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De Groene Schatkamer van de
Hortus vastgelegd in boek
NIJMEGEN - De Hortus Arca-

dië is de Groene Schatkamer van Nijmegen. Op de
eerste dag van de lente, donderdag 21 maart, verschijnt
over deze Botanische Tuin
een bijzonder boek.
De Groene Schatkamer is
niet zo maar een tuinboek.
Het boek bevat 52 verhalen,
jaarrond. Elk verhaal vormt
op zich een uitnodiging om
meer te weten komen over
kenmerken en eigenschappen van planten. Zeldzame
maar ook alledaagse soorten. De prachtige foto’s in
het boek zullen lezers extra

stimuleren om naar de Botanische Tuin te gaan. Het
zijn foto’s die iemand zelf zo
nooit zou maken. Elk hoofdstuk sluit af met een kaartje
waarop staat aangegeven
waar de soort in de Botanische Tuin te vinden is. De
aardigheden en eigenaardigheden van elke soort staat
daar ook in het kort aangegeven. Jong en oud zal hieraan plezier beleven. Uniek is
dat veel soortbeschrijvingen
zijn voorzien van een QR
code. Hiermee krijgt men
rechtstreeks filmbeelden te
zien van ‘Flora van Neder-

land’. Vanaf 21 maart is het
boek verkrijgbaar bij Hortus
Arcadië voor 19,90 euro.
Anno 2013 wil Hortus Arcadië veel meer zijn dan alleen een indrukwekkende
plantencollectie. Met zijn
enorme
soortenrijkdom
vormt de tuin een oase van
rust en ruimte direct naast
een drukke campus, midden in een drukke stad en in
een drukke wereld. Ook wil
Hortus Arcadië met belangstellende partijen verbindingen aangaan die gericht zijn
op duurzaamheid. Zie ook:
www.hortus-arcadie.nl

Sjouwen voor Sri Lanka
NIJMEGEN - Hoe is dat:

Iedere dag 6 kilometer
lopen om schoon water te
halen en dat meesjouwen
naar huis? Dat gaan zo’n
150 leerlingen van groep
7 en 8 van Basisschool
Brakkenstein en Montessorischool Dukenburg
aan den lijve ervaren. Op
vrijdag 22 maart -Wereld
Waterdag 2013- houden
Rotaryclub Nijmegen en
Rotaryclub Nijmegen
Zuid een wandeling van
6 kilometer. De scholieren
lopen met een rugzak met
6 liter water via heuvels
en dalen van de Nijmeegse Sint Maartenskliniek

naar Beek-Ubbergen en
terug. Voor die stevige
inspanning ontvangen
ze sponsorbijdragen van
hun ouders, vrienden en
relaties.
Het verzamelde geld
-streefbedrag 6000 eurogaat naar de aanschaf
van een waterinstallatie
en sanitair bij een school
in Sri Lanka. Met deze
activiteit zetten de beide
Rotaryclubs de kijkers op
het belang van schoon
water voor mensen in de
hele wereld. Onnodig
veel mensen sterven nog
door gebrek aan hygiëne
en schoon drinkwater én

Bradley Circus, de band van zangeres en gitariste Mattanja Joy Bradley is headliner op het Eastside
Foto: Nol Havens
Rock & Bluesfestival.

door onvoldoende sanitaire voorzieningen. Met
het project Wandelen voor
water (www.wandelenvoorwater.nl) wordt nationaal campagne gevoerd
voor schoon drinkwater.
De wandeling op 22 maart
start om 09.00 uur, de
finish wordt verwacht
rond 11.30 uur. Start- en
eindpunt van de wandeling is hoek Sophiaweg/
Berg en Dalseweg. Golden
Tulip Val Monte biedt de
scholieren een pauzedrankje aan. Vitens treedt
als sponsor op en zorgt
voor de flesjes water bij de
finish.

poeder, vloeibaar of tabs
2 pakken à 14-30 stuks,
2 flacons à 629/ 1300 ml of
2 pakken à 1200 gram naar keuze
elders 11.62/ 14.68

2

6.

Coop
authentieke Yorkham
125 gram vers verpakt
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superieure kwaliteit 500 gram
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net 2 kilo
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Danio
vruchtenkwark
alle soorten
2 bekers à 450 gram naar keuze
elders 3.52

Lay’s chips
alle soorten
2 zakken à 225 gram naar keuze
elders 2.50

Nijmegen

Ermelo

Burgh. van der Berghstraat 78
Zwanenveld 90-83
Molukkenstraat 13
Steenbokstraat 36

COOP.NL

Naast het programma op
het hoofdpodium staat zoals elk jaar weer een puike
band op het Foyer-podium.
Dit jaar valt die eer te beurt
aan het Nijmeegse Old Blues
Network. Deze band bestaat
uit een stel ‘oude’ rotten die
hun sporen verdiend hebben in diverse blues-projecten. Gezamenlijk hebben zij
een schat aan ervaring die
zij bundelen in dit nieuwe
netwerk.
Tickets ( à 17,50 euro + reserveringskosten) te bestellen via www.keizerkarelpodia.nl.
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Zie voor meer info: www.
eastside-bluesfestival.nl

BEKERS
99
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kilo 3.32

ZAKKEN
99

1.

