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Lekker makkelijk, alles inclusief, minimaal 5 personen

 

 

Benodigdheden
• Gasbarbecue 
   met gasfles
• Porseleinen borden 
• RVS bestek 
• Tangen 
• Servetten

Vlees
• Kipfilet
• Filetkarbonade
• Varkenssaté
• Mexicaanse 
   barbecueworst 
• Grillburger 

Salades 
•Komkommersalade
• Ananas-oriëntalsalade
•Gemengde rauwkost
•Huzarensalade
•Kartoffelsalade
•Vers fruit

Sauzen
• Zigeunersaus
• Cocktailsaus
• Knoflooksaus
• Satésaus
• Stokbrood 
  met kruidencrème

A-Z Barbecue Menu per persoon: 

A-Z regelt alles,
zelfs de afwas!

Altijd vers en 
gekoeld geleverd

Gratis bezorgd op
locatie in NL en BE

Vóór 12:00 besteld
morgen bezorgd

€ 11,65

Bel voor onze folder 077 - 46 77 200 of kijk op www.barbecue.nl
A-Z regelt alles,
zelfs de afwas!
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l MOEDERDAG TIP

www.sanisale.com

ZIE ONZE 
ADVERTENTIE 

ELDERS IN 
DEZE KRANT

KEUKENSALE.COM NIJKERK
www.keukensale.com

elke zondag 
open van 

09.00 - 17.00 uur
moeder(dag) kan niet 
zonder eurofleur!

Vrijdag, 8 mei 2015
10-17 uur

Kerkplein in Putten

Grote
Stoffenmarkt

 

         

 
  

 
 

          

Boeken, cd’s, wijnen
en meer

in de webwinkel op
weekkrant.nl/webwinkel

WEBWINKEL

Marco de Jong woont aan de Dirk Staalweg in een huis 
waarvan het dak totaal ongeschikt leek om er zonnepanelen 
te plaatsen. Flauw hellend en ook nog op de Oost- en 
Westzijde. Het gros van de mensen neemt nog steeds 
aan dat zonnepanelen op het Zuiden gericht moeten 
worden voor het beste rendement. Dat is echter niet 
altijd nodig of beter, zo bewijst Marco die het gebruik van 
zonne-energie bijna tot een levenskunst heeft verheven.  
“Hoewel de terugverdientijd 1 á 2 jaar meer is leveren mij 

de zonnepanelen aan beide zijden van het dak mij op de 
langere termijn meer energie op. Zonnepanelen op een dak 
op het Zuiden levert 100 procent op. Op het Oost en Westen 
elk 80 procent. Maar als je dit bij elkaar optelt kom je wel 
op 160 procent. Als de zon schijnt dan kijk ik ook met het 
meeste genot naar de grafi eken.” Marco informeert u graag 
op zaterdag 9 mei (zie bericht hiernaast). Bovendien is er 
aandacht voor nieuwe ontwikkelingen als microinverters en 
optimers om schaduwaff ecten te voorkomen.  eigen foto  

Oost-West op zijn best!

MRS NETHERLANDS 
UNIVERSE 
Wordt de Ermelose Sophia de 
Boer gekroond tot de mooiste 
Mrs van Nederland?

2/3»

HEKKENSLUITER 
HKC GEKLOPT
Dindoa heeft in Utrecht met 
18-20 gewonnen van rode 
lantaarndrager HKC

17»
Terugverdientijd is nog maar 5-7 jaar

door Grietje-Akke de Haas

ERMELO -  Dat zeggen NMP-
ers Han Kattenwinkel en 
Marco de Jong. Op zaterdag 
9 mei van tien tot vijf over-
tuigen ze samen met Piet 
de Zwarte, particulieren 
graag met een stand voor 
het oude postkantoor in de 
Stationsstraat. De activi-
teit wordt gehouden in het 
kader van Solardays, een 
open dag over Zonnepane-
len en Duurzaamheid.  De 
prijzen voor zonnepanelen 
zijn namelijk met 70 procent 
gedaald ten opzichte van 10 
jaar terug. Bovendien is het 
materiaal en de techniek 
aanmerkelijk verbeterd. 

