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Stofwisseltour bij Linde en Jade

Zonneboiler levert warm
water van de zon

Open dag
Willemshoeve
WAGENINGEN - Zorg- en re-

Linde en Jade reden een klein stukje voorop om de ﬁetsers van de Stofwisseltour te laten zien
waarvoor ze reden.
WAGENINGEN - De Stofwisseltour kwam voor het eerst
door Wageningen. Georganiseerd door de stichting
Stofwisselkracht, om meer
aandacht te krijgen voor

stofwisselingsziekten
en
om sponsorgeld in te zamelen voor onderzoek. Bij het
huis van Linde en Jade de
Gooyer, twee zussen met
een zeldzame stofwisse-

lingsziekte, werd een lunch
aangeboden. Elmar Theune,
wethouder van sport, gaf samen met Eva, het zusje van
Linde en Jade, het startschot
voor de tocht.

WAGENINGEN - Vorige week

creatieboerderij ‘De Willemshoeve’, Grintweg 295,
houdt zaterdag 29 juni van
10.00 tot 16.00 uur een open
dag. Activiteiten zijn oude
ambachten,
kunstmarkt,
proeverij van streekproducten, muziekoptredens en
rondleiding. Voor de kinderen zijn er knutselactiviteiten. De Willemshoeve
biedt ouderen met dementiële problemen, of die om
een andere reden behoefte
hebben aan dagondersteuning, de mogelijkheid om te
genieten van het landleven.
Op de zorgboerderij kunnen mensen buitenactiviteiten ondernemen, zoals
dieren verzorgen, de dierenverblijven onderhouden,
in de moestuin, tuinkamer
of boerentuin werken of in
de werkplaats diverse creatieve bezigheden uitvoeren.
Dit onder begeleiding van
professionele krachten die
ondersteund worden door
vrijwilligers.

den wat het nu interessant
maakte om over te gaan tot
aankoop.”

is de eerste zonneboiler geinstalleerd bij de familie
Van Dokkum aan de Lijsterbeslaan na een bezoek
aan de informatieavond
van Zonnig Wageningen dit
voorjaar. Tijdens deze informatieavond, georganiseerd
door Stichting Zonne-energie Wageningen, werd naast
zonnepanelen ook ruim
aandacht besteed aan zonneboilers.

Klimaatneutraal
Klimaatambtenaar Ine Botman is blij met de belangstelling voor zonneboilers
en geeft aan dat dit past
binnen de ambitie van de
gemeente Wageningen om
in 2030 klimaatneutraal te
zijn. Zij is verheugd te zien
dat Wageningers naast zonnepanelen er nu ook voor
kiezen hun water duurzaam
te verwarmen met energie
van de zon en zo de gemeente helpen deze ambitie te realiseren. “Door de plaatsing
van een zonneboiler, waarvoor slechts enkele m2 dak
nodig is, te combineren met
de plaatsing van zonnepanelen kunnen daken zo efficiënt mogelijk benut worden
voor duurzame energieopwekking”, stelt zij.

Zonnepanelen
Van Dokkum: “Vorig jaar
hebben we zonnepanelen
op het dak laten plaatsen en
we wekken daarmee nu ons
hele elektriciteitsverbruik
op. We hadden nog ruimte
over en willen nu ook ons
gasverbruik verminderen
met een zonneboiler. Het systeem van Solesta werd op
de informatieavond met een
flinke actiekorting aangebo-

Saxofoonconcert Venster Gewelfkelder kasteel
voor om. Voorafgaand aan
dit optreden speelt het saxofoon-plus ensemble Play’ em
Right! stukken die dit cursusjaar ingestudeerd zijn.
Het concert begint om 19.00
uur, de toegang is gratis. Na
afloop is er gelegenheid om
informatie te vragen over
saxofoonlessen of om de
saxofoon uit te proberen.

WAGENINGEN - De gerestau-

reerde gewelfkelder naast
museum De Casteelse Poort
is onder begeleiding te bezichtigen. De kruisgewelfkelder behoorde vroeger
tot het ‘brouwhuys’ van het
kasteel en was in gebruik
als opslagruimte voor bier.
Ter gelegenheid van de tentoonstelling Bier, een we-

relddrank! en de viering van
Wageningen 750, is bezichtiging eenmaal per twee weken mogelijk, op de woensdag en zaterdag tussen 14.00
tot 16.00 uur van de oneven
weken, tot eind september.
De volgende openstelling
is in week 27, dus op 3 en
6 juli . Meer info via www.
casteelsepoort.nl.
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De zonneboiler wordt geïnstalleerd op het dak van de familie Van
Dokkum.
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Southampton
wit softmat
keuken 290 x 185 cm
compleet met:
koelkast
oven
gaskookplaat
afzuigkap
vaatwasser
spoelbak
werkblad

SUPER

SALE

GRATIS

NU

2 uur keuke
nadvies

incl. 3D
ontwerp

2899,incl. apparatuur

Superkeukens
Veenendaal

volledig geïntegreerde
vaatwasser
Superstil 42 dB

inductiekookplaat

van 799,-

voor

399,-

1 jaar

+

GRATIS

vaatwastabletten

Oude pand Cornelissen
van 849,-

voor

499,-

De Smalle zijde 70
3903 LR Veenendaal
Tel. (0318) 544060
veenendaal@superkeukens.nl

Alle artikelen zolang de voorraad strekt. *Indien geopend. Kijk op www.superkeukens.nl voor de actuele openingstijden.

Gen. Foulkesweg 42a, is op
vrijdag 28 juni een bijzonder concert: de gevorderde
leerlingen van het saxofoonkwartet 4 Sax Only laten
horen wat ze in hun tijd op
‘t Venster hebben geleerd.
Van bebop tot dixieland en
van swing tot filmmuziek,
zij draaien er hun hand niet

dagen

WAGENINGEN - In ‘t Venster,

