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Raad de plek

Week 15

Iedere week verschijnt in De Stad Wageningen een foto
van een opvallende plaats in onze gemeente. Raad de
juiste plek, en win een heerlijke vlaai van Limburgia ter
waarde van 10 euro.

Red Hat Society doet
oproep 50-plus vrouwen
NIEUWS - Twee Wageningse vrouwen, Dolly Compagner en Andréa Broesder,
zijn zeer enthousiast geraakt bij het vernemen over
de Red Hat Society en daarom roepen zij gelijkgestemden op zich bij hen aan te
sluiten.

Antwoord:..............................................................................................
.................................................................................................................

Naam......................................................................................................
Adres.......................................................................................................
Postcode+ woonplaats ........................................................................
Telefoon nr............................................................................................
U kunt de oplossing uiterlijk zaterdag 17.00 uur inleveren bij
Copypoint, Bevrijdingsstraat 32, 6701 AB Wageningen.
De oplossing van vorige week: kruispunt Hollandseweg/Diedenweg. De winnaar is Marylka de Groot, Bremlaan 3, Wageningen. U kunt met een geldig legitimatiebewijs een heerlijke vlaai ophalen bij:

VL

PECIALITEIT
EN
AAI-S

LIMBURGIA

De Wageningse Red Hat Society
wil een groep vrouwen vormen,
die geregeld iets gaat ondernemen. Dolly: “Geen regels, geen
wetten, niets moet, alles mag.
We willen bijvoorbeeld workshops houden, naar musea gaan,
een high tea organiseren, maar
ook een dagje naar Amsterdam
of gewoon de bloemetjes buiten

Meldpunt Vrijwilligerswerk,
Stationstraat 84, www.vrijwilligwageningen.nl
Hebt u passie voor natuur en
milieu? Kom dan Greenpeace
kerngroep Wageningen versterken. (vac. 4E-401)
Doet u graag leuke dingen
met de computer? Wordt dan
begeleider computer kinderen
8-12 jaar bij Wijkcentrum
Oost. (vac. 5A-318V)
Hebt u een neus voor geld?
Wordt dan fondsenwerver bij
Vluchtelingen Onder Dak.
(vac. 1B-410)
Feestbeest? Ga dan aan de
slag als barvrijwilliger bij Jongerenvereniging Unitas. (vac.
2E-261)
Flexwerk
Houdt u van sport? Wordt dan
organisator/promotor Stadspelen bij Stadspelen Wageningen. (vac. 6C-420V)

Dolly Compagner en Andréa Broesder.
zetten hoort tot de mogelijkheden. We willen best opvallen en
niet in de grijze massa opgaan”.
De vrouwen komen eens per
maand bij elkaar. Andréa zegt:
“Dit moet dan een gezellig, sociaal gebeuren worden, waar iedereen met ideeën kan komen
over wat we wel of niet kunnen
doen. De ondergrens is vijftig
jaar”. Eens per jaar is er de nationale Red Hat Societydag, deze keer in oktober in Venlo,
waar zo’n duizend paarse vrouwen met rode hoeden komen.
Waarbij zelfs Koningin Beatrix
officieel is uitgenodigd. Omdat
zij in de leeftijdsgroep valt en
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zeker van hoeden houdt.
Volgens de twee Wageningse
initiatiefneemsters willen hedendaagse vrouwen niet meer
achter de spreekwoordelijke geraniums zitten, maar gaan er
liever op uit. “Het meisjesachtige in elke vrouw moet blijven
bestaan. Het is vrijheid blijheid.
Men hoeft niet persé aan alle
activiteiten mee te doen natuurlijk. We hopen, dat vrouwen die zich hier in kunnen vinden, zich aanmelden!” Neem
voor meer informatie contact
op met Dolly CompagnerSteenbergen, tel. (0317) 422 909,
e-mail dollydot@stonehill.nl.

Meer vacatures inzien? Het
Meldpunt is open op ma t/m
vr van 9.30 tot 11.30 uur, di
14.00 - 16.00, of op afspraak, tel. (0317) 413 088.

Kinderdag
Bennekom
NIEUWS - Komende zaterdag 14 april is er weer een
Kinderdag in Bennekom.
Van 10.00 uur tot 17.00 uur
staat het dorp bol van de activiteiten speciaal voor kinderen tot en met twaalf jaar.
Het centrum wordt weer een
echt feestterrein. Door het
dorp zijn vijf spellen uitgezet.
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Bevrijdingsstraat 46 - Wageningen - Tel.: (0317) 42 61 80

In Nederland bestaan al 47 afdelingen oftewel Chapters. De
Red Hat Society is overgewaaid
uit Amerika. Een Amerikaanse
vrouw kwam op het idee om al
haar vriendinnen die vijftig werden een rode hoed cadeau te
doen. Zo kwamen ze op het idee
om samen met rode hoeden op
en in paarse kleding aan allerlei
activiteiten mee te doen.
Andréa Broesder: “Zo werden er
steeds meer dingen bedacht die
men kon doen. Het gaat om
vrouwen van 50-plus. Er zit ook
een stukje balorigheid bij. De
Society richt zich vooral op die
vrouwen die nog wat willen ondernemen en die een uitdaging
niet uit de weg gaan. Ja, je valt er
wel mee op: paarse outfit, rode
hoed, maar dat is toch juist
leuk?”

Vrijwilligers

Deze strip wordt u aangeboden door de Provincie Gelderland. Kijk op www.gelderland.nl/ovinnovatie

Zwembad De Vrije Slag Bennekom
Voorverkoop zwemabonnementen 2007
De voorverkoop van de abonnementen is van:
zaterdag 14 april en duurt t/m zaterdag 28 april

zaterdag 14, 21 & 28 april van 09.00 tot 12.00 uur
maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.30 uur
Voorverkoop
€ 115,00

Normaal
€ 135,00

Abonnement 17 t/m 64 jaar

€ 50,00

€ 55,00

Abonnement t/m 16 jaar / 65+

€ 30,00

€ 35,00

Gezinsabonnement

Op de kaarten is 2 euro statiegeld verschuldigd
en voor de abonnementen is een pasfoto nodig.

Het zwemseizoen start op dinsdag 1 mei
Tijdens de voorverkoop is er de mogelijkheid om te pinnen.
Er kan om legitimatie bewijs gevraagd worden.

Barten Tiemessen ERA Makelaars
kent de streek
Bent u op zoek naar een geschikte starterswoning?
Gelegen in de wijk “De Bovenbuurt” te Wageningen?
Aan de Eykmanstraat te Wageningen wordt
een appartement te koop aangeboden.
Bent u geïnteresseerd, kijkt u dan op
de pagina van de Woningstichting te Wageningen
verderop in deze krant
en vul de woonbon in.
Zie ook ons aanbod op internet:
www.gelderlandmakelaarsgroep.nl
Gen. Foulkesweg 9, 6703 BH Wageningen,
tel.: (0317) 42 26 00, e-mail: info.wageningen@era-gmg.nl
Theo Tiemessen, Alexander van Voorst, NVM makelaars - taxateurs o.g. / bouwkundige
André Jerphanion, makelaar o.g.

