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Pendeldienst
NIJMEGEN - Wil je ook
volgend seizoen gratis
met de bus naar een NECthuiswedstrijd, maak dan
op zondag 7 april met de
wedstrijd NEC - AZ massaal gebruik van de gratis
buspendeldienst.
Wil je meer weten over
de pendeldienst? Kijk dan
voor informatie op de
website www.nec-nijmegen.nl.

Gratis met de pendelbus
gratis op vertoon van wedstrijdof seizoenkaart, ook verschillende buslijnen in omgeving
Nijmegen vallen onder de pilot. Reis vanuit je eigen wijk of
woonkern gratis met een reguliere buslijn naar het Centraal
Station en neem vanuit hier een
gratis pendelbus naar het Goffertstadion.
NEC, de gemeente Nijmegen
en busmaatschappij Hermes
(Breng) kijken kort na afloop
van de pilot of supporters ook
volgend seizoen met de bus
kunnen reizen.

NIJMEGEN - Met de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo startte
de pendeldienst-pilot die NEC
in samenspraak met de gemeente en busmaatschappij
Hermes (Breng) is aangegaan.
Al driemaal konden supporters
gebruik maken van de gratis
busdienst. De wedstrijd tegen
AZ Alkmaar op 7 april is voorlopig de laatste wedstrijd waarbij de pendeldienst ingezet zal
worden.
Wederom kan er vanaf twee
uur voor en tot twee uur na de
wedstrijd op vertoon van een

wedstrijd- of seizoenkaart gratis
met de bus naar het stadion
gereisd worden. Het gaat om
een directe lijn; halverwege de
rit kan er dus niet worden in- of
uitgestapt. Vanaf het Centraal
Station vertrekt ongeveer elke
10 minuten een pendelbus. Na
afloop van de wedstrijd staan
er bussen klaar bij de bushalte
(Burg Daleslaan) om supporters
van het Goffertstadion terug
naar Nijmegen Centraal Station
te brengen.
Niet alleen de pendeldienst van
en naar het Goffertstadion is

Religie en Werkelijkheid

Lulverhalen in Theater ’t Mozaïek
Wijchen die je niet mag missen

NIJMEGEN - In het Activiteitencentrum AC Doddendaal wordt
woensdag 27 maart een eerste
lezing gehouden over ‘Religie en
Werkelijkheid’. Belangstellenden zijn van harte welkom van
20.00 tot 22.00 uur. De lezingen
worden gedaan door Anthoon
Budel. Informatie verkrijgen en
aanmelden kan door te mailen
naar a.budel1@chello.nl of te
bellen naar 024-8451540.

WIJCHEN - Eindelijk is het
dan zover: de mannen van ‘De
LULverhalen’ zijn opgestaan en
komen met een hilarische en
vooral mannelijke tegenhanger
van Gesluierde-, Hormoon-,
Vagina- en Overgangs-monologen. Initiatiefnemer Howard
Komproe heeft de afgelopen

maanden een groep van ruim
tachtig grote namen samengebracht die bekend zijn uit de cabaretscène en van radio, televisie en politiek. Mis dit gelul niet
en kom zaterdag naar Theater
’t Mozaïek te Wijchen. Tickets:
www.mozaiekwiijchen.nl. Info:
www.delulverhalen.nu.

Eastside Rock & Bluesfestival
NIJMEGEN – Het gezellige
Eastside Rock & Bluesfestival vindt dit jaar alweer
voor de zevende keer
plaats. Op 5 april houdt Zevende Hemel Produkties in
samenwerking met Keizer
Karel Podia dit unieke festival in Concertgebouw De
Vereeniging.
Vorig jaar vond het festival
- met het oog op verjonging
- voor het eerst plaats onder
de nieuwe naam Eastside
Rock & Bluesfestival. De aftrap wordt verzorgd door
een jonge en getalenteerde
band van Nederlandse bodem; Chivy and The BlueZicians met de 19-jarige
frontman en gitarist Chivy
Khüles. Op verassende
wijze en met ogenschijnlijk
speels gemak weet de jonge
Kühles invloeden van gitaristen als Gary Moore, Joe
Satriani, 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 inmid-

Zevende Hemel Produkties houdt samen met Keizer Karel Podia het festival in Concertgebouw De Vereeniging.
dels een goede naam opgebouwd als energieke
podium act. Verder is de
organisatie trots op het feit
dat het Bradley Circus als
headliner van het festival
is gestrikt. Bradley Circus is
de band van zangeres en gitariste Mattanja Joy Bradley
die op het moment op alle
fronten aan het doorbreken
is. Zo heeft zij eind vorig
jaar meegedaan aan het
programma ‘De Beste Singer-songwriter van Nederland’ en is zij zowel in 2011
als 2012 genomineerd voor
de Blues Dutch Awards.
Ook is zij veelvuldig te ho-

ren op de radio.
WIN VRIJKAARTJES
Hoe heet de zangeres/gitariste van de band Bradley Circus? Mail voor dinsdag 26
maart het goede antwoord
naar lezersvoordeel@wegenermedia.nl en wie weet
win jij twee vrijkaartjes.
Winnaars krijgen persoonlijk bericht.
Meer informatie over het
Eastside Rock & Bluesfestival vind je op www.keizerkarelpodia.nl

caravanen
camperservice
nijmegen

SCHADE

AAN UW VOERTUIG, CAMPER OF CARAVAN ?
-

7 JAAR GARANTIE

- GRATIS LEENAUTO
- GEEN EIGEN RISICO VAN € 150,00
- 24 UURS SERVICE
- AFHANDELING ALLE
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN
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KEURING

ONDERHOUD
REPARATIE
SCHADEHERSTEL

van uw caravan / camper

Lindenhoutseweg 60, 6545 AJ Nijmegen T. 024-3573777 www.spanjaards.nl

1e PAASDAG en 2e PAASDAG
en MOEDERDAG 12 mei

ALL-IN prijs,
exclusief drank

€ 23,- per persoon
(2½ uur, tapbier, frisdrank,
huiswijn, koffie, thee)

April actie!!!
Maandag en dinsdag heren
€ 15,50 p.p.*
Woensdag en donderdag dames € 15,50 p.p.*
* m.u.v. feestdagen

Reserveren gewenst
Catering bij u thuis mogelijk v.a. 15 personen
informeer naar de gunstige mogelijkheden

Onbeperkt wokken voor één prijs

Maandag t/m donderdag
€17 ,- p.p.
Vrijdag, zaterdag & zondag € 19,- p.p.
4 t/m 11 jaar
€ 8,- p.p.
Kinderen t/m 3 jaar gratis

wokken, bakplaat, dim sum,
fondue, grill, sushi, koud en warm
buffet, chocolade fontein,
ijs en fruitbuffet,
uitgebreid kinderbuffet.

WOK FONG SHOU
V/H WITTE HUIS

Van Heemstraweg 24 Ewijk
Tel.: 0487-522521
Iedere dag geopend van 16.00 tot 22.00
Uitgebreide informatie vindt u op onze website

WWW.WOKFONGSHOU.NL

