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De Estafette van Wageningen
tekst: José Breekveldt

foto: Johan Mulder

In ‘Estafette van Wageningen’ wordt iedere week een min of
meer bekende Wageninger geportretteerd. Deze geeft het stokje
vervolgens door aan een andere Wageninger. Deze week is Dolly Compagner-Steenbergen aan de beurt.

Ik ben geen huisvrouw,
maar de vrouw des huizes
Naam: Dolly CompagnerSteenbergen
Geboren: Op 18 juni 1940 in
Amsterdam
.
Woonplaats: Wageningen sinds
1973. Als geboren en getogen
Amsterdammer, snuif ik eens
per maand Mokumse lucht op.
Maar als ik dan weer terugkom
in Wageningen en van alle kanten wordt begroet, voel ik me
weer helemaal thuis.
Verliefd, verloofd, getrouwd,
kinderen: Gescheiden levend
sinds 1983. Twee kinderen: een
dochter van 47 jaar en een zoon
van 42 jaar. Ik heb twee kleinkinderen: Jean Luc is 12 en
Charlotte bijna 8 jaar.
Dieren: De laatste 43 jaar niet
zonder dieren geweest. Als kind
maakte ik al enorme stampij als
er een spin of rups werd doodgetrapt. Ik heb jarenlang honden en katten gefokt. Heb nu alleen nog een grote witte poedel
Chiara. Ze is altijd blij me te zien
en een bijzondere verschijning.
Vroeger keken ze naar mij, nu
naar mijn hond!
Geloof /levensmotto: Geen kerkelijk geloof. Maar het leven is
goed, ondanks dat het niet altijd
eerlijk is. Ik probeer van elke
dag te genieten, want elke dag is
speciaal.
Hobby’s: Mijn hond, de computer en de Red Hat Society.
Opleiding: De 4-jarige MULO,
daarna secretaresse opleiding
en vakdiploma’s hondentrimmen.
Huidige beroep: Ik verhuur appartementen in Rome – Italië.
Eigenlijk ben ik gepensioneerd.
Ik heb 21 jaar de hondentrimsalon “à Compagner” in Wageningen gehad. Deze wordt nu
door mijn dochter in Achterberg voortgezet.
Wat vind je leuk aan dit werk:
Dat je mensen een leuke vakantiebestemming kan bezorgen
en later hoort hoe fijn ze het gehad hebben.
Verder actief: Ik ben Queen van
de Wageningse chapter “The
Rhine Town Roses” van de Red
Hat Society. Deze bestaat uit
twintig vrouwen van boven de
50 jaar, die leuke dingen willen
doen en beleven en zeker geen
grijze muizen willen zijn/worden. Ik zing in een koor en ga
binnenkort in een musical spelen. Verder examineer en jureer
ik op mijn vakgebied hondentrimmen. Dus nog actief genoeg
voor een pensionata.
(Jeugd)idool: James Dean, een
geweldige filmster die veel te
jong is verongelukt (Giant, East

U kunt de foto bestellen op: http://foto.nieuwsblad.nu
of Eden, Rebel without a cause).
Stamcafé: Jarenlang was café
De Kater mijn tweede huiskamer. Ik kom er nog steeds, maar
Thuis bij Guus is nu de eetkamer van The Rhine Town Roses
geworden. We hebben het daar
geweldig naar onze zin. Guus
zorgt heel goed voor zijn Rode
Hoeden.
Favoriete club: The Red Hat Society. Twaalf jaar geleden opgericht in Amerika door Sue Ellen
en wereldwijd zijn er al meer
dan een miljoen vrouwen bij
aangesloten.
Favoriete krant: Veluwe Post en
Stad Wageningen. Het landelijke nieuws haal ik van internet
en het journaal.
Favoriete tijdschrift: Italië.
Favoriete film: Sophie’s Choice
en Zwartboek, beiden oorlogsfilms. Zelf ben ik een kind van
de oorlog. Veel van mijn familieleden zijn omgekomen in de

oorlog. Dat maakt dat ik er een
speciaal gevoel bij heb.
Favoriete acteur/actrice: Meryl
Streep, Sophia Loren, Rock
Hudson en James Dean.
Favoriete
Tv-programma:
Pauw en Witteman, De wereld
draait door en Miljoenenjacht.
Mooiste boek: De Tweeling en
Alleen op de Wereld, een kinderboek dat me heel erg bij is
gebleven. Mogelijk ook omdat
een aantal dieren een hoofdrol
speelt.
Favoriete CD/muziek: Jazz Oude stijl, 50/60’er jaren popmuziek.
Favoriete sport: Ben niet zo
sportief aangelegd. Maar om
naar te kijken vind ik turnen
heel mooi. En als Nederland in
de wereldkampioenschappen
voetbal speelt ben ik helemaal
voor Oranje.
Lekkerste drankje: Kahlua vind
ik de lekkerste koffielikeur.
Maar een wijntje (rood of wit)

