
MIDDEN IN DE 
SAMENLEVING

De Waalkanter staat midden in de 
samenleving en is 24 uur per dag 

betrokken. 

www.waalkanter.nl

De Waalkanter

WIJ
HIER
VAN

Open dag

Pax Christi College

7 februari van 10.00 tot 15.00 uur
op álle locaties
Meer info: paxchristicollege.nl

www.woonboulevardoss.com

ELKE ZONDAG OPEN!
Kijk voor de openingstijden van de winkels op www.woonboulevardoss.com
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Freerunning is spannend en stoer. De sport heeft iets van turnen en atletiek en kan overal 
beoefend worden. Turnvereniging Druturnia biedt deze tak van sport sinds kort aan. In 
samenwerking met Actief Maas en Waal zijn clinics voor scholen opgezet. Zo maakte het Pax 
Christi Juniorcollege Druten kennis met deze ‘urban sport’. Jongeren mogen nog tweemaal 
gratis bij Druturnia meedoen. Aanmelden: coordinatordruturnia@gmail.com foto: Berco Buter

Helemaal ondersteboven 
van freerunning

DREUMEL - Twintig jaar na 
dato organiseert stichting 
Tremele een expositie over 
de evacuatieweek van 1995. 
In het knusse dijkmagazijn 
is een expositie ingericht 
over deze angstige week die 
in het collectieve geheugen 
van de mensen is gegrift. De 
expositie beperkt zich tot 
Dreumel, omdat dit nu een-
maal het werkgebied van 
stichting Tremele is.
Uit het foto- en krantenmate-

riaal is een expositie samen-
gesteld die een zoveel mo-
gelijk chronologisch beeld 
geeft van die week. Zo zijn 
er bijna 200 foto’s te zien van 
professionele en amateurfo-
tografen en vertellen de vele 
krantenknipsels het verhaal 
over de evacuatie, de ach-
terblijvers en de behouden 
thuiskomst. De expositie is 
te zien op de zondagen 1 en 
8 februari van 11.00 tot 17.00 
uur. Entree: 1 euro. 

Expositie over de 
evacuatie van 1995

EXPOSITIE 
HOOGWATER 
In Horssen was een expositie 
over het hoogwater en de 
evacuatie van 1995. 
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NIEUWS UIT HET 
GEMEENTEHUIS
Nieuws uit het gemeentehuis 
van West Maas en Waal, over 
besluiten, openingen, etc.
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Programma 
Pleinpop 
ALPHEN - Het programma 
van de vijftiende editie van 
Pleinpop, dit jaar op 10, 11 
en 12 april, is rond. Een van 
de toppers van deze editie is 
de Utrechtse rockformatie 
Kensington. Zij openen het 
festival op vrijdag 10 april. 
Paul de Leeuw en zijn live 
band geven diezelfde avond 
een exclusief concert. De 
Belgische vijfmansformatie 
The Fools maakt de vrijdag-
avond compleet. Zaterdag 
11 april wordt een avond vol 
bekende Nederlandse mee-
zingers met Jan Smit, Jan-
nes, Thomas Berge, Willem 
Barth, Vinzzent en Helemaal 
Hollands. Zondag 12 april is 
een feest voor het hele gezin. 
Naast veel kinderactivitei-
ten zorgt de band Beethoven 
voor een muzikale beleving. 
Ook de ‘geboren zanger’ 
Django Wagner en Henk Dis-
sel komen op 12 april naar 
Alphen. DJ Roy is alle da-
gen van de partij en maakt 
het feestweekend compleet. 
Op zaterdag 31 januari tus-
sen 13.00 en 17.00 uur is de 
voorverkoop van Pleinpop 
in dorpshuis De Hucht aan 
de Schoolstraat 4 in Alphen. 
Ook op pleinpop.nl kunnen 
kaarten besteld worden. 

KLIK & WIN ACTIE

Win de cd-box 
50 Jaar Top 40 
met 6 cd’s
Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

KLIK & WIN ACTIE

Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

BENEDEN-LEEUWEN - In Mu-
seum Tweestromenland is 
vanaf 25 januari tot eind 
april een bijzondere ten-
toonstelling te zien, name-
lijk van verzamelingen. Van 
bodemvondsten en fossielen 
tot modelwegenbouwkraan-
tjes en vulpennen, van eier-
dopjes tot mattenkloppers, 
van miniatuurboekjes en 
minidrankfl esjes tot logole-
peltjes en  sneeuwhuisjes, 

van trotseerloodjes tot on-
derdelen op  het gebied van 
elektro uit de tijd van de eer-
ste computer. Er is ook een 
heel speciale postzegel met 
alle varianten daarvan.
Tientallen trotse verzame-
laars vertellen de bezoe-
kers graag over hun passie. 
Nieuwsgierig geworden? Zie 
voor openingstijden de web-
site: www.museumtwee-
stromenland.nl.  

