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Zonnebloemen worden op
de Ziekendag uitgereikt
VERVOLG VOORPAGINA
WOLFHEZE – Sinds zes jaar
plant Nationaal Vereniging
Zonnebloem afdeling Renkum/Heelsum zonnebloemen
op akkerranden voor thuiswonende die geïsoleerd van de
buitenwereld raken. Het zaaien
gebeurde bij de Boschhoeve in
Wolfheze. “Wij zaaien al jaren.
Onze insteek is wat anders dan
die van De Zonnebloem. Wij
willen op deze manier meer variatie in de vegetatie aanbrengen. Dat trekt de bijen aan en
uiteindelijk ook weer vogels of
herten,” vertelt Lub van der
Weerd, secretaris en voorzitter
van de stichting.
Voor De Zonnebloem is het

zaaien ook van groot belang.
“De zonnebloemen worden,
door vrijwilligers die er werken,
op de Nationale Ziekendag uitgedeeld aan de thuiswonende”,
legt Marianne Rademaker,
voorzitter van de afdeling Renkum/Heelsum, uit. “Eerst ging
het zaaien vanuit de gemeente.
Zij zorgden voor de plekken om
te zaaien en wij regelden dan de
zaadjes. Nu worden de akkerranden, sinds drie jaar, geregeld door Stichting Biotoopverbetering.” De groepen zijn wel
afhankelijk van agrariërs. “Wij
pachten hun land”, zegt Jansen
van Elburg, penningmeester
van Stichting Biotoopvereniging. “Maar ze moeten het wel
willen.''

'Pierrot et Colombine' speelt
de Storm van Shakespeare
WAGENINGEN - Vorig jaar
stonden de studenten van de
Wageningse
Studenten
Tooneel Vereeniging nog met
Lucifer van Joost van den
Vondel op de planken. Na dit
grote succes is er wederom
voor een klassiek stuk gekozen: De Storm van de be-

roemde Engelse toneelschrijver William Shakespeare. In
de afgelopen dag is het stuk
opgevoerd.
Op zaterdag 5 juni om 20.15
en zondag 30 mei om 14.30
is het nog te zien in de grote
zaal van De Junushoff in Wageningen.

Stadswandeling in Wageningen
WAGENINGEN - Op zondag 6
juni kan men met een Gildegids meewandelen door de binnenstad van Wageningen. Aandacht wordt geschonken aan de
historie, de bewoning, oorlog en
vrede, landbouwonderwijs, architectuur en kunst. Vertrek:

14.00 uur vanaf museum De
Casteelse Poort, Bowlespark 1a.
Duur: ruim anderhalf uur. Wie
interesse heeft in een rondleiding, dan kan men zich als
groep het gehele jaar aanmelden. Info: www.rondleidingenwageningen.nl.

Rode Hoeden op TV

Lezing over
‘Graancirkels
WAGENINGEN - Woensdagavond 2 juni deelt BartJan de Lorijn zijn ervaringen
rondom het fenomeen
graancirkels. Ondersteund
door fraai beeldmateriaal
gaat hij deze avond in op de
geschiedenis van graancirkels, afwijkingen aan planten, aanwezigheid van lichtbollen, effecten op gezondheid van mens en dier. De
avond start om 20.00 uur
(ontvangst vanaf 19.45 uur)
in de grote zaal op de eerste
verdieping van Vrije School
de Zwaneridder, Arboretumlaan 1.

De dames van de Red Hat Society (Rhine Town Roses) in Wageningen op pad met presentatrice
Angelique Kruger.
FOTO: PR

WAGENINGEN - In het programma ‘De wereld van…’
van Omroep Gelderland
duikt presentatrice Angelique Krüger elke week in de
wereld van een bijzondere
groep mensen. In de uitzending van zondag 30 mei bezoekt zij de Rhine Town Roses in Wageningen, één van
de vele chapters van de Red
Hat Society in Nederland.
De Rhine Town Roses vormen
een bont gezelschap van ongeveer twintig vrouwen die allemaal in het paars en rood gekleed gaan. Daarmee willen ze

zich onderscheiden van andere
vrouwenclubs.
Leden van de Red Hat Society
kleden zich zo tijdens alle gezellige activiteiten die zijn ondernemen. Want dat is het doel van

Rhine Town
Roses vormen
bont gezelschap
de groep: dingen ondernemen.
De Red Hat Society is namelijk
geen goed doel, nee: het goede
doel zijn zij zelf. Na jaren van
werk en zorg gaan deze dames
nu voor de leuke dingen van het

leven. Angelique gaat met deze
kleurrijke dames op stap om er
achter te komen wat deze groep
bindt. Wat is hun doel, waar
staan ze voor, wat bindt hen?
Naast het groepsgevoel gaat ze
ook op zoek naar het verhaal
achter de Rhine Town Roses. Ze
ontmoet een aantal dames die
haar hun persoonlijke en soms
ontroerende verhalen vertellen.
Met de dames maakt ze een
rondgang door Wageningen.

KLIK & LEES

‘De wereld van…’ met de Rhine
Town Roses. de uitzending is op
zondag 30 mei om 18.20 op TV
Gelderland en wordt daarna ieder uur herhaald.
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OCCASIONDAG

Voor je het weet zijn ze weg ...

ZATERDAG 29 MEI 10-17 uur

SEAT Leon occasiondag

GRATIS ACCESSOIRECHEQUE T.W.V. €500,- bij aanschaf van een gebruikte SEAT Leon!*

SEAT Leon 1.6 75 kW
Stylance
2006,
95.011 km

€ 13.450,-

SEAT Leon 2.0 FSI 150pk
Stylance automaat
2006,
78.373 km

€ 16.750,-

SEAT Leon 1.6 75 kW
Stylance
2006,
72.000 km

€ 13.450,-

SEAT Leon 2.0 TFSI 185 pk
Sport-up
2006,
47.870 km

€ 16.450,-

SEAT Leon 1.9 TDI 77 kW
Stylance
2007,
73.363 km

SEAT Leon 1.6 75 kW
Businessline

€ 14.900,-

SEAT Leon 2.0 TDI 103 kW
Businessline
2006,
88.742 km

€ 14.450,-

2006,
94.000 km

€ 13.650,-

SEAT Leon 2.0 FSI
Sport
2006,
64.977 km

€ 15.850,-

SEAT Leon 1.6 75 kW
Stylance
2006,
95.011 km

€ 13.450,-

SEAT Leon 2.0 TDI 103 KW
DSG automaat Stylance
2006,
123.088 km

€ 14.950,-

* vraag ons altijd naar de voorwaarden

Vallei Auto Groep

Vallei Auto Groep Veenendaal
Galileistraat 27-29, 3902 HR Veenendaal
T: (0318) 509 960, E: veenendaal@valleiautogroep.nl

Kijk voor ons actuele SEAT Leon occasionoverzicht op www.valleiautogroep.nl

