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Bijenﬁlms
Bijen houdersvereniging
De Rijnstreek viert dit jaar
op allerlei manieren haar
honderdste verjaardag. Natuurlijk kijkt de vereniging
vooruit naar de toekomst,
maar ook de historie krijgt
een plaats. Op vier dinsdagavonden, 28 mei en 4,
11 en 18 juni worden er
steeds andere oude 16mmvoorlichtingsfilms over de
bijenhouderij gedraaid. Ze
zijn afkomstig uit het archief van de vroegere Ambrosiushoeve en in bruikleen afgestaan door Bijen@
wur/PRI in Wageningen.
Ook niet-imkers zijn welkom, voor iets lekkers bij de
koffie wordt gezorgd en de
toegang is gratis. Plaats en
tijd: expositieruimte achter
het Bijenhuis, Grintweg 273,
vanaf 20.00 uur.
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Wageningen Solar City

KORT NIEUWS
Historische
Stadswandeling
Op zaterdag 25 mei kunt
u samen met een Gildegids de wandeling ‘van
de Wereld naar de Markt’
maken. Deze wandeling
start bij Hotel De Wereld
en gaat via de Israëlitische
begraafplaats naar de binnenstad van Wageningen.
Aandacht wordt geschonken aan de historie, oorlog
en vrede, landbouwonderwijs, architectuur en
kunst. Vertrek om 14.00
uur vanaf Hotel De Wereld, 5 Meiplein. Kosten
3 euro, begeleide kinderen tot 12 jaar gratis. De
wandeling duurt anderhalf uur. Voor deze open
rondleiding hoeft u zich
niet aan te melden. Wilt
u op een ander tijdstip
wandelen, dan kunt u
zich als groep het gehele
jaar aanmelden. Kijk voor
meer informatie op www.
rondleidingenwageningen.nl.

Een trotse Lex Hoefsloot (midden) en Roger Coenraads (rechts) mochten het certiﬁcaat dat hoorde
bij de uitverkiezing in ontvangst nemen.

Brons voor
Piekschool
Nadat de jongens van de H.J.
Piekschool de eerste twee
voorrondes van het schoolvoetbaltoernooi in Wageningen waren doorgekomen,
mochten ze meedoen aan de
regiofinale in Westervoort.
Met veertien spelers en veel
supporters werd er vertrokken. In Westervoort stonden
eerst drie poulewedstrijden
op het programma. Na een
nipte overwinning mochten
ze door naar de finaleronde.
Als team hebben ze een uitstekende prestatie geleverd
en dat resulteerde na het
nemen van penalty’s in een
derde plaats.

Tijdens het Nationaal
Zonne-energiedebat
is bekendgemaakt dat
Wageningen is verkozen
tot beste zonne-energie
gemeente van Nederland
en een heel jaar lang de
titel ‘Solar City 2013’ mag
dragen.
Van de redactie

In een driestrijd tussen de
overgebleven genomineerde
gemeenten wist Wageningen
de Friese gemeente Leeuwarden en het Zuid-Hollandse Goeree-Overflakkee
achter zich te houden. Wa-

geningen werd door de vakjury als beste beoordeeld, en
ook een overgrote meerderheid van de stemmen van
het publiek, dat via internet
mocht stemmen, ging naar
Wageningen.
Wethouder
Lex Hoefsloot: “Graag wil ik
iedereen die gestemd heeft
daarvoor hartelijk bedanken. Ik ben er trots op wethouder te mogen zijn van
Wageningen. Eerst blijkt er
groot draagvlak te zijn voor
onze windenergie acties, en
nu blijkt alles wat we doen
op zonne-energie gebied ook
echt aan te slaan.”
Ook Rogier Coenraads,
projectleider van Stichting

Zonne-energie Wageningen,
is verheugd dat Wageningen
de titel ‘Solar City 2013’ mag
dragen. “In Wageningen
hebben we veel lokale zonne-energie projecten gerealiseerd en in ontwikkeling, én
we werken hard aan actieve
kennisdeling op landelijk
niveau over zonne-energie.
Dit laatste heeft als doel landelijke wet- en regelgeving
te verbeteren en de bekendheid van zonne-energie te
vergroten. Onze Stichting
en haar partners hebben
hier de afgelopen twee jaar
een rol in mogen spelen en
deze landelijke titel is dan
ook een mooie erkenning
van ons werk.”

