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Mobiele
telefoons bij
Terre des
Hommes
Wageningen

De Terre des Hommes winkel aan de Markt 19 is begonnen met een actie voor
het inleveren van mobiele telefoons. Die mobieltjes kunnen zonder simkaart naar
de winkel worden gebracht.
Daar liggen portovrije zakjes
klaar voor het versturen naar
het centrale adres. De oude
telefoons komen namelijk
nog in aanmerking voor een
tweede leven in ontwikkelingslanden. Daar is mobiele
telefonie sterk in opkomst en
levert een bijdrage aan de
sociale en economische ontwikkeling. De oude toestellen worden op een verantwoorde manier gerecycled.
Voor elk ingeleverd mobieltje
ontvangt Terre des Hommes
een bijdrage die geheel ten
goede komt aan haar kinderhulpprojecten. De Terre
des Hommes winkel is eind
2012 opnieuw ingericht en
er zijn goede tweedehands
spullen, zoals kleding, schoenen, (kinder)boeken en bric
en brac. U kunt uw mooie
spullen daar ook inleveren.
De opbrengst van de winkel
gaat volledig naar de kinderhulpprojecten. Het afgelopen
jaar is ongeveer 50.000 euro
overgemaakt aan een project
in Peru. Terre des Hommes
ondersteunt daar projecten
om kinderarbeid te stoppen.
De gezinnen krijgen hulp bij
het opzetten van een eigen
bedrijf, zodat de families inkomen krijgen en de kinderen naar school kunnen.
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Huurders Churchillweg
krijgen zonnestroom

Swingende
Nieuwjaarsparty
Wageningen

Op vrijdag 4 januari organiseert de Jazz at the Rhine
Town Club zijn traditionele
Nieuwjaarsparty in Junushoff. Het Jos de Brouwer
New Orleans Quintet staat
dan op het podium. Al vanaf
de eerste maten kun je merken, dat de vijf muzikanten
de New Orleans muziek een
zeer warm hart toedragen.
Kortom: er staat een toporkest in Junushoff, dat weer
voor een prima avondje Jazz
in Wageningen gaat zorgen.
En traditiegetrouw wordt
feestelijke kleding die avond
zeer op prijs gesteld. Vrijdag
4 januari in het theatercafé
van Junushoff, aanvang
21.00 uur. Entree 10 euro.

Huurders van een complex
aan de Churchillweg krijgen
sinds kort hun stroom van
de zon. Op het dak van het
pand is een zonnestroominstallatie gerealiseerd
bestaande uit maar liefst
tachtig zonnepanelen.

U Wageningen
De installatie heeft een vermogen van 20 kWp en is goed voor
een elektriciteitsproductie van
18.000 kWh per jaar. Hiermee
wordt bijna het gehele jaarlijkse
elektriciteitsverbruik van de
twee winkels, vijf appartementen en twaalf studentenkamers
tezamen ingevuld met eigen
zonnestroom. De installatie van
de zonnepanelen werd feestelijk
geopend met felicitaties van
wethouder Lex Hoefsloot.

Bijzonder project
Dat de zonnepanelen zijn geplaatst op een pand dat verhuurd wordt, is bijzonder. “Dit
project is nieuw in zijn soort
omdat het om een pand met kamerverhuur gaat. Hopelijk zullen vele eigenaren hem volgen”,
aldus Hoefsloot. Rogier Coenraads van Stichting Zonneenergie Wageningen licht toe:
“Zonnepanelen bij huur stuit
vaak op het probleem dat de investering gedaan moet worden
door de pandeigenaar, maar de
pandeigenaar er niet de vruchten van plukt. Het profijt ligt bij

