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COLLEGE

‘PESTEN ANDERS
DAN PLAGEN’

Ruud Veltenaar hield tijdens
zijn sessie twee uur lang de
aandacht van zijn gehoor.

Arda Nieboer, vroeger vaak
gepest, helpt kinderen weerbaar te maken tegen pesters.

» 2 en 3

Test je kennis
van Oranje en win

KLIK & WIN ACTIE

Win de
5-cdbox
100 x TOPPOP

» 13

Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

‘Compleet professioneel programma’

Ander DJ’s in
the House
‘’Ik heb me prima vermaakt’’, aldus Angelique
Reijmers (35, Bemmel). ‘’De sfeer was goed.’’
Dat vindt ook Sandra Huiskens (20, Bemmel). ‘’Vooral
miss Merilyn sprak me erg aan, alle soorten muziek
door elkaar.’’

BEMMEL – ‘’Ik heb me aardig

vermaakt’’, aldus Angelique
Reijmers (35, Bemmel).
‘’Het was hartstikke gezellig, een gezellige sfeer.’’ Dat
vindt ook Sandra Huiskens
(20, Bemmel). ‘’Vooral miss
Merilyn sprak me erg aan,
alle soorten muziek door el-

‘WE VINDEN DAT
ER VOOR DE JEUGD
IN LINGEWAARD TE
WEINIG TE DOEN IS’
kaar.’’
Zaterdagavond was in café
de Roskam in Bemmel de
eerste DJ’s in the House
nieuwe stijl. ‘’We hadden
wat meer bezoekers verwacht maar zijn over het
verloop van de avond best
tevreden’’, vertelt Willy Lentjes (59), automatiseerder

en eigenaar van Starmusic
Events. ‘‘Drie jaar geleden
zijn we in samenspraak met
de Roskam begonnen met
disco-avonden. Want er is
voor de jeugd in Lingewaard
te weinig te doen. We begonnen met dj’s uit de regio. Dat
was meteen een daverend
succes. Maar de laatste tijd
ontstaat er een sleur, er is
vernieuwing nodig. We hebben de koppen bij elkaar
gestoken en besloten om te
gaan werken met professionele nationaal bekende
dj’s en danseressen. Dat
kan maar eens in de zoveel
maanden omdat die mensen
vaak vastliggen.’’
Zaterdagavond stalen in
de het oudste bruine café
van Bemmel, Afro Bros en
House Angels de show.
Lentjes: ‘’We willen voor de
zomervakantie nog een keer
met zo’n event komen. Daarna gaan we evalueren.’’

Roparun steunt Lingehof
BEMMEL - Stichting Roparun

stelt vanuit de opbrengst
van de Roparun 2013 een
maximum bedrag van 2.300
euro ter beschikking aan
verpleeghuis de Lingehof in
Bemmel. Het bedrag wordt
gebruikt als bijdrage voor
de aankleding van de bin-

nentuin van de palliatieve
vleugel van de Lingehof.
De Roparun is een loopevenement van meer dan
500 km, waarbij mensen in
teamverband een sportieve
prestatie leveren om op die
manier geld op te halen voor
mensen met kanker.

Infobijeenkomst Vlek 14
RESSEN - Er is nu al veel over

gesproken. Wij hebben het
over het nieuw te ontwikkelen winkelgebied bij Ressen.
Hoe verhouden de actuele
landelijke en regionale ontwikkelingen in de detailhandel zich tot de plannen
voor de ontwikkeling van
Vlek 14/Ressen? Hoe zie het
toekomstig retaillandschap
van Nijmegen en de Stadsregio Arnhem Nijmegen eruit?
Wat bepaalt de kwaliteit van
winkelgebieden en welke
(ruimtelijke) keuzes moeten
worden gemaakt? Dit zijn
vragen die aan de orde komen tijdens de informatie-

bijeenkomst op dinsdag 23
april van 19.30 tot 22.00 uur
in theater de Lindenberg in
Nijmegen.
Het doel van de bijeenkomst
is onafhankelijke en objectieve informatie te geven
over landelijke en regionale
ontwikkelingen in de detailhandel en de relatie tot
plannen voor de ontwikkeling van Vlek 14/Ressen.
Tijdens de bijeenkomst presenteert Karel Trommelen
van bureau DTNP in zijn
presentatie Het winkellandschap van de toekomst en
gaat in op trends en ontwikkelingen in de detailhandel.