‘Wageningen in
Monte’
Belangstellenden kunnen zondag 26 mei samen
met een Gilde-gids de
rondleiding ‘Wageningen in Monte’ maken. De
wandeling voert door het
arboretum Belmonte met
zijn indrukwekkende collectie bomen en zijn wijde
uitzicht over de uiterwaarden en de Betuwe. Ook
wordt aandacht besteed

aan de vroegere bewoners
van het landgoed en wordt
er een bezoek gebracht
aan het familiegraf van de
stichters van Belmonte en
de ruïne van een vroeger
kerkje. Dit is een open
rondleiding u hoeft zich
hier niet voor aan te melden. Vertrek om 14.00 uur
vanaf ingang Belmonte
Arboretum, Gen. Foulkesweg 94. De rondleiding
duurt circa twee uur. Kosten 3 euro, kinderen tot 12
jaar gratis.

Vrouwenkoor
Sterrenmix
Op maandag 27 mei houdt
vrouwenkoor Sterrenmix
een open repetitieavond.
Het koor bestaat dit najaar
vijftien jaar en is net
begonnen met de voorbereiding van een jubileumconcert, waar liederen uit
het repertoire van de afgelopen vijftien jaar voorbijkomen. Dat repertoire omvatte in die periode veel
wereldmuziek, maar ook
licht klassiek, een aantal
herdenkingsliederen uit
het 4 mei concert en uiteraard typische ‘vrouwenliederen’. Wie een keer
wil meezingen met deze
bonte mix van (oudere en
jongere) vrouwen en liederen, is welkom in Vrije
School De Zwanenridder,
Arboretumlaan 1. De open
repetitieavond begint om
20.00 uur. Meer informatie
op www.sterrenmixwageningen.nl.

OUDE TYPE ANTI-AANBAKPAN VANAF 2015 VERBODEN!
De productie van pannen met een anti-aanbaklaag met PFOA (perfluoroctaanzuur) heeft schadelijke milieu-effecten en is vanaf 2015 verboden.

Ruil nú! Sola geeft10.voor uw oude koekenpan!
Bij aankoop van een
keramische pan
BEKEND
VAN DE TV

Z E E R K R A S VA S T
ANTI-AANBAK
E L K E WA R M T E B R O N

O P T I M A L E WA R M T E V E R D E L I N G
LANGE LEVENSDUUR
MILIEUVRIENDELIJK
GEPRODUCEERD

Gezond bakken, braden en wokken

WEBSHOP
VOORDEEL

STEL ZELF JE BESTEKSET SAMEN

MODEL CAPRI

Koekenpan ø 20 cm

9.95
INRUILPRIJS 24.95 10.- 14.95
Koekenpan ø 28 cm
INRUILPRIJS 27.95 10.- 17.95
Koekenpan ø 30 cm
INRUILPRIJS 29.95 10.- 19.95
Wok ø 28 cm
INRUILPRIJS 27.95 10.- 17.95
Hapjespan met deksel ø 28 cm
INRUILPRIJS 29.95 10.- 19.95
INRUILPRIJS 19.95 10.-

Koekenpan ø 24 cm

MODEL PALERMO

www.sola-fabriekswinkel.nl
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ELKE WARMTEBRON

bestekset
70-delig / 8-persoons
model Victoria
kortingscode vic70

139. 75.
WEBSHOPPRIJS
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STEL ZELF JE KOOKSET SAMEN
kookpan ø 16 cm
kookpan ø 18 cm
kookpan ø 20 cm
kookpan ø 22 cm
kookpan ø 24 cm

16.95
21.95
24.95
27.95
31.95
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9.
10.
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14.
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MODEL VERDI

Bernard van Kreelpoort 5
Veenendaal
schuin tegenover Rituals

steelpan ø 16 cm 13.95

8.95

koekenpan ø 20 cm 16.95
koekenpan ø 24 cm 23.95

8.95
10.95

telefoon 0318 - 51 00 59
ma 13.00-17. 30 uur | di wo do 09. 30-17. 30 uur
vr 09. 30-21. 00 uur | za 09. 30-17. 00 uur