Cursussen
Intuïtieve Yoga
Lex Hoefsloot feliciteert Edwin van Rennes met de stap om tachtig zonnepanelen te plaatsen
op zijn pand.
de huurder, die maandelijks een
lagere energierekening heeft.
Een huurder is daarnaast vrij in
zijn keuze van energieleverancier, waardoor de pandeigenaar
zonder vergoeding voor de zonnestroom uit de zonnepanelen
zou kunnen blijven zitten. Bij
een kamergewijs verhuurd pand
speelt dit probleem niet, omdat
de kamerhuurder geen eigen
elektriciteitsmeter heeft. De
kosten voor elektriciteit worden
samen met de huur geïnd. Bij
een kamergewijs verhuurd pand

kunnen daarom zowel huurder
als pandeigenaar profiteren van
de opbrengst van de zonnepanelen. Stichting Zonne-energie
Wageningen ziet veel mogelijkheden voor verhuurders in een
studentenstad als Wageningen
en is dan ook heel blij met dit
voorbeeldproject.“
Het zonnestroomsysteem is
geïnstalleerd door Van Rennes
Zonne-energie, de nieuwste divisie van het Wageningse bouwbedrijf Van Rennes. Directeur

Edwin van Rennes is tevens
eigenaar van het pand aan de
Churchillweg. “Wij hebben dit
systeem geïnstalleerd als voorbeeld van hoe je als verhuurder
met zonne-energie een hele
goede investering kan doen. Het
systeem aan de Churchillweg is
in tien jaar terugverdiend. Met
een rendement van zeker 10%
is dit een zeer interessante investering en bovendien kan je
op deze manier je pand verduurzamen en zo meerwaarde
creëren.”

Op maandag 7 en dinsdag
8 januari start Jacqueline
van Steenbrugge met twee
cursussen Intuïtieve Yoga.
Intuïtieve Yoga werkt vanuit
de intuïtie, de oefeningen
komen uit de Hatha yoga. Er
is veel aandacht voor adem
en ontspanning. Door jezelf
open te stellen en te voelen
kan er meer energiedoorstroming ontstaan, die langzamerhand zelf kan worden
ervaren. Aan het eind van de
les is er een ontspanningsmoment met klankschalen.
De lessen worden gegeven in
de zaal van Kenkon, Nieuwe
Kanaal 11. Opgave of meer
informatie via tel. (0317) 411
958.

KINDERSCHOENEN STUNT

2 HALEN = 1 BETALEN

Tegen de normale verkoopprijs, op al onze opruimingsartikelen.
Bij aankoop van 1 artikel (twv € 30,- of meer),
€ 10,- extra korting*
*Artikelen van € 29,- of minder hebben € 5,- extra korting.

DORPSSTRAAT 5
BENNEKOM
0318-420485
Kijk voor de collectie op:

www.shoes4kids.nl

Super schoenen stunt

Het 2e artikel
voor de helft!
U betaalt voor het goedkoopste artikel
slechts de helft van de opruimingsprijs
Bij aankoop van 1 artikel
(twv € 30,- of meer € 10,- extra korting)

Alle kleding

40% korting
Dorpsstraat 1
6721 JH Bennekom
Tel. 0318 - 41 61 90
www.shoesenstuff.nl
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Ontdek Vasse in Twente.
Verblijf 2 nachten met
2 personen bij Hotel
Restaurant Tante Sien.
Inclusief 2x ontbijt en
1x een 3-gangendiner.

VAN €190,0

00
NU €8593%,
KORTING

5

Bevestig je telefoon
gemakkelijk in de auto
of waar jij wilt.
Nu 2 Dual suction
smartphone houders voor
€19,95. Kies uit de kleuren
zwart, blauw en roze.

VAN €59,9

95
NU €1697%,
KORTING

€49,95

VAN
De beha die altijd past: de
95
Ahh Bra! Nu 3 stuks in de
0%
KORTING 6
kleuren wit, huidskleurig
en zwart voor €19,95.
Je kunt voor iedere kledingkeuze
de kleur beha dragen die er het
beste bij past.

NU €19,
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