SKV verliest geflatteerd
VOETBAL - Dit keer aan
beleving en inzet geen gebrek, maar toch staat SKV
weer aan de verkeerde
kant van de medaille.
etHeth SKV verloor voor de negende keer dit seizoen, ditmaal
van ESA (0-3). Het enige wat de
ploeg van André Hagen verweten kon worden was dat het
verzuimde om te scoren.
SKV begon namelijk helemaal
niet slecht aan de wedstrijd en

zette ESA vanaf de eerste minuut onder druk. Dit resulteerde in een aantal kleine mogelijkheden, maar met name
Matthijs van Asselt had deze
middag het vizier niet op
scherp. Hierna werd een oude
voetbalwet nageleefd. Wanneer de ene ploeg veelvuldig
aanvalt maar niet scoort, valt
hij aan de andere kant. En zo
geschiedde, ESA kwam op
voorsprong. Een houdbaar
schot werd door een graspolletje van richting veranderd en

verdween achter doelman Rico Hensen.
Vlak voor rust werd de voorsprong van ESA verdubbeld.
Ook een vrije trap van Stefan
Gezius werd van richting veranderd en plofte in de kruising.
Na rust werd het niveau van de
wedstrijd minder. Het pressievoetbal van SKV kostte veel
krachten en deze vloeiden dan
ook geleidelijk weg. Dat het
vlak voor tijd nog 0-3 werd
door Mitch Legerstee was puur
voor de statistieken.

gaat er ook goed in. En Limoncello of Prosecco op een warme
zomeravond......smullen.
Lekkerste gerecht: Van kapucijners met spek, biefstuk van de
haas met champignonroomsaus tot sushi.
Favoriete auto: Daihatsu Terios
waar ik nu in rij. Mijn auto is een
vervoermiddel, die moet starten
als ik het sleuteltje omdraai en
me met de navigatie overal
brengen waar ik naar toe wil.
Favoriete kleding: Alles wat
leuk staat, lekker zit en niet alledaags is.
Favoriete vakantieadres: Overal waar ik nog niet geweest ben.
Ik heb al veel gereisd, maar wil
nog heel veel van de wereld
zien, zoals Antarctica, Tanzania,
China etc.
Favoriete internetsite: www.
stonehill.nl Dat is een uitgebreide website over Rome. Daar
staan de Romeinse appartementen en Bed en Breakfast
adressen in die ik verhuur voor
mijn zus en vrienden van haar
in Rome.
Politieke voorkeur: Een beetje
links van het midden.
Beste politicus landelijk: Alexander Pechtold. Hij kan zijn
standpunten duidelijk en eenvoudig naar voren brengen en is
tegen Wilders.
Beste politicus lokaal: Ik zou
het niet weten, deze mensen
zijn onzichtbaar. Ze zouden
zich wel eens wat duidelijker
mogen presenteren.
Slecht in: Gezichten onthouden. Mensen zijn altijd nieuw
voor mij. Weleens lastig hoor.
Ze kennen mij wel en ik weet
niet wie het zijn. Verder heb ik

geen richtingsgevoel (lang leve
de navigatie) en is mijn geheugen niet meer wat het geweest
is. Ik vergeet gewoon veel.
Goed in: Honden opvoeden.
Organiseren, delegeren en
vriendschappen onderhouden.
Hekel aan: Stoffen en stofzuigen, ramen zemen, kortom
huisvrouw zijn. Ik ben geen
huisvrouw, maar de vrouw des
huizes.
Spijt van of over willen doen:
Natuurlijk zijn er dingen waar je
spijt van hebt en die je anders
had willen doen, maar het heeft
geen zin om achterom te kijken.
Je leeft nu! En als hadden komt
is hebben voorbij.
Goede voornemens: Leuke dingen met mijn kleinkinderen
doen. De kilo’s die ik ben afgevallen er af te houden.
Dag in de huid kruipen van:
Mijn hond Chiara, kijken of ze
net zo veel van mij houdt als ik
van haar.
Wat zou je ooit nog eens willen
doen: Tussen de zeehonden en
pinguïns lopen op Antarctica.
Lelijkste plekje in Wageningen:
De Stadsbrink. Te kaal, te open.
Geen goed “Welkom in Wageningen”.
Mooiste plekje in Wageningen:
Het terras van Hotel de Wageningse Berg. Daar heb je een
schitterend uitzicht over de Betuwe.
Estafettestokje gaat naar: Linda
Adam van kapsalon M & L.
Omdat: Zij een heel creatieve
vrouw is, die behalve kapster,
aan beeldhouwen doet en de
mooiste hoeden maakt. Ik ben
trots dat ik haar ook in mijn
vriendenkring mag hebben.

