
Ik vrouw van jou
Benefietcabaret Plankgas met uitgebreide borrel

Zondag 15 mei 2022      |     15.00 uur - 17.30 uur

SOROPTIMIST CLUB SCHEVENINGEN

KAARTVERKOOP 
Tickets à € 36,50* (incl. 1 drankje en administratie kosten) zijn online te  
bestellen via onderstaande knop ‘Reserveren’ of scan de QR-code.

Na afloop van de voorstelling is er een uitgebreide borrel waar hapjes,  
drankjes, ‘leuke artikelen en flessen wijn’ worden verkocht ten behoeve  
van het goede doel: ‘Trainingscentrum St. Joseph’ in Calavi, Benin.

Paleiskerk  |  Paleisstraat 8  |  2514 JA Den Haag

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-ik-vrouw-van-jou-304248755217?utm-campaign=social%2Cemail&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-source=strongmail&utm-term=listing


SOROPTIMIST CLUB SCHEVENINGEN

Zondag 15 mei 2022

‘Ik vrouw van jou’
Benefietcabaret Plankgas met uitgebreide borrel   

voor ‘Trainingscentrum St. Joseph’ in Benin

Het goede doel
Soroptimisten zetten zich wereld wijd  
in voor het verbeteren van de positie 
van vrouwen en kinderen.  
De opbrengst van de kaartverkoop 
van deze actie komt ten goede aan 
het trainingscentrum St. Joseph, van 
Soroptimistclub Calavi in Benin. Hier 
krijgen jonge vrouwen een beurs voor 
een praktische opleiding als kinder- of 
ouderenverzorgster. Zij hebben goede 
vooruitzichten op een baan, zodat ze 
zelf in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien.

Een opleiding kost gemiddeld €145 per 
vrouw. Het trainingscentrum verzorgt 
de opleiding, helpt bij de sollicitatie en 
monitort de leerlingen nog een jaar. De 
directrice is een Soroptimist, zij wordt 
ondersteund door haar club in Calavi. 
Ons streven is om in de komende 5 
jaar 60 vrouwen een opleiding aan te 
bieden.

Vanwege de directe impact op het 
leven van deze vrouwen in Benin 
hebben we dit doel gekozen voor deze 
benefietmiddag. Uiteraard steunen wij 
door middel van andere projecten de 
slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Locatie  
Paleiskerk
Paleisstraat 8 
2514 JA Den Haag

Soroptimistclub Scheveningen organiseert een benefietcabaret met borrel 
voor ‘Trainingscentrum St. Joseph’ in Calavi, Benin. In een muzikale 
cabaretvoorstelling nemen de vrouwen van PLANKGAS de vrouw in al haar 
facetten onder de loep: een prachtig, krachtig, immer diëtend, hard werkend, 
zeurend, hysterisch, sexy, multitaskend, liefhebbend, intelligent, ijdel, 
vermoeiend wezen. Maar één ding is zeker: VROUWEN EMPOWEREN!

Tickets à € 36,50 p.p.* (incl. 1 drankje en administratie kosten) 
zijn online te bestellen via onderstaande knop ‘Reserveren’ 
of scan de QR-code. Na afloop van de voorstelling is er een 
uitgebreide borrel waar hapjes, drankjes, ‘leuke artikelen en 
flessen wijn’ worden verkocht ten behoeve van het goede doel: 
‘Trainingscentrum St. Joseph’ in Calavi, Benin.

Wandel voor de voorstelling mee met een korte stadswandeling in de omgeving 
onder leiding van Coos Wentholt, oud-archivaris van de gemeente Den Haag.  
Deze wandeling start om 13:45 uur en kost €5,- p.p. Reserveren via onderstaande 
knop ‘Reserveren’ of scan de QR-code. (Scroll naar beneden naar ‘meer evenementen 
van deze organisator’ en klik op ‘wandelen met Coos’.

Programma zondag 15 mei 2022
13:45 uur - start stadswandeling (facultatief bij te boeken)
14:30 uur - zaaldeuren open
15:00 uur - start voorstelling
16:00 uur - uitgebreide borrel tot 17:30 uur

Theatergroep Plankgas
Plankgas is hèt toonaangevende theater-
gezelschap voor voorstellingen bij u thuis  
of op een locatie naar uw keuze.  
Al meer dan tien jaar maken zij theater-  
en cabaretvoorstellingen die staan als  
een huis. De voorstelling ‘Ik vrouw 
van jou’  is speciaal voor en samen met 
Soroptimistclub Scheveningen tot stand 
gekomen.

www.theatergroep-plankgas.nl 
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