Verzamelaars tonen 
hun collecties

Leo Bouman verdienstelijk Wamelnaar
WameL - In een bomvol 
Vrijetijdscentrum in Wamel 
reikte prins Maarten d’n Ur-
ste tijdens de pronkzitting, 
zaterdagavond 17 januari, 
de jaarlijkse onderscheiding 
voor de Verdienstelijk Wa-
melnaar uit. Dit keer viel de 
eer ten beurt aan Leo Bou-
man. Leo heeft zich in zijn 
vrije tijd op meer dan posi-
tieve wijze verdienstelijk ge-
maakt binnen meerdere ver-
enigingen en organisaties in 
Wamel en Maas en Waal. In 
de toespraak van Anthony 
van Wijk, voorzitter van De 
Oude Gierpont, werd Bou-

man met name geschetst als 
een roerganger in het dorp. 
Iemand die koers houdt om 
een gezamenlijk einddoel te 
bereiken. Besturen en rich-
ting geven deed Leo bij tal 
van verenigingen. Zo was 
hij 12 jaar voorzitter van het 
RK Kerkbestuur St. Victor 
en Gezellen, meer dan 10 
jaar voorzitter van voetbal-
vereniging Unitas ‘28 en is 
hij al ruim 14 jaar voorzit-
ter van de stichting VTC 
Wamel. Daarnaast heeft hij 
meerdere functies bekleed 
binnen diverse Maas en 
Waalse volleybalbesturen. 

Leo Bouman geniet van zijn huldiging.  foto: Tim Janssen

Jeugdcarnaval
Altforst - De J.V.A. viert 13 
februari Outvorsejongcar-
naval. Door middel van lo-
ting wordt de jeugdprins of 
-prinses bepaald. Kandida-
ten kunnen zich opgeven bij 
Sil Kerkhof, 06- 41630092, 
sil.kerkhof@hotmail.com

Voorverkoop 
Oude Gierpont
Wamel - De voorverkoop 
voor de carnavalsactivitei-
ten van De Oude Gierpont 
in Wamel start zaterdag 24 
januari. In eerste instantie 
begint de online voorver-
koop voor enkel de passe-
partouts; 1 kaartje voor 4 
dagen carnaval tegen een 
goede prijs! Vervolgens gaan 
op zaterdag 31 januari om 
11.11 uur alle combikaarten 
én losse kaarten in de voor-
verkoop bij de FeestXpert 
en ’t Trefpunt in Wamel en 
Kantoorshop De Rijk in Be-
neden-Leeuwen. De erva-
ring van eerdere jaren leert; 
wees er op tijd bij, want ook 
dit jaar heeft De Oude Gier-
pont weer een ijzersterk en 
spectaculair programma 
met live muziek en uitste-
kende party DJ’s! Onder an-
dere Fragment, Trio Dream-
cast, DJ Bart en Kraantje 
Pappie; Carnaval? Feest in 
Wamel! 
Check www.deoudegier-
pont.nl voor het complete 
programma en alle informa-
tie rondom de voorverkoop 
of volg de carnavalsvereni-
ging via Facebook! Via de 
website kunnen ook de be-
kende Gierpontjes besteld 
worden, de traditionele lek-
kernij voor bij de koffie tij-
dens carnaval.

Hertog Jan 
verkocht
MaasboMMel - Partyboot 
Hertog Jan gaat na 27 jaar in 
Maasbommel geëxploiteerd 
te zijn, een nieuw leven tege-
moet in hartje Antwerpen. 
Groepsaccommodatie Botel 
voor Pampus is ook verkocht 
en vertrekt binnenkort naar 
Dodewaard. Eeterij de Pont 
neemt het gehele terrein en 
steigers over en heeft frisse 
ideeën om zijn bedrijf in 
deze combinatie nog beter 
in de markt te zetten.

Sweetdeal is een aanbiedingssite van Wegener Media

SCHRIJF JE NU IN OP
WWW.SWEETDEAL.NL 

EN ONTVANG
DE VOORDELIGSTE 

AANBIEDINGEN
UIT JE EIGEN REGIO
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