Met je eigen computerstudent los je alle
problemen voordelig
op en kom je op een
sympathieke manier een
stuk verder.

kilo 11.92
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Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik,
dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 18 t/m zondag 24 maart 2013. week 12

Tooropstraat 16-26
Molenweg 209-213
Garsteland
2
Molenstraat
130-132
Passage Molenpoort 28
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49
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500 GRAM

jonge Kühles invloeden van
gitaristen als Gary Moore,
Stevie Ray Vaughan en Joe
Bonamassa in zijn eigen
muziek te verwerken.
Daarnaast heeft de organisatie beslag weten te leggen
op de Franse band Shaggy
Dogs. Niet alleen in eigen
land maar ook daarbuiten
heeft deze band inmiddels
een goede naam opgebouwd
als energieke podium act.
Verder is de organisatie er
trots op dat Bradley Circus
de headliner van het festival
is. Bradley Circus is de band
van zangeres en gitariste
Mattanja Joy Bradley die op
dit moment op alle fronten
aan het doorbreken is.

Met je eigen computerstudent lukt het altijd
125 GRAM

PAKKEN
99

NIJMEGEN – Dit jaar vindt
alweer de zevende editie
plaats van het gezellige Eastside Rock & Bluesfestival en
wel op 5 april in Concertgebouw De Vereeniging.
Vorig jaar vond het festival
-met het oog op verjongingvoor het eerst plaats onder
de nieuwe naam Eastside
Rock & Bluesfestival.
De aftrap van het Eastside
Rock & Bluesfestival 2013
wordt verzorgd door een getalenteerde band van Nederlandse bodem; Chivy and
The BlueZicians met de 19jarige frontman en gitarist
Chivy Khüles. Op verassende wijze en met ogenschijnlijk speels gemak weet de

ADVERTORIAL

VERS & VOORDELIG
DAT IS MIJN COOP

Ariel wasmiddel

Rock & Bluesfestival

kilo 4.42

Dat is de kracht van de jonge
organisatie Studentaanhuis.
nl. De 450 ict-studenten van
Studentaanhuis.nl leggen
inmiddels duizenden huisbezoeken per maand af en
zijn erg tevreden met hun
leuke bijbaan in hun eigen
vakgebied.
Oprichter Jan Morriën: “Ik
denk dat onze studenten de
ontbrekende schakel zijn
tussen de snelle technologische ontwikkelingen en
het gemiddelde bevattingsvermogen van onze leden,
dat blijkt wel uit onze snelle
groei.”
Sympatico
Voor Studentaanhuis.nl is
de “sympatico” factor erg
belangrijk. Voor de grootste
groep klanten (Morriën omschrijft ze als 49+) is het in
huis halen van een student
de ideale manier om de trage computer op te schonen,
tips en les te krijgen in bijvoorbeeld veilig internetten
of foto’s bewerken en dat

Student Nathan geeft les in veilig internet, ook voor kinderen.

allemaal op de eigen computer.
Veilig op internet
Naast het opschonen van
trage computers helpen de
studenten steeds vaker veilig op internet te opereren.
Voor de meeste computergebruikers is het niet bij te
houden wat nu wel of niet
veilig is. Daarnaast kunnen
ook steeds meer apparaten
thuis gekoppeld worden,
van muziek tot tv en telefoon, tablet en pc. Veel mensen hebben echter weinig
kennis van dit soort technische dingen, hoe gemakkelijk de fabrikanten het ook
denken te maken.
De studenten wonen en stu-

deren meestal in de buurt,
dat geeft een vertrouwd gevoel. Als de klant een nieuwe computer nodig heeft,
een router of printer, dan
weet de student waar deze
in de buurt te koop is. Morriën: “We hebben al aardig
wat klanten gehad die samen met de student naar een
winkel gegaan zijn om daar
een nieuwe computer uit te
zoeken. Sympatico toch?”



Tarieven:
•Voorfietskosten: € 9,•Halfuurtarief: € 12,50
•Lidmaatschap € 12,- p/j
Voor meer informatie kijkt
u op www.studentaanhuis.nl
of belt u met
0900 200 12 12 (20cpm).

