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VOORNEM
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Voor Na

In slechts één behandeling bereikt 
u tot  22% REDUCTIE  van 

onderhuids vetweefsel!

Reken in 2015 af met vet 
op probleemzones!

TIJDENS DE FEESTDAGEN DE LIJN VERGETEN?
In januari zijn de decemberpondjes zo verdwenen, dankzij cryolipolyse, dé afslankbehandeling die wel werkt! In slechts 
één behandeling bereikt u tot 22% reductie van onderhuids vetweefsel! Geschikt voor probleemzones op het hele 
lichaam. Het vet verdwijnt defi nitief en wordt op natuurlijke wijze door het lichaam afgevoerd. 

REVOLUTIONAIRE TECHNIEK!
Cryolipolyse is een pijnloze en veilige methode voor het vernietigen van vetcellen. Door precies geregelde verwarming en 
snelle afkoeling breken de vetcellen defi nitief af, maar omliggende spieren, zenuwcellen en huid blijven gezond. 
Wij werken met 4 cryo-pads en kunnen meerdere zones tegelijk behandelen! 

Kijk op www.dorien.nl voor meer informatie of bel (0487) 51 75 34 voor een persoonlijk adviesgesprek.
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 Kijk ook op 

deweekkrant.nldeweekkrant.nldeweekkrant.nl
 Kijk ook op 

Uw (reclame)drukwerk
verder dan de deurmat!

Meer weten?
www.FolderVerspreidingWegenerMedia.nl
Telefoon: 088 - 013 88 90
E-mail: reclameverspreiding@wegenermedia.nl

Met uw (reclame)drukwerk écht opvallen in uw eigen regio? 
Verspreid uw boodschap met de huis-aan-huiskranten van Wegener. 
Uw drukwerk wordt exclusief verspreid met een beperkt aantal 
folders. Hierdoor bent u verzekerd van uitstekende bezorgkwaliteit 
en bovendien: optimale aandacht!

Jarige van de week
Jarige Chantal gaat dansend door 
het leven
Regio - De jarige van deze 
week is Chantal. Haar fa-
milie schrijft ons: “Onze 
dochter en grote zus 
Chantal wordt zaterdag 
10 januari alweer 12 jaar. 
Een heel belangrijk jaar 
voor Chantal want na de 
zomervakantie gaat ze 
dus naar het voorgezet 
onderwijs. Hoewel ze het 
erg naar haar zin heeft op 
school, kijkt ze hier ook 
erg naar uit want ze is er 
helemaal klaar voor. Haar 
grote hobby is jazz-dance 
en dat doet ze dan ook 
twee keer per week met 
heel veel plezier. Een 
keer per week in haar 
eigen groep en een keer 
per week geeft ze samen 
met haar eigen dansjuf 
les aan de allerkleinsten.” 
De goedlachse Chantal 
gaat als het ware dansend 

door het leven. Namens 
je familie en de redactie 
van deze krant:  van 
harte gefeliciteerd met 
je verjaardag en een hele 
fijne dag toegewenst!

Chantal wordt 12!

Geef uw jarige 
van de week op!
Rhenen - Geef uw jarige van 
de week op. Wekelijks kiest 
de redactie uit één van de 
inzendingen de Jarige van 
de Week uit. Die krijgt ver-
volgens een heerlijke verras-
sing van Robert van Woere-
kom en zijn of haar foto komt 
in de krant. Uw jarige in de 
krant? Mail een foto van on-
geveer 1 mb groot, volledige 
naam van de jarige, geboor-
tedatum, een korte motiva-
tie van minimaal 100 woor-
den en uw telefoonnummer 
op naar:
redactie.rbc@wegenerme-
dia.nl

Uw baby in deze 
krant
Rhenen - Kent u de rubriek 
baby van de week? Weke-
lijks kiest de redactie uit alle 
inzendingen de baby van de 
week. Die wint een prijs, be-
schikbaar gesteld door Ro-
bert van Woerekom en zijn 
of haar foto komt in de krant. 
Om een baby, pasgeboren of 
om een andere bijzondere 
reden (de eerste lach, het 
eerste fruithapje, noem het 
maar op), op te geven stuurt 
u een mail met: een foto van 
1 mb groot, naam van de 
baby, geboortedatum, een 
motivatie van minimaal 150 
woorden waarom hij of zij 
de baby van de week moet 
worden, en telefoonnum-
mer naar:   

redactie.rbc@
wegenermedia.nl.



De Stichting Ondernemers voor Jongeren (OVJ) heeft op oudejaarsdag een duizendtal 
oliebollen gebakken en uitgedeeld aan bewoners in Rhenen. Voorzitter Henk Drost: “Een 
aantal mede Rhenenaren hebben het in deze tijd fi nancieel moeilijk en kunnen zich geen extra 
kosten permitteren om bijvoorbeeld de jaarwisseling te kunnen vieren. Daarvoor bakken wij 
oliebollen en appelfl appen”. Jongeren gaan met de lekkernijen op pad. 

Oliebollen van Stichting 
OVJ Rhenen

Leer solliciteren van Harm Edens
REGIO - Nog geen 28 en nu 
al wanhopig… Want ook al 
solliciteer je je gek, een baan 
vinden ‘ho maar’. Dat is de 
keiharde werkelijkheid voor 
duizenden jongeren in Gel-
derland. Harm Edens van 
Omroep Gelderland heeft 
geleerd: soms moet je eigen-
wijs zijn om je zin te krijgen 
en soms moet je durven. De 
grijze massa is groot en ba-
nen liggen niet voor het op-
rapen. Harm zorgt er samen 
met de jongeren voor dat ze 
gezien worden. Hij mixt zijn 

creativiteit met het talent 
van de jongeren om op een 
creatieve manier te sollicite-
ren naar hun droombaan. In 
Harm in Uitvoering brengt 
Omroep Gelderland in 8 
afl everingen het probleem 
van jeugdwerkloosheid voor 
het voetlicht. Er wordt een 
beeld geschetst van de ge-
neratie en de uitzendingen 
laten zien dat het ook anders 
kan. Harm in Uitvoering is 
vanaf 10 januari elke zater-
dagavond te zien op tv bij 
Omroep Gelderland. In de 

eerste uitzending van 10 
januari zijn Gwendoliene 
uit Deest, Menno uit Wij-
chen, sollicitatiedeskun-
dige Linda Commandeur 
en BikkelArt Nijmegen te 
zien. Gwendoliene Kuilder 
uit Deest wil dolgraag wer-
ken in de uitvaartbranche. 
Maar een baan vinden in 
deze sector lijkt onmogelijk. 
Harm Edens bedenkt samen 
met Gwendoliene hoe ze op 
een originele en spannende 
manier kan solliciteren bij 
Dela. 


