huurder weet nog niet wat met 䡵 Syriër Mahmoud (voorgrond, rechts) samen met zijn taalmaatje Ghislaine Ramakers (voorgrond, links). Gisteren
konden vluchtelingen voor het eerst gebruikmaken van pc’s op het Pax Christi College. foto William Hoogteyling
het pand gaat gebeuren.
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Discozwemmen voor
jongeren met beperking

Volleybaltoernooi voor acht
scholen in aanloop naar WK

Italiaanse film aftrap
cursusjaar academie

Jongeren met een beperking kunnen op zaterdag 28 maart discozwemmen in zwembad de Gelenberg. Het zwembad organiseert
de avond in samenwerking met
Stichting Adrie’s Dijkenloop. Het
is de bedoeling dat de jongeren
met een begeleider komen, die
mee het water in gaat. Het zwembad beschikt over een douchestoel en een omkleedruimte die
toegankelijk is voor rolstoelen. Er
is een luie trap, maar geen lift.
Een zwemdiploma is niet vereist,
deelname is gratis. Graag aanmelden voor de avond bij Cees Zondag via 0487-592589. De avond is
van 17.00 uur tot 19.30 uur.

Actief Maas en Waal organiseert
vandaag voor het eerst een volleybaltoernooi. Dit in samenwerking
met acht scholen uit Boven-Leeuwen, Beneden-Leeuwen, Wamel,
Dreumel, Alphen, Maasbommel
en Heerewaarden en drie plaatselijke volleybalverenigingen: Touché uit Dreumel, Isala uit Beneden-Leeuwen en Siok uit BovenLeeuwen.
Na het toernooi is er een speciale
bus met daarin allerlei spellen die
iets met volleybal te maken hebben. De promotiebus komt naar
Dreumel met het oog op het ko-
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mende WK beachvolleybal en het
EK volleybal voor vrouwen dat in
Nederland wordt gehouden.
De afgelopen weken hebben de
scholen aandacht besteed aan volleybal tijdens de gymlessen. Het
doel hiervan is om kinderen in
aanraking te laten komen met de
sport. Het gooien en vangen van
een grote bal staat centraal in de
lessen. Het toernooi is het slotevenement van de volleybalweken
en vindt plaats van 13.00 tot 16.00
uur in Sporthal Trumele in Deumel. Wethouder van Sport, Ton
de Vree, zal de prijzen uitreiken.

De Maas en Waal Academie
trapt haar cursusjaar zaterdag
28 maart af met de vertoning
van de Italiaanse film ‘Pranzo
di Ferragosto’ in D’n Bogerd.
Deze komedie over een 50-jarige man die samenwoont met
zijn moeder wordt vanaf 14:00
uur vertoond. Bezoek is gratis.
De Maas en Waal Academie
biedt taallessen in Engels,
Frans, Spaans, Italiaans, Chinees en Nederlands aan. De
cursussen beginnen maandag
30 maart en duren twaalf weken. De kosten bedragen 15 euro per les. Inschrijven kan via
de website van de academie.
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