Kerkdiensten
Hervormde-Gereformeerde wijkgemeente Mattheüs:
Vredehorst: 9.30 uur: ds. H.L. Versluis.
Grote kerk: 18.30 uur: ds. H. Nap,
Ede.
Hervormde wijkgemeente Markus:
Grote kerk: 9.30 uur: kand.
H. Mosterd, Rotterdam; 18.30 uur:
ds. H. Nap, Ede.
Protestantse wijkgem. Lukas:
Bevrijdingskerk: 10.00 uur:
ds. G.F. Dekker.
Rumah Kita: 10.00 uur: mw.
H. Wesselink.
Grote Kerk: 16.30 uur: ds. M. Wildeman, Vesper m.m.v. Cantorij Wageningen.
Overige diensten:
Ziekenhuis Ede: 10.00 uur: dr.
F.L.B. Meijboom, Utrecht.
Pieter Pauw: 15.00 uur: ds.
E.J. van Dalen.
Nederlands Gereformeerde Kerk
Ons Huis (tijdelijk in Diedenoort):
9.30 uur: br. R. Jochemsen; 18.30
uur: zr. C. Datema-Blacquière.
Doopsgezinde Gemeente/NPB
Wageningen, hoek Arboretumlaan
– August Faliseweg: 10.00 uur: ds.
Gerke van Hiele en mw Corien van
Ark, Koor, Kinderdankzegging, Kinderkringen voor diverse leeftijden.
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
Kastanjeweg 2: 9.30 uur: ds Joh.
De Wolf (English translation);
16.45 uur: ds M. Wielhouwer
(English translation)
Gereformeerde Gemeente Wageningen: 10.00 en 18.30 uur: Leesdienst.
ABC Evangeliegemeente Salem,
Lawickse allee 9 (Hof van Wageningen): 10.00 uur (Service also
translated into English). Tevens kinderdiensten en babyoppas.
Vineyard gemeente Wageningen,
Bevrijdingskerk (Ritzema Bosweg
18): 15.00 uur. (babyoppas en kindergroepen, English translation), info: tel. 420190.
Johannes de Doperkerk (RK),
Bergstraat 17: géén opgave ontvangen.
Het Apostolische Genootschap
(Hendrikweg 14a): zo. 9.30
Int. Islamtisch Centrum Wageningen, Schimmelpenninckgebouw,
Nude 28D: Vijf dagelijkse gebeden
en vrijdaggebed om 13.00 - 13.30
Jehovah’s Getuigen, Spelstraat 3:
Gemeentebijbelstudie, Theocratische school en Dienstvergadering:
di. en do. 19.30-21.15 uur; wo.
19.15-21.00 uur (Franstalig). Openbare toespraak en Wachttorenstudie; za. 18.00-19.45 uur en zo.
10.00-11.45 uur; za. 13.30-15.15
uur (Franstalig) , tel. 0317-421464

Medisch
Apotheek weekenddienst: Dienstapotheek Gelderse Vallei, Van
Steenbergenweg te Ede (Uitgang
terrein Ziekenhuis Gelderse Vallei)
tel. 0318-437990, openingstijden
ma. t/m do 17.30 tot 8.30 uur in
het weekend van vrijdag 17.30 uur
tot maandag 8.30 uur.
Huisartsen weekenddienst:Als u
op werkdagen tussen 17:00 uur ‘s
avonds en 08.00 uur ‘s ochtends, in
het weekeind of tijdens feestdagen
dringend een huisarts nodig hebt,
belt u altijd: 0318-434444.
Ziekenhuis Gelderse Vallei spoedeisende hulp: (0318) 433705
Bereikbaarheidscentrale Kruiswerk West-Veluwe: gedurende 24
uur: tel. 0318-650777.
Anonieme Alcoholisten (AA),
Werkgroep Wageningen: tel.
421049 (Rita) en 0488-442079 of
06-20816380 (Jan).
Steunpunt Huiselijk Geweld WestVeluwe/Vallei: tel. 0900 - 126 26
26 (0,05 ct/min), 24 uur per dag
bereikbaar, voor advies en hulp aan
iedereen die in aanraking komt met
huiselijk geweld.
Diabetes informatiepunt: tel.
423312.
Opgave van kerk- of medischediensten dienen uiterlijk voor vrijdag
9.00 uur gemaild te worden naar:
kerk@nieuwsblad.nu

