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Kerstuitvoering
van ’t Venster
WAGENINGEN - In het week-

end van 14 en 15 december
zijn er weer diverse activiteiten bij ’t Venster. De jaarlijkse kerstuitvoering vindt
plaats in het hoofdgebouw
op zaterdag 14 december in
twee presentatie blokken.
Blok I van 18.45 tot 19.30 uur
is bedoeld voor de jongste
leerlingen muziek, theater
en dans. De leerlingen AMV
en blokfluit hebben de eerste
liedjes geleerd en geoefend
met elkaar en de leerlingen
theater voor kinderen kunnen hun fantasie uitleven.
In blok II zijn de oudere
leerlingen aan de beurt om
hun muzikale talent te laten
zien in de werken, waar ze
al maanden aan hebben gewerkt. De gitaarleerlingen
en het jazztrio, maar ook
de leerlingen piano en harp
hebben prachtige werken
voorbereid.
En in de Theaterfilmzaal
van ’t Venster, Wilhelminaweg 3a, waar Movie W gehuisvest is, is een prachtige
film op zondag 15 december
om 16.00 uur. Movie W en
’t Venster werken samen bij
een aantal mooie films voor
jong en oud in de komende
maanden. Te beginnen met
de film The Thief of Bagdad
voor de hele familie (vanaf
zes jaar). Met Kevin Toma
die, ditmaal met violiste
Annelieke Marselje, de film
met pianospel komt begeleiden. Entree 5 euro voor
kinderen en 10 euro voor
volwassenen. Meer info op
www.movie-w.nl.
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Zonnepanelen Heerenstraat
theater dankzij unieke pilot
Vorige week is het
zonnestroomsysteem
op het dak van het
Heerenstraattheater
in werking gesteld.
De tien zonnepanelen
leveren stroom voor
o.a. de projectoren en
de verlichting in de drie
bioscoopzalen.
WAGENINGEN - De zonnepanelen zijn mogelijk gemaakt
door een voor Nederland
unieke pilot gebaseerd op
‘salderen van onderaf’. Martin Ruiter, eigenaar van het
Heerenstraattheater, is in
zijn nopjes met de nieuwe
zonnepanelen. Hij legt uit:
“Een duurzame bedrijfsvoering staat bij ons hoog in het
vaandel. Wij hebben daarom
dit jaar het dak laten isoleren
en verlichting vervangen
door LED verlichting. We
wilden ook graag zonnepanelen laten plaatsen op het
dak. Echter, voor bedrijven
worden investeringen in
zonnepanelen belemmerd
door de lage energiebelasting. Doordat we dankzij
Stichting
Zonne-energie
Wageningen de geproduceerde zonnestroom kunnen ‘salderen van onderaf’,
hebben we de zonnepanelen

Concert Jolly
Singers
WAGENINGEN - Op zaterdag
14 december organiseren
The Jolly Singers een winters concert met kersttintje.
The Jolly Singers is een vrolijk vrijetijdskoor uit Wageningen, bestaande uit 31
leden (26 dames en 5 heren)
en een pianist. Ze zingen
populaire muziek, vier- of
twee stemmig, enkele nummers met solist(en), vaak
met begeleiding van de piano, soms met orkestband of
a capella. In het concert zal
een breed scala aan liedjes
voorbij komen. Van Afrikaans tot Nederlands, van
dansnummers tot ballads.
Ook zal er een paar kerstliedjes gezongen worden.

Het concert is vanaf 20.00
uur in de Arboretumkerk,
August Faliseweg 22. Kaartjes kosten 5 euro, inclusief
drankje. Bestellen via http://
thejollysingers.nl.
Rogier Coenraads had namens Sinterklaas voor Martin Ruiter de chocoladeletters SVO van Salderen
Van Onderaf meegenomen.

Sunday Salsa

toch kunnen aanschaffen.”
Er is veel animo onder bedrijven en instellingen met
grote daken om te investeren in zonnepanelen, maar
juist de grootste en meest
geschikte daken blijven
werkloos liggen in de zon.
Rogier Coenraads, projectleider van Stichting Zonneenergie Wageningen, licht
toe hoe dat komt: “Door het
huidige stelsel van energiebelasting is de investering
in zonnepanelen voor veel

WAGENINGEN - Sunday Salsa
is op zondag 15 december
van 15.00 tot 19.00 uur met
dj Rick B in Café Loburg
aan de Molenstraat. Op deze
traditionele derde zondag
van de maand is er voor
iedereen gelegenheid een
paar uurtjes lekker te dansen op swingende salsa uit
verschillende Latijns-Amerikaanse landen, merengue,
romantische bachata, Zouk
en reggaeton, in een gezellige en ongedwongen sfeer.
De toegang is gratis.

bedrijven nu financieel onaantrekkelijk,
simpelweg
omdat juist voor grote bedrijven die veel stroom verbruiken de energiebelasting
zeer laag is. Voor bedrijven
is de energiebelasting tot
maar liefst een factor 230 lager dan dezelfde energiebelasting zoals deze geldt voor
particulieren. Er is daardoor geen prikkel voor grote
bedrijven om het stroomverbruik te verminderen of
te verduurzamen. Als we

de energievoorziening en
het bedrijfsleven in Nederland willen verduurzamen,
zal dit moeten veranderen.
Met ‘salderen van onderaf’
willen wij aantonen dat
wanneer voor een ondernemer geldt dat zonnestroom
verrekend kan worden in
de lagere schijven van de
energiebelasting, waar een
hogere
energiebelasting
geldt, de ondernemer wel tot
aanschaf van zonnepanelen
overgaat.”

DOE NU AL UW KERSTINKOPEN BIJ
Tamme-eendenborstfilet Pommes Duchesse

2 stuks.

400 g

1 kg

6.99

900 ml

1.99
2.21/l

Aardappelkroketten

850 ml-1 l

2.39

1.39/kg

Hertenbiefstuk

IJstaart

310-340 g

1.39

17.48/kg

Luxe roomijs

Luxe pizza

2.59

7.03-7.71/kg

Konijn

400 g

7.49
18.73/kg

2.59-3.05/l

1 kg

1.39
1.39/kg

Culinaire soep

1 kg

6.99
6.99/kg

400 ml

0.99
2.48/l

BEKIJK ONZE KERSTFOLDER OP ALDI.NL

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

www.aldi.nl