Muziek-event moet uitgaansleven
nieuw leven inblazen!
Ook de House Angels en GoGo-dancers waren van de partij op de vernieuwde DJ’s in the House in café de Roskam in Bemmel.
Volgens StarMusic Events kan het uitgaansaanbod voor de jeugd vanaf 16 jaar in Lingewaard een ‘boost’ gebruiken.
De Bemmelse organisatie verzorgt drive-in shows, themafeesten, dj’s-entertainment, licht en geluid verzorging en verhuur.
Foto: via Starmusic Events

Open Dag van Het Stedium

Kloosterlaan nu
éénrichting

Muziekgebouw
Het Stedium aan de Muntstraat 10 in Huissen houdt
zondag 21 april een Open
Dag gehouden, waaraan
wordt deelgenomen door
twee gebruikers van het
gebouw: het Lingewaards
Mannenkoor en de Stedelijke Muziekvereniging Huissen.
Het Lingewaards Mannenkoor zal dan in enkele sessies laten horen hoe het er
tijdens op de repetities van
het Mannenkoor aan toe
gaat en wat er zoal op het repertoire staat. De Stedelijke
Muziekvereniging Huissen

HUISSEN - Met ingang van
vrijdag 12 april is de Kloosterlaan in Huissen éénrichtingsweg geworden.
Dit houdt in dat de Kloosterlaan gesloten is voor het
verkeer vanaf de richting
Stadsdam. Fietsers zijn uitgezonderd van deze maatregel.
Verder is het verboden om
op de rijbaan van de Kloosterlaan te parkeren met uitzondering van vakken die
met een P zijn aangegeven.

HUISSEN -

zal zich afwisselend met het
Mannenkoor presenteren
met het slagwerk ensemble
en het harmonie orkest.
Er is ook een gezamenlijk
optreden van het Mannenkoor en het harmonie orkest
gepland.
Natuurlijk is het mogelijk,
voor degenen die dat willen,
om mee te repeteren met
het mannenkoor; met het
slagwerk ensemble of met
het harmonie orkest. Neem
je instrument mee. Beide
verenigingen willen graag
versterking, zowel het Lingewaards Mannenkoor voor
het koor, als de Stedelijke

Wij zijn er voor u.
Ook ná de uitvaart.

Muziekvereniging Huissen
voor de opleidingen en de
bezetting van de orkesten.
Tussen de optredens door
is er tijd voor het verkrijgen
van alle gewenste informatie over beide verenigingen.
De Open Dag duurt van
13.00 tot 17.00 uur.
Meer informatie over de
Open Dag in het Muziekgebouw Het Stedium via de PR
van het Lingewaards Mannenkoor, tel. 026-3253692
of de PR van de Stedelijke
Muziekvereniging Huissen:
06-28144411.

Huis. Tuin. Formido

KOOPZONDAG

E L ST

.00 uur
zondag 21 april van 11.0 0-17

In deze editie:

Rijnstate
krant
Over de zorg voor
élke generatie

Zie elders aktie in deze krant

Ook na de uitvaart staan wij
voor u klaar.
Met nabestaandenzorg helpen we bij het
oppakken van de draad van het leven.

barbecue.nl

door Toine Queens

A-Z Barbecue Menu per persoon:

€ 11,50

Lekker makkelijk, alles inclusief, minimaal 5 personen
Vlees
• Kipfilet
• Filetkarbonade
• Kipsaté (2 stokjes)
• Mexicaanse
barbecueworst
• Grillburger

Salades
• Komkommersalade
• Witte koolsalade
• Huzarensalade
• Kartoffelsalade
• Gemengde rauwkost
• Perzikschijfjes

Sauzen
• Zigeunersaus
• Cocktailsaus
• Knoflooksaus
• Satésaus
• Stokbrood met
kruidenboter

Benodigdheden
• Porseleinen borden
• RVS bestek
• Gasbarbecue
met gasfles
• Tangen
• Servetten

Bel voor onze folder 077 - 46 77 200 of kijk op www.barbecue.nl
BEZORGING DAGELIJKS • GRATIS DOOR HEEL NEDERLAND • ZELFS DE AFWAS NEMEN WE MEE!