Wat inhoudt dat de gemid-
delde terugverdientijd in-
middels 5 tot 7 jaar is. Tel 
uit je winst, rekent Marco 
voor die zijn investering er 
allang uit heeft omdat hij er 
een ware sport van heeft ge-
maakt. “Voor mijn verbruik 
heb ik 8000 kilowatt nodig. 
Omdat ik met de zonnepa-
nelen zelf  kilowatt produ-
ceer hoef ik nog maar voor 
2000 kilowatt te betalen 
aan de energiemaatschap-
pij. Dan praat je over twee 
tientjes per maand!”  Voor 
alle daken, zelfs voor huis-
houdens die geen geschikt 
dak hebben, is een oplossing 
voorhanden om het meeste 
rendement uit te halen.  

Het stemt Stichting Natuur- en MilieuPlatform (NMP) 
Ermelo zeer tevreden dat zoveel meer zonnepanelen 
de daken in Ermelo ‘sieren’ dan jaren terug. Toch is 
het in verhouding nog maar een paar procent. Kom 
daarom nu van uw stoel! Vooral omdat de gemiddelde 
terugverdientijd  aanmerkelijk  korter is geworden. 

Energie van 
de zon loont

KLIK & WIN ACTIE

Win een ultiem 
Moederdag-
cadeau
Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

KLIK & WIN ACTIE

Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

Dementie en volmacht
ERMELO - Tijdens het Alz-
heimer Café op donderdag 7 
mei spreekt de heer L. Kre-
mer, notaris en fiscaal ju-
rist over zaken die geregeld 
moeten zijn in geval van 
dementie. 
De bijeenkomst beging om 
19.00 uur en duurt tot onge-
veer 21.00 uur.
De volgende vragen komen 
aan de orde: Wie geeft u het 
vertrouwen wanneer u wils-
onbekwaam wordt? Wat is 
een bewindvoerder?
Alles over het levenstesta-
ment, de volmacht en het 
testament. Wat is het onder-

scheid en in welke situaties 
is dat van belang? Het Alz-
heimer Café is een trefpunt 
voor mensen met dementie, 
hun naasten en belangstel-
lenden. 
Elke maand kunnen bezoe-
kers in alle openheid met 
elkaar praten over een leven 
met dementie onder leiding 
van een gespreksleider in 
het Alzheimer Café Ermelo.

Alzheimer Café Ermelo
IJsbaanweg 45                  
3851 CP Ermelo             
tel. 0341 - 354 461

Planten, kleding en workshops
ERMELO - Inkopen doen 
voor je tuin, een workshop 
bloemschikken rond het 
thema moederdag, schar-
relen tussen tweedehands 
kleding, het kan allemaal 
op de jaarlijkse tuinmarkt 
van woensdag 6 tot en met 
zaterdag 9 mei tussen 10.00 
en 16.00 uur bij GGz Cen-
traal op landgoed Veldwijk. 
Eenjarige en vaste planten, 
bloembakken, vogelhuisjes 
en nog heel veel andere arti-
kelen zijn te koop op de jaar-
lijkse tuinmarkt. Maar er is 
meer. Zo kunt u een bloem-
schikworkshop  in het kader 
van moederdag volgen of de 
tweedehandskledingbeurs 
bezoeken. De tuinmarkt 
bevindt zich op landgoed 
Veldwijk, Ermelo, op Werk 

Centraal, Van Limburg Stie-
rumlaan (eind van de weg). 
Voor de workshops bloem-
schikken wordt drie euro 

materiaalkosten in rekening 
gebracht. Ook kinderen zijn 
welkom. De toegang tot de 
markt is gratis.

Op landgoed Veldwijk wordt van woensdag tot en met 
zaterdag een grote tuinmarkt gehouden.

Op pad met de 
boswachter
ERMELO - De boswachter 
verzorgt op vrijdag 8 mei 
een wandeling op landgoed 
Staverden voor kinderen 
en hun ouders. Onderweg 
vertelt hij wetenswaardig-
heden en kunnen de kin-
deren zich uitleven tijdens 
een aantal opdrachten. Ge-
schikt voor kinderen vanaf 
6 jaar. Start: 14.00 uur bij 
Bezoekerscentrum Staver-
den, Staverdenseweg 289 in 
Staverden. Kosten: 5 euro, 
kinderen t/m 12 jaar 2,50 
euro. Reserveren via www.
glk.nl/evenementen. 


