improvisaties en verhalen van
de spelers. De theaterclub staat
onder leiding van Carolijn Leisink. Zij werd tijdens dit traject
gecoacht door Marjan Barlage.
Dit in het kader van het landelijke traject 'coaching theatermakers'. Meer informatie over de
theatergroep is te vinden op de
website: www.theatergroepcactus.nl. Reserveren voor de voostelling kan door een mail te sturen naar carolijncarolijn@hotmail.com of via www.theatergroepcactus.nl
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Weldamlaan 11, Arnhem
Tel. 026 364 481 3
www.haarstyle-hulya.nl

Verkoop kunst op
expositie KWA
ARNHEM - Leden van de KWA,
werkplaats voor kunstzinnige
ontwikkeling verkopen op zaterdag 7 en zondag 8 november
hun kunstwerken. De verkoop
is beide dagen van 12 tot 16 uur.
In het pand aan de Kemperbergerweg 813 in Schaarsbergen
wordt naast schilderwerk, grafiek, keramiek en beeldhouwwerk ook kleurrijk batikwerk
verkocht.

MADE IN HOLLAND

BESTE PRIJS/KWALITEIT

Kom nu naar onze
showroom voor
extra voordeel!

IN 10 WERKDAGEN
BIJ UW DEALER

Uw mini-rolluik wordt standaard
voorzien van een
motor.

zoals visgraat en blokpanelen

Nu gratis motor bij afmetingen vanaf
200 x 200 cm, kleinere afmetingen
20% korting.
Ook uw specialist in

professionele haarverzorging

Epileren

ARNHEM - Jongeren kunnen
vanaf 30 oktober terecht bij de
Arnhemse Watervrienden voor
aqua-dance. Aqua-dance is bewegen op muziek. Naast bewegen staat plezier hoog in het
vaandel in het instructie-bad
van zwembad de Grote Koppel.
Het is voor iedereen met zwemdiploma B toegankelijk. Info:
secretaresse@watervrienden.nl.
of via tel. 026-3235888.

BESTE ROLLUIKENKOOP VAN NEDERLAND!

Wij leveren en leggen alle soorten houten vloeren.
Onze specialiteit is het herstellen
van oude of beschadigde vloeren.
NIEUW: V-groef schoonfrezen e 1.- p.m.
Onze grootste hobby is het leggen
van de traditionele vloeren

www.gerritsen-parket.nl

ARNHEM - Kunstbedrijf Arhem houdt op 7 november
een middag met als titel
Gekke Koppen. Het is bestemd voor kinderen in de
leeftijd van 6 tot 12 jaar. De
vijf workshops zijn vanaf
12.30 uur tot 16 uur. Op de
locatie aan de Mariënburgstraat 12 kunnen kinderen
bij binnenkomst gelijk al een
gekke kop maken.

Kinderen dansen
in het water
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Ook voor 2009 geen prijs verhoging

Workshops
gekke koppen

Tanden bleken?
Wij werken met het gepatenteerde
Zoom 2 systeem en ervaren
prachtige resultaten!
Bel voor een afspraak:

binnenzonwering

METROPOLE ZONWERING
Goedkoopste in de regio!
Bel nu: 026-3700372

026-3621010
Praktijk geopend van
maandag t/m donderdag
Ook op dinsdagavond geopend
Wij nemen weer patiënten aan

Showroom:
Bloemstraat 15
6828 BH Arnhem

Kijk op www.bestbuysmits.nl
voor meer informatie!

Tandartsenpraktijk Klaassen
Emmastraat 65 6882 MK Velp

ROLLUIKEN VAN SMITS ZIJN VEILIG, ENERGIEBESPAREND & GELUIDSWEREND

